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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Sosyal bilimler alanında çalışmalarını gerçekleştiren bilim insanlarını bir araya getirip, bir tartışma 

platformu oluşturup, disiplinler arası bir ortam içerisinde deneyimlerin ve teorik ve pratikteki güncel 

çalışmaların paylaşılmasını sağlamak bilim insanları için şüphesiz ki önemli hedefler arasında yer 

almaktadır. İşte bu temel amaç doğrultusunda, III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar 

Sempozyumu (ISASOR) 21-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Romanya’da bulunan Middle East Political and Economic Institute ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar 

Dergisi öncülüğünde İstanbul’da düzenlendi. Sempozyumumuza yurt içi ve yurt dışından, çok farklı 

üniversite ve kurumlardan, Antropoloji, Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, 

Felsefe, Finans, Hukuk, İletişim, İşletme, İstatistik, Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, 

Lojistik, Maliye, Pazarlama, Sanat Tarihi, Sigortacılık, Sağlık Hizmetleri, Sosyoloji, Tarih, Turizm, 

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi farklı disiplinlerden bilim adına 

yenilikler ortaya koyma amacını taşıyan, 7 farklı ülkeden 84 katılımcı, çoğu Türkçe olmak üzere, bir 

kısmı İngilizce, toplam 63 bildiri ile katıldılar. Sempozyumumuzdaki bu bildirilerin sözlü sunumlarının 

yanı sıra online sunumlara da tanıklık edildi. 

 

İstanbul’daki yerel seçimlerin hemen iki gün öncesinde, üniversitelerimizde Final ya da Bütünleme 

sınavları devam ederken ya da henüz yeni bitmişken, Doktora ve Yüksek Lisans savunmalarının ve 

Yeterlilik sınavlarının en yoğun olduğu bu süreçte, bu denli katılımın olması, bu organizasyonu 

düzenleyen ekip ve açıkçası bilim dünyamız adına mutluluk verici olduğunu düşünüyorum. 

 

Bir farklılık ortaya koyabildiğimiz, iletişim ve ortak çalışma ortamı oluşturabildiğimiz, dostluklarımızı 

geliştirip keyif alabildiğimiz bu bilimsel etkinlik sonucunda, alanlarımızdaki sorunlar tartışılmış, bunlara 

çözüm yollarının aranmış ve farklı alanlar arasındaki bilimsel bilgi ve metodolojinin paylaşımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu tam metin kitabında, sempozyumumuzda sunulan bildirilerden sosyal bilimlerin farklı alan 

ve konularında yer alan 30 bilimsel çalışma yer almaktadır. Uluslararası Stratejik ve Sosyal 

Araştırmalar Sempozyumu’nun Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulunda yer alan bilim insanlarına 

ve katılımları ile destek veren değerli katılımcılara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 

 

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU 

    Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. 
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REHA ERDEM SİNEMASINDA ÇOCUKLAR VE TEMSİL SORUSU: KOCA 

DÜNYA’DA ETİK VE ESTETİK KARŞILAŞMALAR 

Children and the Question of Representation in the Reha Erdem’s Cinema: Ethical 

and Aesthetic Comparisons in Koca Dünya 

Adem GERGÖY 
Dr. Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, 

ademgergoy@hacettepe.edu.tr 

 

ÖZET: Çocukların toplumsal alandaki sorunları birçok bakımdan artarak devam etmektedir. Buna koşut 
olarak özellikle sanat alanında eleştirel sesler de sürekli yükselmektedir. Bu bağlamda çocuk sorunu Reha Erdem 
sinemasında hem etik vizyonu hem de sinematografi, anlatı dili ve imge kurma stratejisi gibi estetik yönleri 
şekillendirdiği için önemli bir konudur. Erdem’in dokuzuncu filmi Koca Dünya (2016) bu minval üzere Ali ve Zuhal 
adlı iki karakter üzerinden yetim çocuklara odaklanarak onların karşılaştığı cinsel istismar, işsizlik, evsizlik, yoksulluk, 
toplumsal aidiyet ve kimlik gibi bir dizi politik sorunu konu edinmektedir. Bu sunumda Koca Dünya’da çocuk sorunu 
için nasıl bir etik vizyon oluşturulduğu ve bu vizyon sonucunda hangi estetik unsurların takip edildiği, sorusu 
tartışılmaktadır. Filmin analizi Fredric Jameson’ın post-modern kültürdeki kırılmaları tanımlamak için kullandığı 

“şizofreni” ve “pastiş” kavramlar üzerinden yapılmaktadır. Buna göre Koca Dünya patriarkal şiddetin karşısına 
şizofrenik karakterler yerleştirerek diğer yandan ise pastiş tekniğini kullanarak geleneksel melodramatik sinemadaki 
çocuk anlatısını yapı söküme uğratmaktadır ve bu şekilde çocuk sorununu etik ve estetik düzlemde birleştirmektedir. 
Belirtilen bu film özelinde Reha Erdem sinemasının ele aldığı sosyal sorunların gerçekliğini anlatmak için eleştirel bir 
etik vizyon oluşturduğu ve bu çabanın ona geleneksel anlatı sineması karşısında ayırt edici bir estetik bir alan açtığı 
söylenebilir. 

 Anahtar kelimeler: Çocuk temsili, Estetik, Etik, Koca Dünya, Reha Erdem 

 

 ABSTRACT: Children’s problems in the social sphere continue to increase in many respects. In parallel to 
this, critical voices are constantly rising, especially in the field of art. In this context, the problem of children is an 

important issue in Reha Erdem cinema as it shapes both its ethical vision and aesthetic aspects such as cinematography, 
narrative language and strategy of forming (state) images. In this respect, Erdem's ninth film, Koca Dünya (2016) 
focuses on orphan children through two characters named Ali and Zuhal and deals with a number of political problems 
they face, such as sexual abuse, unemployment, homelessness, poverty, social belonging and identity. In this study, I 
propose that the question of, what kind of ethical vision is created for the problem of children in Koca Dünya and which 
aesthetic elements are followed as a result of this vision are discussed. The analysis of the film will be discussed through 
the concepts “schizophrenia” and “pastiche”, which Fredric Jameson uses to describe fractures in post-modern culture. 
Accordingly, Erdem puts schizophrenic characters against patriarchal violence, on the other hand, he uses the pastiche 

technique to deconstruct children's narrative in traditional melodram cinema in Koca Dünya. Thus, he unites the 
problem of children in an ethical and aesthetic level. In the context of this film, it can be said that Reha Erdem’s cinema 

constitutes a critical ethical vision in order to explain the reality of the social problems, and this effort has given a 
distinctive aesthetic space against traditional narrative cinema. 

Keywords: Aesthetics, Children Representation, Ethics, Koca Dünya, Reha Erdem,  

 

GİRİŞ 

1990’ların ortalarında beliren bir takım mimimalist filmler geleneksel Türk sinemasından 
belirli bir kopuşu temsil eden anlatılar ortaya koydular. Derviş Zaimoğlu, Nuri Bilge Ceylan, 

Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz’un öncülüğünde üretilen bu aykırı filmler ele aldığı konular, 

sinematografi ve anlatı biçimleri düzleminde benzer bir çizgiyi takip ettiler. Günümüze doğru 
evrilerek devam eden bu hat, Yeni Türkiye sineması olarak adlandırılmaktadır. Yeni Türkiye 

sineması sosyal ve politik sorunları kendine özgü anlatısal ve filmsel biçim yönleriyle öne 

çıkarmakta ve böylece geleneksel sinema ile arasına belirgin bir fark ortaya koymaktadır. Bu 
farkın en güçlü şekilde görüldüğü noktalardan birinin ise “öteki” kavramına yaklaşımı olduğu 

söylenebilir. Bu filmlerde “Öteki” kavramı altında sunulan kadınlar, yoksullar, engelliler, işçiler, 

köylüler, çocuklar ve diğer alt kültürler patriarkal düzenin ideolojik etkilerinin karşısında 

konumlandırılır. Ancak bu politik sorunlar sadece konu ve söylem düzleminde dile getirilmez; 
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buna göre sinemasal biçimler de geliştirilir. Bu alt kültürlerin sesini duyuracak anlatı yollarını 

keşfetmeye çalışırlar.  

Çocuklar bu bağlamda Reha Erdem sinemasında önemli bir yerde bulunur. Erdem’in 2006 
yılında vizyona giren dokuzuncu filmi Koca Dünya (2016) bu minval üzere Ali ve Zuhal adlı iki 

karakter üzerinden yetim çocuklara odaklanarak onların karılaştığı cinsel istismar, işsizlik, 

evsizlik, yoksulluk, aidiyet ve kimlik gibi bir dizi sosyo-politik sorunu konu edinmektedir. Bu 

sorunlar hem evrensel hem de Türkiye’deki göndermeleri üzerinden öne çıkarılarak patriarkal 
şiddetin bütün boyutları “gerçekçi” ve eleştirel bir zeminde vurgulamaktadır. Buradan hareketle 

bu makale Koca Dünya’da çocuk sorunu için nasıl bir etik vizyon oluşturulduğu ve bu vizyon 

sonucunda hangi estetik unsurların takip edildiği, sorusunu tartışmaktadır. Filmin çocuk konusu 
için geliştirdiği bu tavrı katmanlaştırmak için iki aşamalı bir analiz yapılacaktır. Filmin bu 

katmanlı analizi ise Fredric Jameson’ın Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı 

adlı kitabında post-modern kültürdeki kırılmaları tanımlamak için kullandığı “şizofreni” ve 

“pastiş” kavramlarından yaralanılacaktır. Bu iki kavramdan hareketle yapılacak tartışmaya göre 
Koca Dünya patriarkal şiddeti ifşa etmek ve bu sorununun gerçekliğini duyurmak için öncelikle 

şizofrenik karakterler yerleştirtmektedir. Bununla birlikte “pastiş” tekniği aracılığıyla geleneksel 

melodram sinemasındaki çocuk anlatısını yapı söküme uğratarak bu meselenin estetik düzeyde 
de bir etik sorun olduğunu göstermektedir. Bu tespitten hareketle belirtilen bu film özelinde Reha 

Erdem sinemasının ele aldığı sosyal sorunların gerçekliğini anlatmak için eleştirel bir etik vizyon 

oluşturduğu ve bu çabanın ona geleneksel anlatı sineması karşısında ayırt edici bir estetik bir alan 
açtığı söylenebilir. 

Koca Dünya TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla 

yapılmış (Erdem, 2016, sy. 00.00.19) ve pek çok ödül almıştır. Film gösterime girdiği yıl, 73. 

Venedik Film Festivali’nde “jüri özel ödülü”nü aldı (Pınar, bbc.com). Ayrıca 2016 yılında 23. 
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi film; Reha Erdem en iyi yönetmen; Zuhal 

rolünü oynayan Ecem Uzun en iyi genç kadın oyuncu; Florent Herry en iyi görüntü yönetmeni 

ödülünü aldı (adanafilmfestivali. org.tr). Ayrıca, Koca Dünya 2017 yılında 30. Ankara 
Uluslararası Film Festivali’nde SİYAD ödülünü; Reha erdem ise bu filmle en iyi yönetmen ve en 

iyi ses tasarımı ödüllerini aldı (Bekarslan, 2017).  

Koca Dünya yozlaşmış bir toplumda baskıcı patriarkal ilişkilerin şiddet sarmalındaki yetim 
ve öksüz iki çocuğun, yani Ali ve Zuhal’in gerçek anlamıyla yaşam mücadelesini anlatmaktadır. 

Ali ve Zuhal filmin girişindeki olaylardan anlaşıldığı üzere yetimhanede büyümüşler ve bu 

süreçte birbirlerini kardeş olarak bellemişlerdir.1 Film iki kardeşin yetimhaneden çıktıktan sonra 

toplum içinde yaşadıkları zorlu süreci vurgulayarak başlar. Ali, iyi bir tamircidir, bir motosiklet 
tamircisinin yanında iş bulmuştur ve onlarca kişinin kaldığı izbe bir bekâr evinde kalmaktadır. 

Zuhal ise ekonomik durumu pekiyi olmayan bir aileye evlatlık olarak verilmiştir. Ali bu ailenin 

evine sürekli gidip Zuhal’i ziyaret etmek ister ancak baba onu kovar, Zuhal’i ona göstermek 
istemez. Ali araştırmaları sonucunda bir gün Zuhal’in üvey babası tarafından tecavüze uğradığını 

öğrenir, bu öfkeyle gidip evi basar, babayı, eşini ve öz kızını yaralayarak Zuhal’i ellerinden 

kurtarır.  

Film bu sahneden sonra bir yaşam mücadelesine dönüşür. Ali’nin eski, küçük bir 
motosikletinden başka hiçbir şeyi yoktur. Motosiklet üstünde İstanbul’u terk ettikten sonra 

feribotla denizi geçerler. Küçük bir kasabanın yanındaki büyük, uçsuz bucaksız bir ormanın 

içinde ağaç dalları ve poşetlerden bir baraka inşa edip burada bir yaşam kurmaya çalışırlar. Film 
bu sahneden itibaren, orman ve yanındaki kasaba üzerinden kültür ve doğa arasındaki politik 

ilişkileri deşerek devam eder. Ali para kazanmak, karınlarını doyurmak için bu küçük kasabada 

                                                   
 

1 Zuha’lin üvey babası ve Ali arasındaki bir diyalogdan ve panayırdaki bir eğlencede geçen diyalogdan anlaşıldığı üzere 
ikisi biyolojik kardeş değiller. Bunu destekleyen diğer bir husus ise ikisinin fiziksel olarak da birbirlerine hiç 
benzememesi gösterilebilir (Erdem, 2016, sy. 00.04.56, 00.55.11) 
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bir motosiklet tamircisinin yanında iş bulur ve her gün orman ile kasaba arasında gidip gelmeye 

başlar. Zuhal ise ormanda Ali’yi beklerken vahşi hayvanlar ve tekinsiz sesleri arasında korkuları 

ile savaşır. Ancak ormanın içinde keşfe çıktıkça bu korkuları azalır, ormana alışır ve zamanla bu 
mekânın bir “parçası” olmaya başlar. Ali ise sürekli kasabaya gittiği için Zuhal’in bu doğa-oluş 

halinden uzaktadır. Ali kasabada panayıra gider, burada falcı bir kadınla cinsel birliktelik yaşar, 

kazandığı parasını buralarda ziyan etmeye başlar. En sonunda bütün parası bu kadın tarafından 

çalınır. Ayrıca tamir dükkânının sahibi onun kimliğini sorgulamaya başlar. Ali bu ifşa sonucunda 
kasabadan tamamen kaçarak Zuhal ile birlikte ormanda yaşamaya başlar. Ormandaki bu alışma 

sürecinde öncelikle kendilerine yeni isimler takarlar: Ali “Kum Kum”; Zuhal ise “Mi Mi” ismini 

benimser. İkisi ormanda zamanla insan ile hayvan arası bir varoluşa geçerler. Zorlu ancak mutlu 
bir yaşam sürdürürler.  

Ancak Zuhal tecavüz sonucu hamile kaldığı için bir gün kanaması başlar, Ali de onu 

mecburen hastaneye götürür, (cinayet zanlısı olduğu için) kapıda bırakıp kaçar. Filmin bu son 

sahnesinde Ali hastanenin kapısında gözü yaşlı bir şekilde saklanıp Zuhal’in sağlık durumundan 
haber almaya çalışır. Bu sırada ormanda “Baba” olarak çağırdıkları keçi, Ali’nin yanına gelir ve 

arkasını dönüp giderken Ali keçiye “baba biz buradayız” diyerek haykırır ve film bu dramatik 

sahneyle birlikte sona erer (Erdem, 2016, sy. 01.36.53-01.37.50). 

1. “Şizofreni”: Kimliksizlik ve Toplumsal Şiddet 

Zuhal ve Ali’nin yaşadığı bu sorunların en büyük nedeni babasızlık ve bu kimlikten eksik 

olmanın toplumsal aidiyetleri üzerinde yarattığı etkidir. Toplumsal, kültürel ve yerleşim alanın 
dışına itilirler. Böylece doğaya yani kuytu bir ormana sığınmak zorunda bırakılırlar; ormanı anne, 

bir keçiyi baba olarak görmeye başlarlar. İki karakterin kültürden doğaya bu geçişleri varoluşsal 

bir krize neden olur çünkü kültürel alandan itildikleri gibi, doğaya da öyle kolayca ayak 

uyduramazlar. Böylece insan ile insan-olmayan arasında sürekli bir gelgit içinde gidip gelirler. 
Bu kimliksizlikten kaynaklı oluşan arafta kalma ve bunun sonucu ortaya çıkan trajedi Fredric 

Jameson’ın tarif ettiği şekliyle belirtecek olursak “şizofrenik” bir durumu ortaya koymaktadır.  

Jameson şizofreni kavramını Jacques Lacan'nın psikanalizinden ödünç alır ve sosyolojik 
bir kavram olarak yeniden kurgulayıp post-modern durumun karakterini tanımlamak için kullanır 

(1983, s. 113). Lacan'nın psikanalizine göre sembolik düzlem, çocuğun dil evresine geçtikten 

sonra yani konuşmaya başladıktan sonra toplumsal olanın bir parçası olmasıdır. Dilin kurguladığı 
toplumsal düzlem ise "Baba" yani patriarkal düzlem tarafından kontrol edilir ve yönetilir. Bu, 

çocuğun bütün kimlikleri edindiği bir düzlemdir. Diğer bir deyişle insan olmanın bütün 

gereklilikleri burada sağlanır. Böylece bu kimlikler üzerinden aidiyet duygusu gelişir ve içinde 

bulunduğu toplumun bütün normlarına ayak uydurarak onun bir parçası olur. Bu toplumsal sınır 
içinde güvende kalır. Şizofren ise gerçek ile hayal arasındaki ayrımı fark edemeyip toplumsal 

alanın dışında bir gerçeklik kurup orada yaşar. Jameson şizofreniyi bireysel zeminden toplumsal 

alana çekerek post-modern dönemde insanı ve yaşadığı kültürel kopmaları tanımlamak için 
kullanır. Bu tanıma göre şizofrenik post-modern bireyin en dikkat çekici özelliği tarihten yoksun 

olmasıdır çünkü tarih toplumsal sürekliliğin zeminidir. Bu şizofrenik birey sembolik erişimin 

başarısızlığına bağlı olarak toplumsal alanın dışında kalır. Geçmişe ulaşamayan bu birey türünün 

toplumsal alanın içindeki konumu da muğlak bir zeminde hareket eder (Jameson, 1983, s. 118-
119). 

Koca Dünya’ya hızlı bir dönüş yapacak olursak Zuhal ve Ali toplumsal alana bu 

kimliksizlik yüzünden eklemlenemez ve şizofren bir öznelliğe mahkûm olurlar. Hayvanlarla, 
ağaçlarla, ölülerle konuşup bir keçiyi baba olarak görürler. Ancak bu doğayla kurulan tek yönlü 

bir ilişkidir. Nitekim filmin sonunda Ali keçiye “baba biz buradayız” diyerek haykırdığında keçi 

arkasını dönüp ormana doğru yavaş adımlarla geri döner ve onları terk eder (Erdem, 2016, sy. 
01.36.53-01.37.50). Diğer bir deyişle keçi, Ali’nin çağrısına hem gerçekte hem de sembolik 

olarak cevap vermez. Film kurguladığı bu şizofrenik karakterler üzerinden Yeni Türkiye 

Sinemanın öne çıkan temalarından biri olan “ötekilik” ve kimlik sorunu ile güçlü bir diyalog içine 
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girmektedir. Zahit Atam'a göre yeni sinemanın en belirgin özelliklerinden biri "araftaki 

karakterleri" en baskın ve sürekli karakteri haline getirmiş olmasıdır (2011, s. 100). Diğer bir 

deyişle bu tür karakterler geleneksel sinemanın iyi, olumlu ve bir mücadele sonunda kazanan 
kahramanları gibi değildir. Böylece Ali ve Zuhal karakterleri, Atam’ın belirmiş olduğu “anti-

kahraman” tanımına uygundur (Atam, 2011, s. 101). Bu anti-kahraman tanımı ise şizofreni 

kavramını içerecek bir çerçeve sunmaktadır. Bu şekilde film, yetim çocukların baba figüründen 

mahrum olmanın sonucunda toplumsal rejimin dışına itilmeyi ve sonunda şizofren öznelliğe nasıl 
mahkûm edilebileceğini vurgulamaktadır.  

2. “Pastiş”: Yeşilçam Sinemasının Politik ve Estetik Eleştirisi 

İkinci olarak Koca Dünya çocuk konusunu Yeşilçam sineması ile metinler arası zeminde 
girdiği diyalog üzerinden eleştirel bir çerçeveye oturtmaktadır. Bu bağlamda filmler arası 

göndermeye işaret eden “pastiş” tekniği ile bu eleştirel zemin kurulmaktadır. Jameson’a göre 

pastiş, taklide dayanmakla birlikte taklit edilen formları, ölü stilleri, geçmişin anılarını, tarihin 

imgelerini yeni bir anlatının içinde özgün bir şekilde yeniden üretir. Bu noktada pastiş ve 
parodinin birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizer. Pastişin aksine parodide sadece alay 

üzerinden tahrip etme söz konusudur. Diğer bir deyişle pastişte; taklit eden taklit ettiği şeyi hem 

eleştirir hem de kendi bünyesine katarak özgünleştirmek istediği formunun bir parçası haline 
getirir (1983, s. 113-115). Bu bağlamda Koca Dünya pastiş tekniği üzerinden hem geleneksel 

sinemanın eleştirisini yapmaktadır hem de bu ölü stiller üzerinden özgün bir anlatı inşa 

etmektedir. Yeşilçam sinemasının pek çok imgesi Koca Dünya’nın kurgusunun merkezinde 
karşımıza çıkmaktadır ve bu imgeler metnin anlamını belirlemede kilit bir noktada durmaktadır. 

Zuhal ve Ali motosiklet üzerinde İstanbul’dan kaçarken kara ve deniz üzerinden uzun bir yolculuk 

yaparlar; uzamdaki bu yoluculuk zamandaki bir yolculuk olarak da karşımıza çıkar. Geldikleri 

kasaba Yeşilçam sinemasında görmeye alışık olduğumuz mekânlara benzemektedir. Söz gelimi 
kasabaya vardıklarında meydanda Şarkıcı Aytül adlı bir çocuk şarkıcının konser tanıtım arabası 

ile karşılaşırlar. Arabanın anons şekli, görsel malzemeleri, bu malzemelerin sunuluş biçimi 

geçmişin birer imgesi olarak gösterilebilir. Sonrasında Zuhal ve Ali, şarkıcı Aytül’ün panayır 
alanındaki bu konserlerine belirli aralıklarla giderler. Böylece filmde bir karşıtlık oluşmaya 

başlar: Bir yandan Ali ve Zuhal’in yaşadığı trajik ve gerçek bir olay bulunmaktadır. Diğer yanda 

ise Yeşilçam’ın çocuk şarkıcıları ve bunun oluşturduğu melodram imgeleri içi içe geçmeye başlar. 
Bu tarihsel imgenin filmin içine şu anlam katmanını taşıdığı söylenebilir: Film izleyicinin filmsel 

belleğini kullanarak Ali ve Zuhal’in trajedisi ile Yeşilçam’ın idealleştirdiği ve dramatize ettiği 

çocuk karakterlerini, şarkıcı Aytül üzerinden yan yana koyup karşılaştırma suretiyle bir tür 

yadırgatma olanağı sunmaktadır. Böylece bu yadırgatma üzerinden hem ele aldığı konunun yani 
çocuk sorununun bütün gerçekliğini duyurmakta hem de geleneksel sinemadan farkını 

belirginleştirmeye yönelik bir çaba ortaya koymaktadır. Filmin bu anlatı şekli ise Yeni Türkiye 

Sinemasının filmsel biçim ve anlatı düzlemi ile diyaloğa girmesini de sağlamaktadır. Zahit 
Atam’ın belirttiği üzere Yeni Türkiye Sineması söylem ve gerçeklik bakımından 1939-1990 arası 

Yeşilçam sinemasından radikal bir şekilde ayrılır ve ayrıca yeni sinemanın yönetmenleri geçmişin 

sinemasını eleştirmeye başlar (2011, s. 85-86). Koca Dünya’nın pastiş örneği üzerinden 

oluşturduğu temsil pratiği ona hem özgün bir estetik dil kurmaya hem de böylece Yeni Türkiye 
Sineması ile politik bir zeminde ortaklaşmasını sağlamaktadır.  

SONUÇ 

Çocuklarla ilgili sorunlar ahlaki sorumluluğa indirgenip sadece bu zeminde ele 
alınamayacak derecede karmaşık politik bir sorundur. Böylesi bir indirgeme sorunun birçok 

veçhesini öteleme tehlikesi taşıyabilir. Bu yüzden çocukların toplumsal alandaki konumlarını ve 

karşılaştığı muhtemel sorunları “olduğu gibi” kavrayabilmek için meselenin kendisini bir sorun 
olarak ele alan bir bakış açısı gerekmektedir. Bu bakımdan duyarlı bir sinema dilinin gelişimi bu 

tür toplumsal sorunları kavramak için önemli bir eleştirel alan açmanın yanında çocuk yanlısı bir 

temsil pratiğinin olanaklarını araştırmak için fırsat sunmaktadır. Buradan hareketle bu makale 

Reha Erdem’in Koca Dünya filminden hareketle yetim çocuklar sorusu ile sinemasal biçim 
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arasındaki ilişkiyi tartıştı. İki aşamalı olarak sunulan tartışmada Fredric Jameson’ın “şizofreni” 

kavramından hareketle öncelikle yetim çocukların toplumsal aidiyetleri ve karşılaştığı etik 

sorunlar incelendi. İkinci olarak ise Koca Dünya’nın çocuk konusunda ortaya koyduğu etik 
vizyonun filimin sinemasal biçimi üzerindeki estetik etkileri analiz edildi. Koca Dünya gerek 

işlediği konuya, yani yetim çocukların toplumsal alandaki sorunlarına “şizofreni” üzerinden 

tasarlanan politik yaklaşımı gerekse Yeşilçam sineması ile “pastiş” kavramı eşliğinde girdiği 

metinler arası ilişki ve buradan hareketle ele aldığı konuya özgü bir filmsel biçim tasarlaması 
Reha Erdem sinemasının “öteki” olan alt kültüreler için etik bir vizyon sunduğunu 

göstermektedir. Böylece bu filmden yola çıkarak sinemasal temsilin toplumsal bir sorun 

konusunda geliştirdiği temsil pratiğinin muhtemel olanakları detaylandırıldı. 
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ÖZET: Afganistan’ın yakın geçmişi, Sovyetler Birliği ve ABD gibi iki ayrı büyük gücün işgaline sahne 
olmuştur. Sovyet işgaline karşı ABD ve çeşitli devletler tarafından silahlı İslami örgütler kurulup, ona karşı savaşması 
sağlanırken, ABD işgaline karşı ise bu örgütler kendiliğinden ama görece daha dağınık olarak ABD’ye karşı 
savaşmışlardır. Savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle bozulan Afganistan ekonomisinin temel dayanağı dış 
yardımlardır. Ancak ne dış yardımlar ne de Afganistan’ın var olan kendi ekonomik kaynakları halkın şiddetli 

yoksulluğunu bitirememiştir. Bununla birlikte 2001 yılından bugüne değin silahlı terörle mücadelede milyarlarca dolar 
harcanmasına ve bir çok sivil ve asker hayatını kaybetmesine rağmen terörün önüne geçilememiştir. Bu makalede 
ABD’nin Afganistan’da yürüttüğü terörle mücadelenin ekonomik boyutu, konu olarak seçilerek analiz edilmiştir. Elde 
edilen bulgulardan yola çıkılarak bu çalışmada Afganistan’da terörle silahlı mücadelede harcanan büyük miktarlardaki 
paradan bölgenin istikrarına faydalı olacak şekilde Afganistan’ın ekonomik gelişimine daha fazla pay ayrılması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Zira terörü besleyen en önemli unsurlardan biri halkın ekonomik olarak içinde 
bulunduğu çok zor şartlar ve bu geri kalmış ekonomik görünümün getirdiği istikrarsızlıktır. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Terörle Mücadele, Kalıcı Özgürlük Harekatı, Sovyetler Birliği, ABD 

 

ABSTRACT: The recent history of Afghanistan has witnessed the invasion of two great powers, the Soviet 
Union and the United States. While armed Islamic organizations were established by the US and various states against 

the Soviet occupation, later they fought spontaneously but relatively dispersed against the US occupation. Foreign aid 
is the mainstay of the Afghanistan economy, which has deteriorated due to wars and internal turmoil. However, neither 
foreign aid nor the existing economic resources of Afghanistan could end the severe poverty of the people. However, 
despite the fact that billions of dollars have been spent in the fight against armed terror since 2001 and many civilians 
and soldiers have lost their lives, terrorism has not been prevented. In this article, the economic dimension of the fight 
against terrorism carried out by the US in Afghanistan was chosen and analyzed. Based on the findings, this study 
concludes that greater amounts of money spent in the armed struggle against terrorism in Afghanistan should be 
allocated a greater share in Afghanistan's economic development, which will benefit the stability of the region. One of 
the most important factors that feed terrorism is the poor economic conditions of the people and the instability of this 

backward economic outlook. 

Keywords: Afghanistan, Counter Terrorism, Operation Enduring Freedom, Soviet Union, USA 

 

GİRİŞ 

Afganistan’ın yakın tarihine bakıldığında iki kutuplu Soğuk Savaş döneminin iki ayrı 
kutuptaki hegemon gücü olan Sovyetler Birliği ve ABD tarafından sırasıyla 1979 ve 2001’de işgal 

altına alındığı görülmektedir. Afganistan’ın kendi özel koşulları nedeniyle zaten istikrarın sürekli 

olmadığı bu coğrafyada, bu iki işgal sonrasında hem ekonomik hem de siyasi düzen büyük darbe 

almıştır. Özellikle Sovyetler Birliği işgali sonrasında terör örgütleri açısından Afganistan önemli 
bir merkez haline gelmiştir.  

Sovyet işgali ile birlikte hem Batılı hem de Orta Doğu’daki ülkelerin bazıları tarafından 

kendilerine müzahir silahlı örgütlerin Afganistan’da Sovyet işgaline karşı direniş için 
oluşturulması ve geliştirilmesi ise stratejik bir adım olarak görülmüştür. Ne varki o gün için 

çözümün bir parçası olarak görülen bu silahlı örgütlerin daha sonra sorunun kaynağı oldukları 

görülecek ve ABD’nin 2001 yılındaki işgaline gerekçe olacaklardır.  
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Bütün bu ortam içerisinde zaten geri kalmış olan Afganistan ekonomisinin kendini 

çeviremeyerek dış yardıma muhtaç hale geldiği, Dünya Bankası ve IMF verilerinden de açıkça 

görülebilmektedir. ABD öncülüğünde 2001 yılında Afganistan’da başlatılan Kalıcı Özgürlük 
Harekatı’nın bugüne kadar önemli bir başarı elde edemediği söylenebilir. 2001 yılından bugüne 

değin Afganistan’daki terör saldırılarının sayısı, sivil ve asker kayıpların sayısına bakıldığında 

terörün Afganistan’da kronikleştiği, arttığı ve silahlı mücadele ve bu mücadelede trilyon dolarları 

bulan devasa harcamaların sonuç getirmediği öne sürülebilir. Dahası bu durumu ABD’nin 
Afganistan’daki üst düzey askeri yetkilileri de açıkça ifade etmektedirler.  

Literatürde Afganistan’da terörle mücadelenin mali yönünün görece eksik kalması 

nedeniyle bu çalışmanın konusu 2001 yılından bugüne Afganistan’da ABD’nin uyguladığı terörle 
silahlı mücadele stratejisinin ekonomik boyutunun bir analizi olarak seçilmiştir. Ayrıca ABD’nin 

bu silahlı mücadelede harcadığı para öne çıkarılarak, Afganistan’da terörle mücadelede paranın 

doğru yönlendirilmesi ve ekonomik mücadelenin en az silahlı mücadele kadar önemli olduğu 

vurgusu ile literatüre farklı bir bakış açısı sunmak amaçlanmıştır.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında çeşitli ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşların 

rapor ve verilerinden, konu ile ilgili yayınlanmış makale ve haberlerden faydalanılmıştır. 

Makalenin ilk bölümünde Sovyetler Birliği ve ABD tarafından gerçekleştirilen işgaller neden ve 
sonuçları itibariyle genel olarak değerlendirilmiştir. İkinci bölümde Afganistan ekonomisi terörle 

ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Son bölümde ise Afganistan’da yürütülen terörle mücadele 

operasyonları sayısal veriler ışığında genel olarak değerlendirilmiş ve harcanan milyarlarca 
doların silahlı mücadelede kullanımının sonuç getirmediği vurgulanmıştır. 

 

1. AFGANİSTAN’A GENEL BİR BAKIŞ: İŞGALLER DÖNEMİ 

1.1. Sovyetler Birliği İşgaline Giden Süreç 

Afganistan 1919 yılında bağımsızlığını kazanmasından Sovyetler Birliği’nin işgaline kadar 

geçen süreçte görece istikrarlı bir dönem yaşamıştır (Sasaoğlu, 2014, s. 1). Ancak 1970’lerin 

sonlarına doğru iç karışıklıklar ve ayaklanmalar artmaya başlamıştır. Afganistan Demokratik 
Halk Partisi’nin 1978’de darbe ile iktidara gelmesi sonrasında Sovyet işgalinin önünü açan 

süreçte böylelikle başlamıştır. Zira bundan sonra Soğuk Savaş dönemindeki tarafsızlık sona 

erdirilerek Sovyetler Birliği ile daha yakın ilişkiler kurularak, toprak reformu sağlanmak istenmiş, 
okur-yazarlık oranı artırılmaya ve aile hukukuna yönelik bazı değişiklikler yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu girişimler Perçam Grubu, din adamları ve toprak sahipleri tarafından kabul 

görmemişsede oluşan bu muhalefet iktidar tarafından bastırılmıştır. Bu gelişmelerin sebep olduğu 

süreçte Afganistan’da yer yer isyanlar ortaya çıkmış ve bu isyanların bastırılması için Sovyetler 
Birliği devreye girerek 1979’da Afganistan’ı işgal etmiştir (Atacan, 2008, ss. 36-38). Sovyet 

işgali ile birlikte Afganistan’ın hem ekonomisi hem de siyasi yapısı sarsılmıştır. Daha da önemlisi 

bu dönem de Afganistan radikal İslami grupların ortak lokasyonu haline gelmiştir (Sasaoğlu, 
2014, s. 1). Söz konusu bu grupların oluşumunda hem Batı’nın hem de Orta Doğu’daki bazı 

devletlerin parmağının olduğu görülmektedir. 

1979’daki işgal sonrasında ABD’nin öncülüğünde bazı batılı devletler tarafından bölgede 

silahlı örgütlerin oluşumu için gerekli koşullar sağlanmış, gelişimi desteklenmiş ve Sovyetler 
Birliği’ne karşı kullanılmak üzere sahaya sürülmüşlerdir. Ayrıca burada yalnızca Batılı devletler 

değil İran, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri de kendilerine müzahir silahlı örgütler oluşturmuş 

ve aynı şekilde Sovyetler Birliği’ne karşı savaşmak üzere motive etmişlerdir (Atacan, 2008, s. 
34).  

Görece modern bir örgütlenmeye sahip olan Ortadoğu’daki radikal İslamcı gruplar 

Afganistan’ın işgali ile birlikte bölgede önemli siyasal aktörler olarak öne çıkmışlardır. Bu yeni 
yapılanmaların ideolojik bilinçle, siyasi partilere benzedikleri de söylenebilir. Bu radikal 

yapıların oluşumunda bazı önemli figürlerin etkisi de söz konusudur. Bunlar, Mısır’lı Müslüman 
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Kardeşler üyesi olan Seyyid Kutb, Pakistan’dan Maulana Seyyid Abdul Maududi ve İran’dan Ali 

Şeriati olarak sıralanabilir. Ayrıca Suudi Arabistan menşeili Vahabi İslamı’nın da önemli bir 

etkisinin olduğu vurgulanabilir (Atacan, 2008, s. 33). 

 

1.2. ABD İşgaline Giden Süreç 

Sovyetler Birliği’nin işgali 1989’da sona ermiştir. Yenilen rejim tahminlerin aksine hemen 

devrilmemiştir. Ancak 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
Afganistan’a yardımlar kesilmiş ve Afganistan’daki yönetim de devrilmiştir. Afganistan’da 

yönetimin devrilmesinden sonra iktidar mücadeleleri başlamış ve İslami gruplar arasında etnisite 

ve din temelli çok şiddetli çatışmalar gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliği’nin işgali sonrasında ortak 
bir düşman için bir araya gelebilen bu gruplar bundan sonra farklı yollar izlemişlerdir (Atacan, 

2008, ss. 36-38). Farklı gruplar arasında ortaya çıkan bu güç mücadeleleri, 1996 yılında Sünni 

İslamcı Peştunlardan oluşan Taliban’ın yönetimi devralması ile sonuçlanmıştır (Sasaoğlu, 2014, 

s. 1). Bununla birlikte 1989’da Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra yoğunlaşan 
Afganistan’daki iç karışıklıkların 1996 yılından sonra da devam ettiği görülmektedir (Dışişleri 

Bakanlığı, Afganistan'ın Siyasi Görünümü, 2019). 2001 yılına gelindiğinde ise bütün dünyayı 

sarsan 11 Eylül saldırıları gerçekleşmiştir.  

ABD, 11 Eylül saldırılarını El Kaide’nin gerçekleştirdiğini açıklayarak, Taliban’ın 

yönettiği Afganistan’dan ülkede bulunan El Kaide’nin ve diğer gizlenen bütün teröristlerin 

iadesini ve terör örgütlerinin kamplarının kapatılmasını pazarlıksız ve koşulsuz olarak talep etmiş 
ve kısa bir süre sonra da ABD, İngiltere ile birlikte Usame Bin Ladin liderliğindeki El Kaide’ye 

karşı Kalıcı Özgürlük Harekatı’nı başlatmıştır. Bu harekata Türkiye, Rusya ve Çin’in de içinde 

olduğu birçok ülke destek vermiştir (Sasaoğlu, 2014, s. 2). 

11 Eylül saldırılarının üzerinden 24 saat geçmeden NATO tarafından yapılan açıklamada 
saldırıların ABD dışından yapıldığının kesinleşmesi halinde 5. Maddenin işletileceği çağrısı 

yapılmıştır. Nitekim 2 Ekim 2001’de Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporlarla saldırıların 

dışarıdan yapıldığı belirtilmiştir. Bu olayla birlikte ilk kez Washington Antlaşması’nın 5. Maddesi 
için çağrıda bulunulmuştur. Böylelikle NATO’nun da terörle mücadelede aktif bir şekilde rol 

aldığı görülmüştür. İttifakın 1999 yılında ortaya koyduğu Stratejik Konsept kavramında da 

terörizm, NATO’nun güvenliğini olumsuz etkileyen bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır 
(NATO, 2019). Afganistan’daki Taliban yönetimi bu saldırılardan sorumlu tutulmuş ve 

Afganistan ABD’nin liderlik ettiği koalisyon güçleri tarafından işgal edilmiştir. 11 Eylül 

saldırıları bütün dünya açısından bir dönüm noktası olarak ifade edilebilir. Bu anlamda NATO 

için de bu saldırılar önemli bir dönüşümün de gerekçesi olmuştur. Zira NATO 11 Eylül saldırıları 
sonrasında terör ve terörizm ile ilgili algısını değiştirerek artık terörü devletlerin iç güvenlik 

sorunu olarak değil uluslararası düzeyde güvenliğe zarar veren bir olgu olarak görmeye ve terörle 

ilgili savunma mekanizmaları oluşturmaya başlamıştır (Sasaoğlu, 2014, s. 1).  

 

1.3. ABD İşgali Sonrası Genel Olarak Süreç 

ABD’nin işgali sonrasında 5 Aralık 2001 tarihinde Bonn Anlaşması imzalanmış ve 22 

Aralık’ta da Hamid Karzai’nin başında olduğu Geçiş Hükümeti kurulmuştur. 2014 yılına kadar 
Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Karzai’nin yerine 2014’teki seçimler sonrasında Eşref Gani 

geçmiştir. Afganistan, neredeyse 40 yıldır süren silahlı çatışmalarla yorulmuş ve büyük bir yıkıma 

uğramıştır. Bununla birlikte 2001 yılından bu yana uluslararası toplum tarafından önemli bir 
desteğin sağlanması sayesinde Afganistan, geçmişe nazaran birçok alanda gelişme kaydetmiştir. 

Ancak bu gelişmelerin sürekliliği halen sağlanabilmiş değildir. Uluslararası toplumun desteği 

Afganistan için hayati öneme sahiptir ve hassasiyet devam etmektedir. Afganistan’da istikrarın 
ve barışın sağlanması için hem ulusal hem de uluslararası girişim ve gayretler son zamanlarda 

daha da artmış ve ABD ile Taliban arasında barış görüşmeleri 2018 yılı Ekim ayından itibaren 
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başlamıştır (Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Siyasi Görünüm, 2019). ABD ile Taliban arasında 

devam eden doğrudan barış müzakereleri yaklaşık 40 yıldır süregelen savaşın barışçıl bir biçimde 

sona ermesine dair umutları artırmakla birlikte Afganistan'daki halk arasında da belirsizlik ve 
endişeye de neden olmaktadır (The World Bank, The World Bank In Afghanistan, 2019). 

Taliban ile yürütülen müzakere sürecinin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 

Taliban'la koşulsuz müzakere teklifinde bulunduğu Şubat 2018'de düzenlenen Kabil 

Konferansı'ndan sonra az da olsa ivme kazandığı söylenebilir. Bu gelişmelerin ardından 2018 
Haziran ayında kısa süreli bir ateşkes de söz konusu olmuştur. Afganistan'da Taliban'la barış için 

yol haritasının yenilenmesi için çalışmalar 2019 Nisan ayında da devam etmiş ve danışma 

niteliğindeki Loya Jirga bu barışçıl çözüm çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır (The World Bank, 
The World Bank In Afghanistan, 2019). Loya Jirga "Büyük Şura" anlamına gelmektedir. Bir tür 

Afgan meclisi anlamına gelen bu yapı yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. İşleyişi ise İslam 

kültüründe danışma meclisi olarak işleyen şuraları temel almaktadır. Loya Jirga Afganistan'daki 

aşiretlerin önde gelen temsilcilerinden oluşmaktadır (BBC, 2004). Dolayısıyla Loya Jirga’nın bu 
müzakere sürecinin içerisinde olması en azından silahlı çatışmaların sona ermesi girişimleri 

noktasında önem arz etmektedir. 

ABD ile Taliban arasında devam eden bu görüşmelerin altıncı turu 1 Mayıs 2019’da 
Katar’da başlamıştır. Bu görüşmelerde ABD delegasyonunun başında olan Zalmay Khalilzad, 

Taliban ile görüşmelerde ABD birliklerinin aşamalı olarak geri çekilmesi, terörizme karşı garanti, 

Taliban ve ABD destekli Afganistan hükümeti arasında siyasi uzlaşmaya giden yolun açılması ve 
kalıcı bir ateşkes gibi ana başlıkların görüşüleceğini bildirmiş olması esasında barış çabalarının 

geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekicidir (The New York Times, 2019). Buna rağmen 

Afganistan’da halen çatışmalar devam etmekte ve kalkınma ile de bağlantılı olarak güvenlik 

Afganistan’ın en acil konularından biri olarak öne çıkmaktadır (Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın 
Siyasi Görünümü, 2019). 

Bütün bu sorunların merkezinde yer alan Afganistan’ın demografik yapısına da bakmakta 

fayda var. Afganistan’ın 2018 yılı nüfusunun yaklaşık 36 milyon olduğu tahmin edilmektedir 
(Ticaret Bakanlığı, Afganistan, 2019). Bununla birlikte Afganistan’da demografik yapı oldukça 

karışıktır. Afganistan nüfusunun %42’si Peştun, %27’si Tacik, %9’u Özbek ve %13’lük kesim 

ise diğer etnik gruplardır. Bu nedenle dil anlamında da farklılıklar söz konusudur. Afganistan’da 
iki resmi dil kullanılmaktadır. Bunlar, %50 konuşulma oranıyla Afgan Farsçası ve %35 

konuşulma oranıyla Peştu dilidir. Ülkede konuşulan diğer diller ise Özbek-Türkmen %11 ve diğer 

etnik diller %4 oranla konuşulmaktadır (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 2012). Afganistan'da 

birçok siyasi zorluk, isyanla mücadele ile eşgüdümlü sürmektedir. 2019 yılı Eylül ayında 
Afganistan'da hem Cumhurbaşkanlığı, hem belediye meclis üyeliği, hem de Ghazni vilayetindeki 

parlamento seçimleri de bu anlamda demokrasi ve siyasal yapının işleyişi ve gelişimi için dikkat 

çekmektedir (The World Bank, The World Bank In Afghanistan, 2019).  

 

2. TERÖRİZM BAĞLAMINDA AFGANİSTAN EKONOMİSİ 

2.1. Genel Ekonomik Durum 

Afganistan’ın mevcut ekonomik yapısının ana lokomotifleri tarım ve hayvancılıktır. 
Çalışabilir durumdaki yaklaşık 15 milyonluk nüfusun %80’i tarımda, %10’u endüstride ve %10’u 

da hizmet sektöründe çalışmaktadır (Ticaret Bakanlığı, Afganistan Genel Ekonomik Durum, 

2019). Dünya Bankası'na göre Afganistan'da yoksulluğun arttığı ve derinleştiği tahmin 
edilmektedir. Zira Afganistan'daki ekonomik büyüme oranı nüfus artış oranının gerisinde 

kalmakta ve bu da kişi başına düşen gelirin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Ayrıca şiddetli 

kuraklık nedeniyle Afganistan'da iç göç rekor seviyelere ulaşmıştır. Afganistan'da ekonomik 
iyileşme, devam eden güvensizlik ortamının özel yatırımları ve tüketici taleplerini düşürmesi 

nedenleriyle yavaş ilerlemektedir. Tarımsal büyüme de son yıllardaki elverişsiz hava koşulları 
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nedeniyle olumsuz seyretmektedir. Yavaş büyüme, sunulan hizmetlerde güvenlik kesintileri ve 

şiddetli kuraklığın sebep olduğu zayıf tarımsal performans nedeniyle Afganistan'da yoksulluk 

artmaktadır. Bütün bunlara ve Afganistan ekonomisinin büyük ölçüde bağışçıların yardımlarına 
muhtaç olmasına rağmen, gelir performansındaki gelişmeler nedeniyle mali pozisyonunda çok 

yetersiz olmakla birlikte güçlenme belirtileri de görünmektedir (The World Bank, The World 

Bank In Afghanistan, 2019). 

Ülkedeki işsizlik oranı %35 civarındadır. Çok yüksek olan bu işsizlik oranı ile terör 
arasında gözardı edilemeyecek önemli bir ilişki söz konusudur. İşsizlik rakamından tahmin 

edileceği üzere Afganistan’ın diğer ekonomik verileri de düşüktür. Söz gelimi 2016 yılı ihracat 

geliri 590 milyon dolar olan Afganistan’ın aynı yıl ithalat tutarı ise yaklaşık 6.5 milyar dolardır 
(Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Ekonomisi, 2019). Buradan anlaşılacağı üzere Afganistan’ın 

çok büyük bir dış ticaret açığının olduğu görülmektedir. 

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin anlaşılabilmesi açısından Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYİH) verileri önemli bir göstergedir. IMF’nin 2019 yılı Nisan ayında yayınladığı 
Dünya Ekonomik Görünümü isimli raporuna göre Afganistan’nın GSYİH’sı verilerin elde 

edilebildiği 2002 yılından bugüne değin çok küçük ve yetersiz oranlarda da olsa genel olarak 

artma eğilimindedir. Bu rapora göre 2019 yılından 2024’e kadar da bu artışın devam etmesi 
tahmin edilmektedir. 2002 yılında yaklaşık 4.37 milyar dolar olan GSYİH’nın 2018 yılında 19.59 

milyar dolar olduğu, 2024 yılında ise yaklaşık 27.6 milyar dolar olması öngörülmektedir (IMF, 

2019).  

Dünya Bankası verilerine bakıldığında ise 2002 yılında 4.055 milyar dolar olan GSYİH’nın 

en son kayıtlı rakam olarak 2017 yılı için 19.544 milyar dolar olarak hesaplandığı görülmektedir. 

Dünya Bankası verilerine göre de GSYİH’nın 2002 yılından 2017’ye kadar genel olarak artmakta 

olduğu görülmektedir (The World Bank, GDP (current US$), 2019). 

Yine başka bir araştırmada da 2014 yılından 2024’e kadar GSYİH değerlerine yer 

verilmiştir. Burada da 2014 yılından 2024’e kadar genel olarak bir artış söz konusudur. Diğer 

verilerle bir kıyas olması açısından 2017 yılı için 20.24 milyar dolar, 2024 yılı için ise 27.61 
milyar dolar GSYİH değeri öngörülmektedir (Statista, Afghanistan: Gross domestic product, 

2019). 

Yukarıda görüldüğü üzere çeşitli kaynaklar arasında bazı faklılıklar olmakla birlikte genel 
olarak ekonomik tablonun aşağı yukarı aynı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Afganistan’ın 

GSYİH değerleri genel olarak düşüktür. Dolayısıyla zaten küçük olan GSYİH değerlerinin 

2002’den bugüne ve 2024 yılına kadar çok az ivmelenmesinin ekonomide önemli bir gelişmeye 

ve düzelmeye yol açması olası görünmemektedir. Ayrıca Afganistan’ın bu zamana kadarki iç 
karışıklıklar nedeniyle bozulan yaşam alanlarının yeniden inşası için kendine ait bir mali 

kaynağının da olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Afganistan bu yeniden yapılandırma için de 

yine dış yardımlara ihtiyaç duymaktadır (Ticaret Bakanlığı, Afganistan Genel Ekonomik Durum, 
2019). 

 

2.2. Tarım ve Üretimin Ekonomideki Yeri 

Afganistan’ın mevcut ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır 
(Ticaret Bakanlığı, Afganistan Genel Ekonomik Durum, 2019). Yalnızca afyon üretiminin 

Afganistan’ın gayri safi milli hasılasının %60’ını oluşturduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

tarım üretiminin tarımda mevcut teknolojik gelişmelerden çok geride olması ve ülkenin şiddetli 
kuraklıktan etkilenmesi gibi nedenler üretimi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca 1979’da Sovyet 

işgali sonrasında yaşananlar ve bugüne değin ülkedeki iç karışılıklar neticesinde özellikle 

Pakistan ve İran’a yoğun bir göç akımı oluşması da tarımı yine olumsuz etkilemiştir. Halihazırda 
tarımın Afganistan nüfusunun gıda ihtiyacının tamamını karşılayamadığı görülmektedir (Ticaret 

Bakanlığı, Afganistan Genel Sektörel Bilgiler, 2019). Ekilebilir tarım alanlarının Afganistan’ın 
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yalnızca %15’ini oluşturduğu düşünüldüğünde tarımın Afgan ekonomisine ne kadar katkı 

yapabileceği de ortadadır (Ticaret Bakanlığı, Afganistan Genel Ekonomik Durum, 2019). 

Afganistan’ın sanayi sektörünün ise öncelikle güvenlik sonra hammadde yetersizliği gibi 
nedenlerle gelişmemiş olduğu söylenebilir. Var olan imalat sanayisi ise tekstil, deri üretimi, kuru 

meyve üretimi ve işlenmesi, bazı değerli yarı metallerin üretimi ve mermer üretiminden 

oluşmaktadır (Ticaret Bakanlığı, Afganistan Genel Sektörel Bilgiler, 2019). Ayrıca komşu 

ülkelerle yapılan ticaret de Afganistan ekonomisine düşük de olsa katkı sağlamaktadır (Ticaret 
Bakanlığı, Afganistan Genel Ekonomik Durum, 2019). 

2018 yılında Afganistan’da üretim bir önceki yıla göre yavaşlamış ve 2017’de % 2,7 olan 

üretim artışı 2018 yılında % 1’e kadar düşmüştür. Bu düşüşün sebebi ise şiddetli kuraklığın neden 
olduğu buğday üretimindeki düşüş, hayvan meralarının zarar görmesi nedeniyle hayvancılıkta 

yaşanan sorunlar ve seçimlerde artan şiddetle birlikte siyasi belirsizliğin artması ve buna bağlı 

olarak da ticarette ihtiyaç duyulan güven ortamının zarar görmesi olarak sıralanabilir. Bununla 

birlikte üretimdeki düşüşe rağmen bölgesel gıda fiyatlarının düşük olması ve Afganistan’ın 
önemli ticaret ortakları bağlamında döviz kurunun değer kazanması nedeniyle enflasyon 2018 

yılında ortalama % 0.6 gibi düşük bir oranla gerçekleşmiştir (The World Bank, The World Bank 

In Afghanistan, 2019). Afganistan’ın 2018 yılı enflasyon oranı düşük olmakla birlikte 
önümüzdeki 6 yıllık periyotta %5’e kadar yükseleceği tahmin edilmektedir (Statista, Afghanistan: 

Inflation rate, 2019). 

Her ne kadar şuan için bir kazanç elde edilemesede Afganistan'da yapılan son keşiflerde 
1.6 milyar varil ham petrol, 0.4 trilyon metreküp doğalgaz ve 0.5 milyar varil doğal gaz sıvısını 

kapsayan bir rezervin olduğu tahmin edilmektedir (Afghanistan Ministry of Mines and Petroleum, 

2019). Afganistan’ın en önemli yer altı kaynağının doğal gaz olduğu söylenebilir. Buradan elde 

etmesi beklenen yıllık gelir ise yaklaşık 330 milyon dolar civarındadır (Ticaret Bakanlığı, 
Afganistan Genel Sektörel Bilgiler, 2019). 

 

2.3. Ekonomiye Dış Destekler 

Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden bir olarak öne çıkmaktadır. Halkın çok büyük 

bir oranı günlük 1 dolar gibi çok az bir gelirle hayatını idame ettirmek durumundadır. 

Afganistan’ın kendi sahip olduğu gelir kaynaklarının ülke ekonomisinin çarklarını döndürebilme 
gücü bulunmamaktadır. Ülkenin ekonomik kalkınmasının temel dayanağı dış yardımlardır. 

Afganistan’ın bu bağlamda temel ekonomi politikası da bu yardımların kesintiye uğramamasına 

yöneliktir. Gelen dış yardımlar sayesinde Afganistan’da özel sektörün canlanması 

hedeflenmektedir (Ticaret Bakanlığı, Afganistan Genel Ekonomik Durum, 2019). 

Dolayısıyla Afganistan’ın ekonomik bağlamdaki en önemli sorunu sürdürülebilir bir 

büyüme kaynağı bulmaktır. Bununla birlikte bugüne kadar Dünya Bankası tarafından 

Afganistan’daki kalkınma projeleri için 4.4 milyar dolardan fazla taahhütte bulunulmuştur. 
Dünya Bankası’nın yönettiği Afganistan Yeniden Yapılanma Vakıf Fonu, 11.4 milyar dolardan 

fazla para toplamıştır. Dünya Bankası, Afgan hükümetinin 2016 yılı Ekim ayında sunduğu 

Afganistan Ulusal Barış ve Kalkınma Çerçevesi isimli programı desteklemek için sistemsel bir 

yaklaşım izlemektedir. Bu programın danışma çalışmaları ve operasyonları makro-maliye 
politikası ve yönetimine odaklanmaktadır. Bunlar finans, özel yatırımlar ve iş yaratma, kamu 

yönetimi ve yolsuzlukla mücadele, beşeri sermaye gelişimi ve hizmet sunumu, vatandaşın 

katılımı ve sosyal anlamda vatandaşın dahil edilmesi, kentsel gelişim, altyapı, bağlantı ve 
sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları olarak öne çıkmaktadır (The World Bank, The World Bank 

In Afghanistan, 2019). 
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3. AFGANİSTAN’DA TERÖRLE MÜCADELE 

3.1. Afganistan’da Terörizmin Boyutu 

Afganistan’ın etnik ve siyasi yapısına bakıldığında İslamiyet haricinde toplumu bir arada 
tutabilecek neredeyse hiçbir etkenin olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Afganistan’da 

şiddeti ve terörü tetikleyici birçok unsurun söz konusu olması nedeniyle çatışmalar artık olağan 

hale gelmiştir. Söz gelimi etnik farklılıklar, ülkenin coğrafyasının otoritenin kurulmasını 

engelleyen dağlık yapısı, yoğun uyuşturucu ticareti ve belki de en önemlisi ülkenin içerisinde 
bulunduğu çetin ekonomik koşullar terörün altındaki etkenler olarak sıralanabilir (Bozatay ve 

Meriç, 2013, s. 153). 

11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terör saldırılarına bir cevap 
olarak ve Küresel Terörle Mücadele'nin başlangıcı olarak nitelendirilen ve 7 Ekim 2001'de 

Amerika'nın öncülüğünde başlayan Kalıcı Özgürlük Harekatı‘nın üzerinden onca yıl geçmesine 

rağmen terör halen Afganistan'da varlığını sürdürmekte ve her yıl bir çok terörist saldırısı rapor 

edilmektedir. Söz gelimi 2010 yılında yaklaşık 3346 terörist saldırı gerçekleşirken 2017 yılında 
ise toplam 1171 terörist saldırısı rapor edilmiştir (Statista, Number of fatalities, 2019). 

Gerçekleşen bu terör saldırıları sonucunda ölen sivillerin sayısı 2007 yılında 1952 iken 

2015'te bu sayı 5292'ye  yükselmiştir. Yine 2017 yılında da toplamda 4672 kişi hayatını bu 
saldırılar sonucu kaybetmiştir (Statista, Number of fatalities, 2019). 2015’teki saldırılar sonrası 

hayatının kaybedenlerin sayısı, 2007 ile 2017 yılları arasındaki 10 yıllık periyotta en yüksek 

rakam olarak göze çarpmaktadır (Statista, Number of deaths, 2019). Ayrıca 2017 yılında terör 
saldırılarından ölümlerin en fazla olduğu ülke Afganistan’dır (Global Terrorism Index, 2019). 

Sivil kayıpların önüne geçmek için yoğun çaba harcayan Afganistan'daki Birleşmiş 

Milletler Yardım Misyonu taraflara çatışmaların sona erdirilmesi ve barışçıl bir çözüm için 

masaya oturulması yönündeki çağrılarını yinelemektedir. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler 
Yardım Misyonu raporuna göre Afganistan'daki sivil ölüm ve yaralanmaların sayısının 2009'dan 

2018'e kadar hemen hemen sürekli artışta olduğu görülmektedir (UN Assistance Mission in 

Afghanistan, 2018). 

Kalıcı Özgürlük Harekatı sonucunda 2001 yılından 2019'a kadar bir çok koalisyon askeri 

de ölmüştür. Bu ölümler içerisinde ABD askerlerinin sayısı büyük bir farkla öndedir. En fazla 

kayıp ise toplamda 711 askerle 2010 yılında verilmiştir ve bu sayının 499’u ABD, 103’ü Birleşik 
Krallık, 16’sı Kanada, 9’u Almanya ve 16’sı Fransa askeri iken geri kalanlar ise diğer ülke 

askerleridir. 2001’den 2010 yılına kadar operasyonlarda ölen askerlerin sayısı neredeyse sürekli 

artmıştır. 2010'dan bugüne kadar ise ölen koalisyon askerleri sayısının aşağı yukarı sürekli 

düşüşte olduğu görülmektedir (Statista, Number of fatalities, 2019). Afganistan'da gerçekleşen 
terör saldırıları nedeniyle halen ölümler yaşanmaya devam etmektedir. En son rapor edilen terör 

saldırısı olarak 27 Mayıs 2019’da Taliban'ın saldırısı sonucunda 10 Afgan askeri ve 4 polisin 

hayatını kaybetmesi belirtilebilir (The Washington Post, 2019). 

 

3.2. Terörle Mücadelede Gelinen Nokta ve Mali Boyut 

ABD'nin mücadelenin en başından beri temel amacının bölgede var olan bütün "Radikal 

İslamcı" örgütleri askeri olarak mağlup etmek olduğu görülmektedir. Ancak bu mücadele 
sürecine bakıldığında ABD ne kadar fazla insan öldürürse, daha fazla insanın bu örgütlere 

katıldığı ve dahası yeni radikal örgütlerin de türediği görülmektedir. ABD'nin Afganistan'ı işgal 

ettiği 2001 yılında CIA'ya göre ülkede 45000 Taliban üyesi olduğu tahmin edilmektedir. ABD'nin 
7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgalinden bu yana koalisyon güçleri tarafından ülkede Taliban ve 

El Kaide'ye müzahir kaç kişinin öldürüldüğüne dair kesin bilgiler olmamakla birlikte, 2014 

yılında yaklaşık 20,000 Taliban üyesinin öldürüldüğü tahmin edilmektedir. ABD’li bir generalin 
2016 yılı Mart ayındaki tahminine göre Afganistan'da Taliban, El Kaide ve DAEŞ'ten oluşan 
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yaklaşık 20,000 ile 40,000 arası muhalif güç bulunmaktadır (Brown University, 2017, s. 4-5). 

Görüldüğü gibi ekonomi başta olmak üzere terörü besleyen etkenler çözülmeden terörle silahlı 

mücadelede başarı elde etmek kolay görünmemektedir.  

Terörün devam etmesi bölge üzerinde tam olarak otorite kurulmasını da haliyle mümkün 

kılmamaktadır. ABD yönetiminin yayınladığı bir rapora göre, 2017 Haziran sonu itibariyle Afgan 

hükümetinin, topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını kontrol edebildiği ve bu oranın 2016 yılı ile 

kıyaslandığında ise kontrol edilen sahanın bir önceki yıla göre %6 azaldığı görülmektedir. Burada 
önemli bir etken de Afganistan’ın kontrolü zorlaştıran dağlık yapısıdır. ABD'nin bu bölgedeki 

askeri mücadelesi açısından bir diğer handikap da Afganistan ve bölgedeki bazı ülkelerde siyasi 

iradenin sıklıkla el değiştirmesi ve bu yeni yönetimlerin her seferinde tartışmalı olarak kalması 
olarak ifade edilebilir (Brown University, 2017, s. 4-5). 

Bütün bu askeri operasyonlar elbetteki çok büyük bir faturayı da beraberinde getirmektedir. 

Çeşitli kaynaklarda ortaya konan savaşın maliyeti ile ilgili rakamlar aşağı yukarı aynıdır. 

Literatürde en çok atıf yapılan kaynaklardan birine göre ABD'nin 2018 mali yılı verileri 
çerçevesinde 11 Eylül saldırılarından sonra başlayıp 2017 yılı Eylül ayı sonuna dek Afganistan, 

Irak ve Pakistan'ın oluşturduğu coğrafyada gerçekleştirilen askeri operasyonların ve bu savaşlar 

sonucunda gazi olanlara yapılan harcamaların ve aynı şekilde 2018 mali yılında gazilere yapılan 
muhtemel harcamaların birlikte toplam ABD’ye maliyetinin yaklaşık olarak 5.6 trilyon doların 

üzerinde olduğu tahmin edilmektedir (Brown University, 2017, s. 1). Aynı araştırmanın 2018 yılı 

Kasım ayında yayınlanmış revize versiyonunda ise 2019 mali yılı ile birlikte bu rakam 5.9 trilyon 
dolara yükselmektedir (Brown University, 2019, s. 1). Bütün bu harcamaların yalnızca 

Afganistan’ı ilgilendiren kısmının ise yine 2001 mali yılı ile 2019 mali yılı (dahil) arasında 

ABD’ye olan toplamdaki savaş maliyetinin ise uzun vadeli maliyetleri de hesaba katıldığında 

yaklaşık 975 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Brown University, 2019, s. 5). 

2017 yılında yayınlanan bir raporda da Afganistan'da 2001 yılından beri sürdürülen askeri 

operasyonların ABD'ye yaklaşık 841 milyar dolara mal olduğu hesap edilmektedir (CSIS, 2019, 

s. 7). 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD'nin Afganistan'la birlikte Irak ve Pakistan da dahil 
yürüttüğü askeri operasyonlar sonucu yaklaşık 480 bin ile 507 bin arası kişinin ölmesine yine 

yaklaşık 7000 ABD askerinin ölmesine ve 2019 yılı dahil yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir savaş 

harcaması yapılmasına rağmen bölgede süregiden bu savaşın sona ereceğini öngörebilmek 
mümkün gözükmemektedir (Business Insider, 2018). Dahası ABD'nin Afganistan'da bugüne 

kadar izlediği yolu devam ettirmesi halinde hem bu maliyetin hem de ölümlerin devam etmesi de 

kaçınılmazdır. 

Afganistan’daki savaşın ABD’li vergi mükelleflerine yani halka yıllık maliyeti ise yaklaşık 
45 milyar dolar olarak gözükmektedir. Görünen o ki bu maliyete daha uzun yıllar da katlanmak 

zorunda kalacaklardır (PBS, 2019). ABD başkanı Trump'ın 2017 yılı ortalarında Afganistan'da 

askeri varlığın artırılacağına dair açıklamaları bu savaşın maliyetinin bir diğer boyutunu yani 
ABD ekonomisine yük olmasını gündeme getirmiş ve bu anlamda konu Amerikan kamuoyunda 

da tartışılmıştır (CNN, 2017). 

 

SONUÇ 

Afganistan’da yürütülen terörle mücadele stratejisi daha öncede belirtildiği üzere askeri 

anlamda terör örgütlerinin mağlup edilmesi esasına dayanmaktadır. Elbetteki Afganistan 

ekonomisinin  gelişmesi için başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası örgütlerin çeşitli 
destek programları silahlı mücadeleyle eşgüdümlü olarak yürütülmekle birlikte terörle 

mücadelede ekonomi sütununun yukarıda sıralanan ekonomik veriler ışığında Afganistan’da 

eksik kaldığı öne sürülebilir. Bu eksik sütunun da terör örgütlerinin Afganistan’da varlıklarını 
sürdürebilmelerine yardımcı olan bir ekosistem oluşturduğu vurgulanabilir. 
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Her ne kadar teknolojik gelişmeler konvansiyonel savaşların boyutunu ve çehresini 

değiştirsede özellikle terör örgütleri bağlamında insan faktörü çok önemli bir unsur olarak öne 

çıkmaktadır. Afganistan’da insanların içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar ve bunun 
getirdiği psikolojik alt yapı ile birlikte terör örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bu çok önemli unsur 

olan insan kaynağını elde edebilmesi kolaylaşabilmektedir. Bununla birlikte Afganistan 

örneğinde terör örgütlerini motive edici önemli unsurlardan biri de müslüman olmayan bir 

devletin kendi topraklarını işgal etmesidir. Bu anlamda burada gerçekleşen çatışmalara bakış 
açısının da İslam ve Hristiyanlık bağlamında olduğunu tahmin etmek zor değildir. 

Terör örgütleri açısından insan faktörünü temin etmede belirleyici unsur temel maddi ve 

manevi ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu anlamda ekonomik olarak yetersiz koşullardaki bölge 
insanının öncelikle maddi sonra ise din eksenli manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün 

gerekli koşulların terör örgütleri tarafından sağlanabildiği söylenebilir.  

Teröre neden olan etkenler çok çeşitli olmakla birlikte birçoğunun aksine Afganistan’ı 

ayakları üzerinde durabilecek seviyeye taşıyabilecek ekonomik yetkinlik, kurumsallaşma ve 
gelişimin terörün önlenmesinde bir kırılma yaratması mümkün olabilir. Afganistan’ın 

ekonomiden bağımsız diğer terörü besleyen koşulları da ekonomik gelişimin sağladığı ivme ile 

daha kolay çözülebilecektir. Ülke genelinde adil bir gelir düzeni ve refah sağlayan bir gelir düzeyi 
söz gelimi dinsel ve etnik sorunların da çözümünde etkin rol oynayabilir. En önemlisi terör 

örgütlerine ihtiyaç duymayan kitleleri meydana getirebilir. Peki bu ekonomik kurumsallaşma ve 

gelişim nasıl sağlanabilir? Bu ekonomik gelişim için gerekli mali kaynak nereden sağlanabilir? 

Yukarıda görüldüğü üzere Afganistan’da terörle silahlı mücadele için harcanan para ve 

Afganistan’ın ekonomisinin ve özel sektörün desteklenmesi için harcanan para arasında bir 

uçurum söz konusudur. Ve görülmektedir ki silahlı mücadele ve bunun için harcanan milyarlarca 

dolar hiçbir çözüm sağlayamamaktadır. Silahlı mücadelenin olması elbette gereklidir, burada 
sorgulanan bu olmamakla birlikte bu mücadelede kullanılan devasa boyutlardaki para bir bütün 

olarak ele alındığında ne kadarının bu silahlı mücadelede ne kadarının ekonomik gelişim ve 

kurumsallaşma için kullanılacağının yeniden gözden geçirilmesi yerinde olacaktır. Zira 18 yıldır 
denenip çözüm alınamayan bir terörle mücadele yönteminden söz etmekteyiz. Ekonomik gelişme 

silahlı mücadeledeki etkinliği de artıracak ve terör örgütleri eleman teminin de zorlanacaklardır. 

Bu anlamda NATO’nun Afganistan’daki ABD’li komutanı General Scott Miller’ın sözleri dikkat 
çekicidir. General Miller bir adım ileri giderek Taliban’la sahada askeri mücadelenin sonuç 

getirmediğini ve siyasi çözümün gerekli olduğunu vurgulamaktadır (NBC News, 2019).  
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ABSTRACT: In recent years, cultural tourism phenomenon engendered the creative tourism concept, which 

evolved to a widespread practice at touristic destinations required by a growing number of new type of tourist, 
demanding more than culture oriented visits and eager to take part actively in the production of a unique experience 
that he/she considers to be the ultimate benefit which creates the added value he/she’s expecting from a tourism event 
or activity. This research is intended to discover the links between tourist’s characteristics/habits and their expectations 
from a creative tourism activity, as well as the relationship between the interactivity expectation of the tourist with the 
instructors/staff and their other expectations like learning, escaping from the routine, serenity or recognition. Factor 
Analysis, Independent Sample T-Tests, One-Way ANOVA and Correlation Analyses are conducted on the data 
collected from four specialist travel agencies’ clienteles. Although no significant correlation has been found between 
Learning and Escape Expectations from the activities and Interactivity Expectation from the instructors/staff, 

significant differences regarding the expectations of participants with different characteristics/habits has been revealed. 
This study is expected to contribute to the efforts of creative event organizers and tourism professionals in designing 
the right activities for the right participants.  

Keywords: Creative Tourism, Creative Activities, Tourist Expectations, Interactivity. 

 

ÖZET: Son yıllarda kültür turizmi olgusu, turistik destinasyonlarda sayıca artış gösteren yeni bir turist 
profilinin geniş ölçüde katıldığı bir uygulama haline dönüşen yaratıcı turizm kavramının ortaya çıkışına zemin 
hazırlamıştır. Yeni turist tipi, kültür amaçlı gezilerle yetinmeyerek, bir turizm aktivitesinden beklediği katma değeri 

yaratan nihai fayda olarak gördüğü benzersiz bir deneyimin üretim aşamasında aktif olarak yer almayı istemektedir. 
Bu araştırma, turistin özellikleri/alışkanlıkları ve yaratıcı turizm aktivitelerinden beklentileri arasındaki bağlantıların 
yanı sıra, turistin eğitmenlerle etkileşim beklentisi ve öğrenme, rutinden kaçış, huzur ve takdir görme gibi diğer 
beklentileri arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlamaktadır. Yaratıcı turizm konusunda uzman dört seyahat acentesinin 
müşterilerinden toplanan veri setine Faktör Analizi ve bir dizi Bağımsız Gruplar T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi 
ve Korelasyon Analizi uygulanmış, öğrenme ve rutinden kaçış beklentileriyle eğitmenlerle etkileşim beklentisi arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamadığı halde, farklı özellikleri ve alışkanlıkları olan turistlerin beklentileri arasında anlamlı 
farklılıklara rastlanmıştır. Bu çalışmanın yaratıcı aktivite organizatörlerine ve turizm sektöründeki profesyonellere 

doğru katılımcılar için doğru aktivitelerin tasarlanmasında katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Yaratıcı Turizm, Yaratıcı Aktiviteler, Turistin Beklentileri, Etkileşim.  

 

INTRODUCTION 

The notion of creative tourism has emerged in recent years as an authentic form of cultural 
tourism, to provide the need of active participation to the events or activities taking place at a 

touristic destination. Moreover, it could be taken as a process of co-creation of a particular or 

unique experience which would give the tourist a sense of self-actualization and getting the 
maximum value from the activity he or she’s involved in. Creative tourism is defined as a form 

of tourism encouraging the participants to develop their creative potential through active 

participation in specially designed courses, ateliers or learning experiences proper to the touristic 

destination where they take place, which make it essentially a learning process (Richards & 
Raymond, 2000: 18; Richards, 2011: 1237). Globalization has also an undeniable role in shifting 

tourist’s behavior and choices: Today tourists are demanding a more individualized and value 

adding vacation with the transformation of the markets from the economies of scale towards the 
economies of scope and with the push of the marketing efforts in dividing the market into more 

profitable segments. Designing customized packages for each defined niche is a growing trend. 

mailto:gulozder@beykent.edu.tr
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In a given extent, post-modernist thought and individualism stream caused the fragmentation of 

the tourism market and the diversification of both supply and demand. The new tourist attach 

great importance to the emotional dimension of the tourism experience: Personalization of the 
tourism product, as well as enhanced creativity and interaction with the staff or instructors during 

the activities is a prerequisite. They want to take an active part in the creation process of the 

tourism product and pay essentially for the “relationships” they buy, identifying themselves with 

a particular destination (Kiralova & Malachovsky, 2016: 101; Richards & Wilson, 2006: 1235).  
Additionally, creative tourism constitutes a competitive tool for many destinations with a 

lack of sufficiently developed cultural infrastructure, supporting them to build up a unique product 

distinguishing them from the others. The degree of innovativeness of a destination and its attitude 
towards sustainability helps it to use its advantages efficiently or alleviating its disadvantages in 

ensuring a good position in today’s highly competitive global marketplace. This innovativeness 

has to draw inspiration from the interests and needs of its target segment in order to be effective 

(Kiralova & Malachovsky, 2016: 102-103). It can be maintained that creativity and collaboration 
are the guiding principles of achieving innovation in the tourism sector, which would be realized 

with a joint effort of several businesses, in order to create synergies and share experiences and 

competencies to a given extent (Muller & Zenker, 2001: 1514-1515) and that interaction and 
effective communication are the prerequisites of creativity and innovation, which have to be 

supported by all stakeholders, particularly the staff, instructors and organizers (Richards & 

Wilson, 2006: 1215). It’s also worth to mention that complementary services play a crucial role 
in enhancing creativity and innovation in the tourism sector and that new tourism types including 

cultural and creative tourism emerge with the pushing effect of the complementary services. The 

extent of their diversity and quality supports creative thinking and boosts innovation in touristic 

value chain, helping the destination to acquire intangible competitive advantage, freeing it from 
the restrictions of tangible resource-based competitive strategies. In its turn, this phenomenon 

favors the shift from mass tourism to a kind of tourism based on individual experience, much 

more profitable and sustainable in today’s world (Teodorescu et al., 2015: 37). 
 

1. THE EVOLUTION OF CULTURAL TOURISM INTO CREATIVE TOURISM: 

THE DISTINGUISHING FEATURES OF A REFINED FINAL PRODUCT 
Cultural tourism is commonly accepted as traveling to discover and grasp the cultural 

heritage and contemporary art proper to a destination. Richards maintains that cultural tourism is 

about traveling to destinations with a cultural nature, other than the residence area of the visitor 

with the purpose of gathering information and accumulate experiences. What is more, they have 
the opportunity to compose their own meaning from the tourism experience this way (1996: 262). 

Actually, contemporary tourists tend to choose less crowded locations which would provide them 

with deep knowledge of local culture and practices constituting the special feature of the 
destination: They are eager to take part as a producer in this particular experience building 

process. As Richards and Raymond advance, the visitors discover the means of developing their 

creative potential through creative tourism either in organized courses, activities or learning 

experiences proper to the destination where they intend to spend their vacation. The visitors are 
involved in an authentic experience through participative learning in arts and crafts, heritage, 

gastronomy, languages, nature or any other kind of particular characteristics of a place, interacting 

with its residents who represent the living culture (2000: 19). Hence, it could be maintained that 
it exists a relationship between creativity and learning, since it’s stated that creativity can be 

developed by the means of educational activities. Thus, creative tourism is accepted as a mean 

helping participants to explore their creative potential, providing them the learning opportunities 
in many different settings (Tan et al., 2013: 157-158). 

Accordingly, UNESCO stresses on the importance of authentic experiences associated to 

participatory activities within the domains of art and cultural heritage, underlining the particular 

features of the destination in its definition of creative tourism (2006: 2). As Jelinčić and Žuvela 
advance, cultural tourism has evolved in time to bring forth creative tourism as a more specific 

and tailored-to-fit kind of phenomenon (2012: 80). Most of the studies on creative tourism focus 
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on five essential concepts, namely the creative potential, active participation, collaboration, co-

creation and outstanding experiences (Ahn et al., 2019: 105; Booyens & Rogerson, 2015: 410; 

Kiralova & Malachovsky, 2016: 105). In fact, it’s possible to argue that specially created 
consumption areas are designed to help tourists in search of authenticity and experience, labeled 

as “escape areas” (Richards, 1996: 264). While in traditional tourism the focus is on the final 

tourism product, it can be contended that it has shifted towards the process and its context in 

creative tourism. Thus, the service providers, residents and visitors must join their efforts to create 
a unique and valuable experience.  

Furthermore, with an escapist motive, creative visitors want to perceive themselves as a 

part of the destination they visit, in other words, feeling like in someone else’s shoes. In doing so, 
they are searching for success and fulfillment based on new skills and different experiences they 

acquire at the destination (Richards, 2010: 3). However, creative tourism is not only restricted by 

the active involvement of tourists to the production process: Learning and escapism motivations 

play an active role in “experience economies” of which creative tourism is an important part (Pine 
& Gilmore, 1998: 102) as well as achieving peace of mind, finding and maintaining an 

equilibrium and getting to serenity are in the list of the tourist’s expectations from creative 

activities (Faizan et al., 2016: 92). 
 

2. PRINCIPAL AIMS, FRAMEWORK AND HYPOTHESES OF THE RESEARCH 

This research is designed primarily with the intention to discover the links between tourist’s 
characteristics or habits and their expectations from creative tourism activities. Subsequently, the 

relationship between the interactivity expectation of the tourist with the instructors, staff or 

organizers carrying the activity and their other expectations like learning, escape from the routine, 

serenity or recognition are questioned. The model of the research is depicted in Figure 1. 
 

Figure 1. The Model of The Research 

 

The hypotheses of the research are formulated as follows: 

H1(a): The learning expectation of the tourist is 
affected at least by one of his/her characteristics  
H1(b): The serenity expectation of the tourist is 
affected at least by one of his/her characteristics  
H1(c): The recognition expectation of the tourist is 
affected at least by one of his/her characteristics  
H1(d): The escape expectation of the tourist is affected 
at least by one of his/her characteristics  

H1(e): The interactivity expectation of the tourist is 
affected at least by one of his/her characteristics  

H2(a): There is interaction between learning and 
interactivity expectations of the tourist 
H2(b): There is interaction between serenity and 
interactivity expectations of the tourist 
H2(c): There is interaction between recognition and 
interactivity expectations of the tourist 
H2(d): There is interaction between escape and 
interactivity expectations of the tourist 
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3. METHODOLOGY AND FINDINGS 

The measurement items for expectations of tourists from a creative activity were developed 

with reference to the works of Oh et al. (2007: 126) and Faizan et al. (2016: 92). 19 items which 

include statements associated to various dimensions of expectations from creative activities and 
3 items related to the interactivity expectations with the staff or instructors were used to establish 

an initial list of items. The first 19 items categorized under Escape and Learning dimensions were 

adapted from the research of Oh et al. and Recognition and Peace of Mind dimensions and the 
remaining 3 items gathered under Interactivity dimension were adapted from the research of 

Faizan et al. A purposive sampling method was used by collecting data from the customer base 

of four travel agencies specialized in cultural tourism and organizing creative tourism tours. The 

sample was chosen among people who bought also a creative tour in last five years. The surveys 
were sent to 500 travelers who made a reservation for a creative tour and were replied properly 

by 287 respondents: The rate of return is 57.4%. The frequencies are shown in Table 1. 

 
Table 1. Frequency Tables for Socio-Demographic Questions 

  Frequency Percent 

Age Group 

18-25 24 8.0 

26-35 56 18.7 

36-45 62 20.7 

46-55 60 20.0 

56-65 54 18.0 

More than 66 31 10.3 

Gender 
Male 145 48.3 

Female 142 47.3 

Nationality 
Turkish 173 57.7 

Other 114 38.0 

Education 

High School 45 15.0 

Bachelor 
Degree 

162 54.0 

Master Degree 63 21.0 

Doctorate 
Degree 

17 5.7 

Monthly Household Income (USD) 

-1000 92 30.7 

1001-2000 113 37.7 

2001-3000 55 18.3 

3001-4000 20 6.7 

More than 
4001 

7 2.3 

Travelling with… 

Friends 44 14.7 

Family 
members 

75 25.0 

Colleagues 82 27.3 

Alone 62 20.7 

A tour group 23 7.7 

Length of stay (days) 
1-2 59 19.7 

3-4 90 30.0 



31 
 

5-6 91 30.3 

More than 6 47 15.7 

No. of times to participate to a creative tourism event in last 5 years 
     

Once 70 23.3 

2-3 91 30.3 

4-5 81 27.0 

More than 5 45 15.0 

 
After the frequency analysis, normality tests were applied to the data. As the skewness and 

kurtosis values of the items remain between +1,5 and -1,5, and the Q-Q Plot and Box Plot graphics 

show normal trends, the distribution of the data is accepted as normal (Tabachnik & Fidell, 2013: 

68). 12 items which remained out of the initial 19 items related to the expectations from creative 
activities were classified under two different dimensions, after four iterations of an exploratory 

factor analysis (Table 2). Thus, all of the items under Serenity and Recognition dimensions were 

discarded due to the low factor scores. A factor analysis is also conducted for the 3 items under 
Interactivity dimension and only one component was extracted. Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy was 0.765 and according to the Bartlett’s Test of Sphericity, the approximate 

chi-square measure was 660,344, df was 3 and the significance was 0.000. The interactivity factor 
explains the 87.072% of the total variance and its Cronbach’s Alpha coefficient was 0.926. The 

socio-demographic questions used in the survey are readapted from Faizan et al.’s research (2016: 

90). All items associated to tourists’ expectations were measured by a five point Likert scale 

anchored at 1 = Not important at all and 5 = Very important.  
 

Table 2. Factor Analysis of the Items of Tourist’s Expectations from Creative Activities 

Factor’s 
Name 

Item Factor Weights 
Factor’s Explanatory 

Power (%) 
Reliability 

 I expect …    

L
E

A
R

N
IN

G
 

To learn a lot through activities 0.924 

39.210 0.940 

It to be a real learning experience 0.919 

That the experience makes me more 
knowledgeable 

0.917 

That the activities enhance my skills 0.874 

That these activities stimulate my 

curiosity to learn new things 
0.838 

The experience to be highly 
educational to me 

0.765 

E
S

C
A

P
E

 

To play a different character during 
the activities 

0.934 

36.447 0.920 

To feel as living in a different time 
or place 

0.906 

To feel like being in a different 
world 

0.829 

To completely escape from reality 0.796 

That the activities make me forget 
my daily routine 

0.793 

That the experience there let me 
imagine being someone else 

0.790 

  TOTAL 75.657  

  KMO Measure of Sampling Adequacy 0.824 

  
Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-square 3343.494 

  df 66 

  Sig. 0.000 

 

In order to discover the relationship between tourist’s characteristics (socio-demographic 
profile, habits and past experiences) and tourist’s expectations grouped under learning and escape 

variables, a series of Independent Samples T-Tests and One Way ANOVA are conducted.  
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3.1. Independent Sample T-Tests 

3.1.1. The Relationship between Gender and Learning Expectation  

 
Table 3. Group Statistics for Gender and Learning Expectation Variables 

Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Learning 
Male 145 3.21 1.095 0.091 

Female 142 3.39 1.003 0.084 

 

Table 4. Independent Sample Test for Gender and Learning Expectation Variables 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Learning 

 

Equal variances 
assumed 

4.148 0.043 -1.437 285 0.152 

Equal variances 
not assumed 

  -1.438 283.714 0.151 

 

The variances of Gender and Learning Expectation variables are not equal (0.043 < 0.05). 
There’s no significant difference between the mean values of men and women groups  

(0.151 > 0.05). 

 

3.1.2. The Relationship between Gender and Escape Expectation 

 
Table 5. Group Statistics for Gender and Escape Expectation Variables 

Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Escape 
Male 145 3.34 1.118 0.093 

Female 142 3.52 1.036 0.087 

 
Table 6. Independent Sample Test for Gender and Escape Expectation Variables 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Escape 
 

Equal variances 
assumed 

0.442 0.507 -1.384 285 0.167 

Equal variances 
not assumed 

    -1.386 284.134 0.167 

 

The variances of Gender and Escape Expectation variables are equal (0.507 > 0.05). 

There’s no significant difference between the mean values of men and women groups (0.167 > 

0.05). 
 

3.1.3. The Relationship between Gender and Interactivity Expectation  

 
Table 7. Group Statistics for Gender and Interactivity Expectation Variables 

Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
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Interactivity 
Male 145 3.19 1.155 0.096 

Female 142 3.34 1.120 0.094 

 
Table 8. Independent Sample Test for Gender and Interactivity Expectation Variables 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Interactivity 
 

Equal 
variances 
assumed 

0.714 0.399 -1.113 285 0.267 

Equal 
variances not 

assumed 

    -1.113 284.973 0.266 

 
The variances of Gender and Escape Expectation variables are equal (0.399 > 0.05). 

There’s no significant difference between the mean values of men and women groups (0.267 > 

0.05). 

 

3.1.4. The Relationship between Nationality and Learning Expectation 

 
Table 9. Group Statistics for Nationality and Learning Expectation Variables 

Nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Learning 
Turkish 173 3.32 1.012 0.077 

Other 114 3.27 1.115 0.104 

 
Table 10. Independent Sample Test for Nationality and Learning Expectation Variables 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Learning 
 

Equal variances 
assumed 

2.567 0.110 0.392 285 0.695 

Equal variances 

not assumed 
    0.384 225.424 0.701 

 

The variances of Nationality and Learning Expectation variables are equal (0.110 > 0.05). 
There’s no significant difference between the mean values of men and women groups (0.695 > 

0.05). 

 

3.1.5. The Relationship between Nationality and Escape Expectation 

 
Table 11. Group Statistics for Nationality and Escape Expectation Variables 

Nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Escape 
Turkish 173 3.48 1.073 0.082 

Other 114 3.37 1.093 0.102 
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Table 12. Independent Sample Test for Nationality and Escape Expectation Variables 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Escape 
 

Equal variances 
assumed 

0.035 0.852 0.847 285 0.398 

Equal variances 
not assumed 

    0.844 238.920 0.400 

 
The variances of Nationality and Escape Expectation variables are equal (0.852 > 0.05). 

There’s no significant difference between the mean values of men and women groups (0.398 > 

0.05). 
 

3.1.6. The Relationship between Nationality and Interactivity Expectation 

 
Table 13. Group Statistics for Nationality and Interactivity Expectation Variables 

Nationality N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Interactivity 
Turkish 173 3.34 1.124 0.085 

Other 114 3.14 1.154 0.108 

 
Table 14. Independent Sample Test for Nationality and Interactivity Expectation Variables 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Escape 
 

Equal variances 
assumed 

0.190 0.663 1.415 285 0.158 

Equal variances 
not assumed 

    1.407 237.511 0.161 

 

The variances of Nationality and Interactivity Expectation variables are equal (0.663 > 
0.05). There’s no significant difference between the mean values of men and women groups 

(0.158 > 0.05). 

 

3.2. One Way Analyses of Variance 

3.2.1. The Relationship Between Age and Learning Expectation  

The Levene statistic score (based on mean) is 1.589 and the significance (p value) is 0.163 

> 0.05 which means that the variances of the groups are equal. According to the ANOVA analysis, 
F value is 2.484 and the significance is 0.032. As the significance (p value) stays below 0.05, we 

conclude that there’s a significant difference at least between two groups. When we consider the 

results of Tukey HSD and Scheffe Tests, it’s found that the mean differences between people in 
the 26-35 years old group and people in the 36-45 and 46-55 years old groups (0.516 and 0.554 

respectively); and between people in the 18-25 years old group and people in the 36-45 and 46-

55 years old groups (0.455 and 0.493 respectively) are significant. In the descriptive statistics 

column, the mean value is 3.58 for 18-25; 3.64 for 26-35; 3.12 for 36-45 and 3.08 for 46-55 years 
old groups.  

 

3.2.2. The Relationship Between Age and Escape Expectation 
The Levene statistic score is 0.689 and the significance is 0.632 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 0.458 and p = 0.808 > 0.05). 
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3.2.3. The Relationship Between Age and Interactivity Expectation 

The Levene statistic score is 1.781 and the significance is 0.117 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 
difference between groups (F = 0.500 and p = 0.776 > 0.05). 

 

3.2.4. The Relationship Between Educational Level and Learning Expectation 

The Levene statistic score is 0.301 and the significance is 0.825 > 0.05 (The variances of 
the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 0.840 and p = 0.473 > 0.05). 

 

3.2.5. The Relationship Between Educational Level and Escape Expectation 

The Levene statistic score is 2.077 and the significance is 0.103 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 0.751 and p = 0.522 > 0.05). 
 

3.2.6. The Relationship Between Educational Level and Interactivity Expectation 

The Levene statistic score is 2.077 and the significance is 0.103 > 0.05 (The variances of 
the groups are equal). The results of the ANOVA analysis are: F = 9.187 and p = 0.68. The p 

value is slightly higher than 0.05 and when the results of Tukey HSD and Scheffe Tests are 

observed, it’s stated that there is a significant difference (0.815) between the means of people 
having a doctorate degree and those having a master degree. The mean value for people having a 

doctorate degree is 3.86, while it is 3.05 for those having a master degree.  

 

3.2.7. The Relationship Between Monthly Average Income and Learning Expectation 
The Levene statistic score is 1.431 and the significance is 0.224 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 0.270 and p = 0.897 > 0.05). 
 

3.2.8. The Relationship Between Monthly Average Income and Escape Expectation 

The Levene statistic score is 2.254 and the significance is 0.063 > 0.05 (The variances of 
the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 0.212 and p = 0.932 > 0.05). 

 

3.2.9. The Relationship Between Monthly Average Income and Interactivity 

Expectation 

The Levene statistic score is 1.532 and the significance is 0.193 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 
difference between groups (F = 1.632 and p = 0.166 > 0.05). Anyhow, when the Tukey HSD and 

Scheffe Tests results are considered, a significant difference between people touching 

approximately 2001-3000 USD per month and those touching more than 4001 USD and people 

touching approximately 3001-4000 USD per month (0.639 and 0.548 respectively) is stated. The 
mean value is 3.45 for the 2001-3000; 2.81 for the 4001 USD + and 2.90 for the 3001-4000 USD 

income groups. 

 

3.2.10. The Relationship Between Travel Companionship and Learning Expectation 

The Levene statistic score is 0.992 and the significance is 0.412 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s a significant 
difference at least between two groups (F = 2.699 and p = 0.031). The results of Tukey HSD and 

Scheffe tests point out that the mean difference is significantly high between people travelling 

with colleagues and a tour group and people travelling alone (0.512 and 0.493 respectively). The 

mean value is 3.55 for people travelling with colleagues, 3.54 for those travelling with a tour 
group and 3.04 for people travelling alone. 
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3.2.11. The Relationship Between Travel Companionship and Escape Expectation 

The Levene statistic score is 1.470 and the significance is 0.212 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 
difference between groups (F = 1.434 and p = 0.223 > 0.05). 

 

3.2.12. The Relationship Between Travel Companionship and Interactivity 

Expectation 
The Levene statistic score is 3.014 and the significance is 0.019 < 0.05 (The variances of 

the groups are not equal). In this case, the results of the robust tests of equality of means are used 

instead of ANOVA.  According to Welch test, p value is 0.095 and according to Brown-Forsythe, 
0.118. Those analyses show that there’s no significant difference between groups as both values 

are higher than 0.05. Nevertheless, when the results of Tamhane test are considered, a significant 

difference of means between people travelling with colleagues and people travelling alone (0.483) 

and with a tour group (0.433) is stated. The mean value for people travelling with colleagues is 
3.57, alone is 3.04 and with a tour group is 3.09.  

 

3.2.13. The Relationship Between Length of Stay and Learning Expectation 
The Levene statistic score is 0.078 and the significance is 0.972 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 2.273 and p = 0.080 > 0.05). In spite of that, the results of Tukey 
HSD and Scheffe tests points to a significant mean difference (0.479) between who participated 

to a creative tourism activity for 3-4 days and those more than 6 days. The mean value is 3.50 for 

3-4 days and 3.02 for more than 6 days groups.  

 

3.2.14. The Relationship Between Length of Stay and Escape Expectation 

The Levene statistic score is 0.451 and the significance is 0.717 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 
difference between groups (F = 0.940 and p = 0.422 > 0.05). 

 

3.2.15. The Relationship Between Length of Stay and Interactivity Expectation 
The Levene statistic score is 0.678 and the significance is 0.566 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 1.558 and p = 0.200 > 0.05). Regardless of this, the results of 

Tukey HSD and Scheffe tests show that there’s a significant mean difference (0.438) between 5-
6 days and more than 6 days groups. The mean value is 3.40 for 5-6 days group and 2.96 for more 

than 6 days group. 

 

3.2.16. The Relationship Between the Frequency of Participation to Creative Tourism 

Events and Learning Expectation 

The Levene statistic score is 0.941 and the significance is 0.421 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 
difference between groups (F = 0.183 and p = 0.908 > 0.05). 

 

3.2.17. The Relationship Between the Frequency of Participation to Creative Tourism 

Events and Escape Expectation 

The Levene statistic score is 1.468 and the significance is 0.224 > 0.05 (The variances of 

the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 
difference between groups (F = 1.740 and p = 0.159 > 0.05). However, the results of Tukey HSD 

and Scheffe Tests points to a significant mean difference (0.425) between people who participated 

only once to a creative tourism event in the last 5 years and those who participated more than 5 

times. The mean value is 3.67 for one time group and 3.24 for more than 5 times group. 
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3.2.18. The Relationship Between the Frequency of Participation to Creative Tourism 

Events and Interactivity Expectation 

The Levene statistic score is 0.505 and the significance is 0.679 > 0.05 (The variances of 
the groups are equal). The results of the ANOVA analysis show that there’s no significant 

difference between groups (F = 0.814 and p = 0.487 > 0.05). 

 

3.3. Correlation Analyses 
After the application of difference tests to the data, it’s intended to discover any interaction 

between Learning – Interactivity Expectations and Escape - Interactivity Expectations of the 

creative tourism event participants.  
The results of correlation tests refer to a weak correlation between Learning Expectation 

and Interactivity Expectation variables and the correlation between Escape Expectation and 

Interactivity Expectation is barely existent. It’s concluded that there is no significant correlation 

between the variables (Tables 15 and 16).  
 

Table 15. Correlation Analysis Results of Learning Expectation and Interactivity Expectation Variables 

  Learning Interactivity 

Learning 
 
 

Pearson Correlation 1 .349** 

Sig. (2-tailed)  0.000 

N 287 287 

Interactivity Pearson Correlation .349** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

N 287 287 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Table 16. Correlation Analysis Results of Escape Expectation and Interactivity Expectation Variables 

  Escape Interactivity 

Escape 
 

 

Pearson Correlation 1 0.089 

Sig. (2-tailed)  0.130 

N 287 287 

Interactivity Pearson Correlation 0.089 1 

Sig. (2-tailed) 0.130   

N 287 287 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

The scatterplots which don’t follow a pattern are also confirming this statement (Figure 1 and 2). 

Figure 1. Scatterplot of Learning and Interactivity Variables 
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Figure 2. Scatterplot of Escape and Interactivity Variables 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

As a result, it can be stated that the following hypotheses are confirmed by the noted 

dimensions: H1(a): “age, travel companionship, length of stay”; H1(d): “frequency of participation 
to creative events”; H1(e): “educational level, monthly income, travel companionship, length of 

stay”. Besides, H2(a) and H2(d) hypotheses are refuted. H1(b), H2(b), H1(c) and H2(c) hypotheses were 

not been tested because the items composing the serenity and recognition variables were 
discarded after the discriminatory factor analysis. 

The results of the analyses aiming to discover the differences between the means of the 

groups show that there’s no significant difference between the learning, escape and interactivity 
expectations of the respondents and their gender and nationality.  

Considering the relationship between the learning expectation and the age of the 

respondents, it could be stated that people who are 26 to 35 years old are expecting to learn more 

than people who are 46 to 55 and 36 to 45 years old people from creative activities. Starting from 
this fact, it could be maintained that learning expectation from creative activities declines with 

age and it could be meaningful to design educative activities by being more sensitive to the 

expectations of younger participants. Despite that, no significant relationship has been found 
between escape or interactivity expectations and the age of the respondents, which means that the 

activities could be organized in a uniform manner for all age groups to meet their needs to rest 

and to interact during their stay at the destination where creative activities would take place.  
At the same time, the educational level of the respondents did not seem to have any 

significant effect on their learning and escape expectations from the creative activities. Still it has 

been found that the holders of a doctorate degree were expecting a more interactive ambiance 

from the instructors or staff than the holders of a master degree. To this respect, it could be 
contended that more educated people tend to demand more interactive sessions during the flow 

of a creative event and organizers should also take this into consideration.  

Similarly, it has been found no significant relationship between learning and escape 
expectations and the monthly average income level of the respondents, yet the interactivity 

expectation of the group touching approximately from 2001 to 3000 USD was significantly higher 

than the groups touching 4001 USD and more and from 3001 to 4000 USD. On this basis, it could 

be maintained that interactivity expectation has an inverse relationship with the income level and 
that people care less about interactivity as their income is higher.   

Not surprisingly, it has been found out that people travelling with colleagues and tour 

groups have had higher expectations about learning from and interaction during creative activities 
than people travelling alone. Nevertheless, the results show that there was not a significant 

relation between escape expectations and travel companionship status of the respondents. As a 

result, it seems reasonable to target people travelling with colleagues, often participating to 
business related training programs and people being part of a pre-conceived tour group as the 

prospective clientele of educative creative events and emphasizing interaction to ensure 

patronage. 
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The learning expectation was differing significantly between people taking part in a 

creative event or activity for 3-4 days and for more than 6 days. In addition to that, the interactivity 

expectation of people participating to a creative event or activity for 5-6 days was differing 
significantly from the one of people who has spent more than 6 days for such an event or activity. 

For the escape expectation, no difference has been found between groups. Referring to this, it 

could be asserted that people having stronger learning expectations have less time to spend for a 

creative event than people who could stay a week or more. Similarly, people who expect more 
interactivity tend to stay at a destination less than people who stays at least a week or more. In 

fact, people who have less time to spend on activities and who are busier may put a greater accent 

on learning and interaction because of efficiency matters.  
When the frequency of participating to creative events in last five years is observed, the 

respondent groups don’t differ in terms of learning and interactivity expectations. Nonetheless, 

the escape expectation of people who has participated only once in a creative event before is found 

out to be significantly stronger than people who have had such an experience before for more than 
5 times. According to this, people who get accustomed to creative events seem to adopt a less 

escapist attitude comparing to the ones who dream to experience more. In this respect, it would 

be promising for the organizers to design specific activities for people who take a creative activity 
as an escape occasion from their daily routine and have enthusiasm to experience more, which 

would make them feel like someone else and living in a different world and to focus on other 

aspects of creative activities for more regular participants. 
According to the correlation analyses, it has been revealed that the relationship between 

Interactivity Expectation variable and Learning Expectation and Escape Expectation variables 

were weak and insignificant. Considering this fact, the learning and escape expectations of tourists 

participating to creative events or activities at a touristic destination were not affected directly or 
inversely (positively or negatively) from their interactivity expectation and vice versa. As a result, 

it wouldn’t be possible to predict tourists’ expectations or behaviors referring to the patterns they 

follow.  
The principal weakness of this research lies principally in its limited nature which covers 

the clientele of only four specialist tourism agencies operating in Turkey although they provide 

services for both incoming and outgoing tourists. The sample could have been covering the 
customer base of different specialist tourism agencies from different regions and countries and 

the research could have been conducted with a larger sample. In other respects, the research could 

have been designed as a qualitative one, involving in depth interviews with the participants and 

the instructors or staff of creative activities at a touristic destination which would provide more 
detailed and meaningful data with additional information about the particularities of each separate 

event. This paper is expected to provide a modest guide to the organizers of creative tourism 

events for planning their activities and targeting the right groups by taking into consideration the 
probable attitudes and expectations of tourist groups according to their given characteristics.   
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ÖZET: Çocuğun yazılı ve görsel kültürle iletişimini sağlayan, duygu düşünce evreni içerisinde algılarını ve 
yaratıcılığını geliştirmede uyarıcı bir araç olan çocuk kitabının işlevinin önemi anlatılarak, okul öncesi dönemde 
çocuk kitaplarında yer alan nesnelerin kavramsallaştırılırken oluşturulan ayrıştırıcı ve yaratıcı özellikler 
incelenecektir. Zihinlerinde görsel imgesini canlandıramadıklarında ve etkileşime girmediklerinde, gördüklerini 
kolayca unutabilen çocuğun, kitapla olan ilişkisi kapsamında daha derin bir bağ kurması ve okuma alışkanlığı 
kazanması için tasarlanması gereken yapı özellikleri, yaratıcı kitap örneklerinin tasarım özellikleri üzerinden tarama-
betimleyici yöntem ile irdelenecektir. 2000 yılından günümüze kadar Türkiye’de hazırlanan okul öncesi çocuk 
kitapları, uygun örnekleme yöntemi ile seçilerek, yaratıcı tasarım özelliklerinin incelenmesi araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. Bu araştırma ile okul öncesi çocukların, bilişsel öğrenmelerine ve yaratıcılıklarına katkı sağlayacak 
yeni nesil çağdaş, yetkin ve seçkin kitapların tasarlanması amaçlanmaktadır.  

 
 Anahtar kelimeler: Okul Öncesi Çocuk Kitabı, Yaratıcılık, Grafik Tasarım, Güzel Sanatlar. 

 

 ABSTRACT:  Distinctive and creative features of preschoolers' books that are created while objects in 
them are being conceptualised will be studied along with the importance of childrens' books that are stimulant for 
development of creavitity of the child in his emotional and sentimental world, enabling his written and oral 
communication with the culture. The structure which needs to be designed to make children who forget things easily 
when they cannot visualise things or interact with them create stronger bonds with books and to enable them gain 

reading habit will be studied using screening-descriptive method over design features of creative book samples. 
Childrens' books which are prepared in Turkey dating from 2000 will be studied using appropriate examplification 
method. Studying design features is the question of this research. With this research, it is aimed to design 
distinguished and efficient books which will contribute to preschoolers' cognitive learning and creativity. 
 

Keywords: Preschoolers Books, Creativity, Graphic Design, Fine Arts. 

 

 

GİRİŞ 

Çocuklarla kurulan ilişkide en yakın temas resimlemelerle bağlantılı olarak 

gerçekleşmektedir. Çocuğa görelik ilkesi, genel bir ifadeyle, çocuğun düşlem gücüne seslenen, 

onun rahatça ve tat alarak okuyabileceği dili ve anlatımı içinde barındıran, ilgi duyabileceği 

konuları işleyen, onu duygu ve düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü karmaşık 
olmayıp onun kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arıtılmış olan, 

demektir (Demirel, 2010). Bu bağlamda hazırlanan iç yapısal özellikteki bir çocuk kitabının dış 

yapısal özelliklerinin de benzer şekilde tamamlayıcı olması gerekmektedir.  
Çeşitli faktörlerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi ile daha çocuk yaşlarda yaratıcılık 

artırılabilmektedir. Fark yaratma yeteneği olarak da tanımlanan yaratıcılık, yeni fikirler 

geliştirme, sorunu orijinal yollarla çözme, zeka ve hayal gücü açısından başkalarından üstün 
olma olarak farklı biçimlerle tanımlanmaktadır. (Buzan, 2003) Çocukların zaman içerisinde 

bulundukları özellikle kültür, süreç, eğitim, yaş, cinsiyet gibi belirleyici faktörler nedeniyle 

yaratıcılıklarının değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Bu noktada ilk adım olan çocuk 

kitaplarında yer alan grafik tasarım ögelerinin kavramsallaştırılırken oluşturulan yaratıcı 
özellikler incelenecektir.  

Algılanan uyaranlar, düşüncenin başlamasını sağlar; düşünce ne kadar erken başlar ve 

yeni uyaranlarla ne kadar beslenirse zihinsel gelişme o kadar hızlı olur” (Öztürk Erdem, 
2008:810) Zihinlerinde görsel imgesini canlandıramadıklarında ve etkileşime girmediklerinde, 

gördüklerini kolayca unutabilen çocuğun, kitapla olan ilişkisi kapsamında daha derin bir bağ 
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kurması ve okuma alışkanlığı kazanması için tasarlanması gereken yapı özellikleri, yaratıcı 

kitap örneklerinin tasarım özellikleri üzerinden tarama-betimleyici yöntem ile irdelenecektir.  
 

ÇOCUK  VE GÖRSEL İLETİŞİM 

Çocuk çevresindeki görselleri analiz ederken en etkili duyu organı olarak ilk görme 

duyusunu kullanmaktadır. Çevrede yaşananları önce görerek tanımlayarak ve anlamaya çalışan 
çocuk için görsel iletişim olmadan iyi bir iletişim sağlanamamaktadır.  

Öğrenme işi insan için yaşamın temel gereksimi ve yaşamı anlamaya çalışmanın bir 

etkinliğidir.   Bir gelişim kuramcısı olarak Jean Piaget’in belirlemesiyle çocuk “bene-dönük” 
bir durumdan “topluma dönük” bir duruma hızla ilerler. Bu süreçte zihinlerinde oluşan sorulara 

cevap olarak iyi tasarlanmış çocuk kitapları ile çocukların görsel algılarında (görsel 

sınıflandırma, şekil ve zemin ayrımı vb.) artış sağlanmaktadır.  

Yaşamın doğumdan önceki ve sonraki ilk üç yılı, devinimde, bilişsel ve duygusal işlevlerde 

gelişiminin en hızlı olduğu, insanın toplumsal bir varlık olarak  benliğini  kazanmasında 
büyük önemi olan bir dönemdir. Bebeklik ve erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 
bu gelişim evresinin özellikleri ilerdeki yaşam için belirleyicidir. (Öztürk Ertem, 2008: 
812). 

“14-24 aylık çocuklara günlük kitap okuma, çocukların 36 aylık olduklarındaki dil 
gelişimi ve bilişsel gelişimiyle olumlu yönde ilişkilendirilmiştir” (Santrock, 2011: 172). 

 
Vygotsky, çocukların kendi anlama ve düşünme yollarını sosyal etkileşim aracılığıyla 
geliştirdiklerini savunur. O da oyunu, bilişsel gelişim için harika bir ortam olarak görür. 
Vygotsky, oyunun özellikle taklit ve sembolik yanıyla ilgilenir; ana babalara da çocukların 
bilişsel ve yaratıcı düşünce gelişimleri için bu tür hayali oyunları desteklemelerini önerir 
(Örneğin, bir çocuğun bir sopayı at olarak hayal etmesi ve ona at’mış gibi binmesi vb.) 
(Santrock, 2011: 267). 

Bu bağlamda çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren, çocuk kitaplarının ilk 
olarak, oyuncak formunda hayatlarına girmesi gerekmektedir. Başlangıç olarak kısa süreler ile 
başlayan bu alışkanlık, çocuğa ilk kitap sevgisinin aşılandığı, kitapla kuracağı etkileşimin ilk 

temellerini oluşturmaktadır. Örneğin Potikare Yayınlarının hazırladığı bu örnek, çeşitli taşıt 

araçlarının yer aldığı bu banyo kitabıdır. Yalın, anlaşılabilir formları, yumuşak dokusu, canlı 
renkleri ve çocuğa yönelik doğru tercih edilmiş tipografisi ile bebeğin ilk arkadaşı olabilecek 

nitelikleri taşımaktadır.  

Resim 1.  Yüzen Kitap Örneği 
http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/0-3-yas-kiaplari/yuzen-kitaplar 

.   
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2. OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İLLÜSTRASYON VE 

TİPOGRAFİNİN ÖNEMİ 

Bir konuyu anlatma, tasvir etme özelliği nedeniyle resimden ayrılan illüstrasyon sanatı, 

resim ile aynı teknik ve malzemeleri kullanmaktadır. Resimden farklı olarak konuyu doğru bir 

biçimde betimleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuk kitaplarındaki resmin 

anlam dilinden yararlanarak çocuğa aktardığı öğeler net ve yalın olmalıdır. Okul öncesi 

dönemdeki çocuklara seslenen kitaplardaki kahramanlar, çocuklara hem fiziksel özellikleri 

hem de eylemleri ile net bir biçimde tasarlanmalı, çocuğun iç dünyasına ulaşabilmelidir. Okul 

öncesi çocuk kitaplarında anlatılan konular, temalar arasındaki anlamsal ve çizgisel tutarlılık, 

çocukların da duygu ve düşüncelerinin tutarlılığına katkı sağlamalıdır. 

Birbirleriyle ilişkisi olmayan, dağınık illüstrasyonların yer aldığı kitabın, çocuklar 

tarafından ilgi ve beğeniyle okunmayacağı unutulmamalıdır. Çocuğun algısını canlı 

tutabilecek, görsel kompozisyon özellikleri betimlenerek tasarlanmalıdır. Küçük çocuklar için 

büyük, canlı, ana renklerin kullanıldığı illüstrasyonlar ve formlar, yaş aralığı büyüdükçe 

küçültülerek ve ara tonlar kullanılarak tekrar düzenlenmelidir. 

Kötü resmedilmiş kitap, resimlerin metinle alakasız olduğu, kötü yerleştirildiği ve 

başarısızlıkla çizildiği veya türetildiği eserdir. Bunlar, daha çok resimli kitaplardır, resmedilen 

kitaplar değil (Whalley, 2005: 217).  

Çocuğun kitaba yönelmesini ilk sağlayacak niteliklerden biri olan kapak tasarımı da 

ayrı bir önem taşımaktadır. Kullanılacak resimlemelerin ya da illüstrasyonların en önemli  

özelliği yaratıcı ve özgün değerleridir. İllüstratörün kitapta ele aldığı konuyla çocukta 

uyandırmak istediği ve düşünce evreninde uyandıracağı etki kapak tasarımına yansımalıdır. İyi 

bir kapak tasarımı çocuğu okumaya yöneltmeli, ilgisini de artırmalıdır. Bu sayede düşünsel 

olarak hazırlığını kendi kurgusu ile daha hızlı bir biçime dönüştürebilecektir. Ayrıca, çocuğa 

kendi kurguları ile metinde anlatılanlar arasında karşılaştırma yapma olanağı yaratılmış 

olmaktadır.  

Çocukta resim yapma, kitapla arasında sevgi bağı oluşması için sözcüklerle anlatılanın 

sanatçının/ illüstratörün görsel yorumuyla birleşmesi gerekmektedir. Çocuğun düş kurma 

yetisine, hareketli dünyasına başarılı bir  grafik anlatım diliyle giriş sağlayıp, dil yeteneklerine 

de katkı sağlamak hedeflenmelidir. Bu sayede çocuk kendisine sunulan başarılı resimlemeler 

üzerinden yeniden öyküleme sağlayabilmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocukların grafik 

tasarımın yanısıra grafik tasarımın olanakları ile oluşturulmuş bunun yanında illüstrasyon başta 

olmak üzere diğer görsel sanat alanlarıyla da tanıştırılması gerekmektedir.  

Bir duyguyu, düşünceyi iletmek, okuyucunun yazı formatına değil, içeriğine 
odaklanmasını sağlamak gibi temel unsurlara dikkat çeken tipografi kuralları ile okul öncesi 

çocuk kitaplarında, tipografinin doğru kullanımı önemlidir. İfadeleri etkili bir biçimde sunmak, 

önemli noktalara vurgu yapmak, anlatım gücünü artıran bir unsur olarak tipografi, tasarımın da 
önemli bir yönü olarak kullanılmaktadır. Harflerin anatomik yapısı, x-yüksekliği, ölçüleri ve 

yazı karakterlerinin sınıflandırılması çocuğun yaş aralıklarına gore düzenlemelidir. Tasarım 

alanında harf, yazı karakteri seçilirken, okumayı zorlaştıran karakterlerde ve renklerde 

basılmaması gerekmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda, 
zorlayıcı olmayan okuma hızını düşürmeyecek, büyük puntolu minimum 20 punto ve normal 

kalınlıktaki harflerin kullanılması gerekmektedir. Yaş aralığı ilerledikçe, punto küçülmelidir. 

Doğru bir tipografi çocukların imgelerine taşıdıkları anlamın biçimlendirilmesi işlevini yerine 
getirmektedir. Bu bağlamda yaratılan resim ve tipografi bütünlüğü çocuğun kitapla iletişime 

girmesi açısından önemlidir. 

Çocuğun kitapla kurduğu arkadaşlığı etkileyen görsel tasarım zenginliğin yanı sıra 

diğer bir etken ise sayfa düzenidir. Okuma yazma becerisini yeni öğrenmeye başlayacak çocuk 
için  sayfada en önemli etken boşluk ve bu boşluk sayesinde okumayı kolaylaştıracak ve 
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hızlandıracak tipografi ile birlikte dengesi önem taşımaktadır. Sayfa düzeninde resim, metin ve 

sayfa kenarlarındaki boşlukların tasarlanması tasarımcının sorumlulukları arasındadır. Görsel 
iletileri belleğinde yaşatan küçük serüvenler yaşayan çocuğa, resme her baktığında farklı bir 

detay ile yeni bir serüvenin kapıları açılmalıdır. 

Sayfa düzeni, genel tasarım planının bir parçası olarak tasarım öğelerinin yer aldığı 

alanla ilişkili yapılan bir düzenlemedir. Sayfa düzeni ya da mizanpaj aynı zamanda biçim ve 
boşluğun yönetilmesi olarak da adlandırılabilir. Sayfa düzenin amacı, okuyucuya görsel ve 

yapısal öğeleri en az çabayla okutabilmektir. Okuyucu, iyi bir sayfa düzeniyle basılı veya 

elektonik medyada bilgiler arasında kolayca gezinebilir (Ambrose ve Harris, 2011, s:33). Sayfa 
düzeni tasarımı yapılacağı zaman, ızgara sistemi, hiyerarşi, özel ölçüleri düşünülerek 

aralarındaki ilişkiler açısından değerlendirme yaparak sayfa düzenin oluşturulması 

gerekmektedir. Yazının dikey ya da yatay düzenlemelerde, bir metin bloğu içindeki yerleşimi 
ile nasıl yer alacağına tasarımın başında karar verilmelidir. Ve tüm kitap boyunca da aynı dil 

birliği sürdürülerek tasarım tamamlanmalıdır. 

 
Tablo 1.  Hizalama Çeşitleri (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2013, s:76) 

 
 

Bu nedenle, çocuklara, yalnızca kitap sayfalarını doldurma amacıyla yapılmış, tekdüze 
klişe ya da benzeş resimlemelerin yer aldığı kitaplar tasarlanmamalıdır. Çocuğa yönelik 

tasarlanan okul öncesi kitapların resim oranı en az kitabın 4/3 kadar olmalıdır. Bu sayede 

metinde neden-sonuç ilişkisi kurarak daha uzun sure kitapla bağ kurması sağlanabilmektedir. 

Etkili bir görsel çözüm çizgi, form ve leke değeri açısından doğru ton, renk, doku ve 
boyutlar ile şekillendirilerek sağlanır. Görsel algının doğru yönlendirilebilmesi için, 

tasarımdaki hiyerarşik düzenin, negatif-pozitif alanların, hareket ve yön gibi denge unsurlarının 

doğru kurgulanması şarttır (Becer, 2015: 56-74). Canlı, ilgi çekici ve çocukta merak duygusu 
uyandıran renkler tercih edilmelidir. Çocuğun gelişim evrelerine uygun bilişsel boyut da 

kitapların tasarlanması, çocukların eğitiminde gelecekte yakalayacakları başarı için önemlidir.  

Tasarımda “ne için tasarım yapıyoruz” sorusu hareketlerimize yön veren bir çıkış 
noktasıdır. Yapılan çalışmanın tasarım olabilmesi için işlevsellik yükümlülüğünü taşıması 

gerekmektedir” (Odabaşı,2002:18) 

 

 

Üste hızalı / sola dayalı / sağ

tarafı girintili çıkıntılı

Bu örnekte metin, alanın

üst kısmına dikey hizalıdır.

Metin sola yaslandığı için

otomatik olarak sağ kenar

girintili çıkıntılıdır.

Dikey ortalı hiza/ ortalanmış

metin

Bu örnekte metin, ölçüye

göre orta lıdır. Her satırın

başlama noktası farklı olduğu

için zor okunabilir.

Üste hiza/ ortalanmış metin

Bu örnekte metin, ölçüye

göre ortalı ve üste hızalıdır.

Alta hiza/ ortalanmış metin

Bu örnekte metin, ölçüye

göre ortalı ve alta hızalıdır.

Alta hızalı / sola dayalı

Bu örnekte metin, alanın alt

kısmına hizalıdır.

Üste hızalı / sağa dayalı / sol

tarafı girintili çıkıntılı

Bu örnekte metin, alanın

üst kısmına dikey hizalıdır.

Metin sağa yaslandığı için

otomatik olarak sol kenar

girintili çıkıntılıdır.

Yatay ve dikey sola sağa bloklama

Bloklanan metin, ölçü boyunca hem sola hem desağ kenar boşluğuna hizalanır. Dar ölçülerde bu durum boşluk-

lar yaratabilir, art arda gelen metin satırlarında beyaz boşluk  ‘’nehirleri’’ oluşabilir. Düzgün bloklanmamış metin,

sözcüklerin uygun olmayan şekilde bölünmesine neden olabilir ancak sözcükleri  bir sonraki satıra atarak abartı-

lı boşluklar yaratmak yerine, genellikle sözcüğün bölünmesi tercih edilir. Metin dikey bloklama, metin bloğunu

uzatmak veya sıkıştırmak için satır aralıkları daralacağı veya açılacağında, istenmeyen etkiler yaratabilir.
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3. OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA UYGULAMA BİÇİMLERİ VE 

BASKI 

Kitapta yer alan duygu ve düşünceleri kavrama, değerlendirme çocuk için bir iletişim 

ve etkileşim sürecidir.  Bu bağlamda her malzeme, kendi uygulama güçlükleriyle birlikte, 

tasarımı taşımak için baskı altı malzemesi olarak kullanabilir (Ambrose ve Harris, 2014, s:22). 
Geleneksel baskı işlemlerinden biriyle basılabildiği gibi özel kağıt ve baskı türleri de 

kullanılarak çocuğa farklı ve yaratıcı bir deneyim sunulabilmektedir. Kitaplarda uzun süre 

kullanılabilirliğini sağlayan kağıdın, oluşturduğu duygu durumu ve görsel etki de önemlidir. 
Çocuk kitaplarında kullanılan kâğıdın yıpranmayan, mat ve kolay yırtılmayan bir özellikte 

olması gerekmektedir. Yine tasarımda önemli bir kural olan arkaya yansımayacak, solmayacak 

kağıdın kullanılması, kitabın kalıcılığını artırarak daha uzun süre hafızalarda yer almasına katkı 
sağlayacaktır. Bu sayede daha fazla anı biriktirmesine ve bağ kurmasına temel oluşturulacaktır. 

Ayrıca farklı katlama yöntemleri farklı yaratıcı etkilerle farklı işlevsellikler, düzenleme 

yolları üretecektir (Ambrose ve Harris, 2014, s:80). Örneğin dışa doğru açılan sayfalarda yatay 

katlamalı ek, belli bir imgeyi ya da görsel öğeyi sunarken fazladan alan sağlamak için yayının 
içine ciltlenerek katlanmış olmasıdır. Yatay katlamalı eki açmak için, ilave panel yatay olarak 

genişletilmektedir. (Ambrose ve Harris, 2014, s:82). 

 
Resim 2.  Üç Boyutlu Kitap Örnek (Kaynak: Uzay Nasıl Bir yer -Türkiye İş Bankası Yayınları) 

                                            

 

Resimli çocuk kitaplarında olması gereken niteliklerden Graham ve Kelly (Aktaran: 

Trim, 2004: 56) tarafından belirlenen uygulama biçimlerine örnek maddelerden biri şu 

şekildedir: “Çocuğun, kapaklar, boşluklar, katlanmış sayfalar ve özelliklerde hareket edebildiği 

için ardında gizlenmiş sırlar barındıran parçalar gibi öğelerden hoşlandığını göz önünde 
bulundurulmalıdır”. Sayfa içerisinde tasarlanan kulakçıklar ve özel bıçaklarla (Bknz. Resim 

2./3.) hazırlanan üç boyutlu çocuk kitapları sayesinde çocukta oluşacak düşünme, öğrenme ve 

hatırlama süreçlerinin gelişimini kapsayan bilişsel gelişim kaçınılmazdır.  
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Resim 3. Üç Boyutlu Kitap Örnek (Kaynak: Oz Büyücüsü -Türkiye İş Bankası Yayınları) 

                                      
 

Bohça kırım, birbiri üzerine katlanan ardışık bir dizi kırımdan oluşur. Okuyucu bohça 

kırımlı (roll fold) bir dokümanı açtıkça, içerik katman katman görülür. Bu şekilde, katlama 

yavaş açılım gibi işler. Katmanların, büyük bir belgede kaba bir baskı altı malzemesinde rahat 

bir şekilde yerleşebilmeleri için, birbiri ardına gelen katmanların giderek daha geniş enli olması 

gerekir. Ancak akordeon katlamada da olduğu gibi, bir bohça kırım içindeki tasarım, devam 

eden bir şeride ek olarak bir dizi karşılıklı sayfa olarak da okunmalıdır. Bohça kırım, aşağıdaki 

açılmış örneğin gösterdiği gibi bir grafik tasarım olarak başarılı bir etki vermek için 

kullanılmaktadır (Ambrose ve Harris 2014, s:90). 

 

Resim 4. Bohça kırım katlamaya Örnek (Kaynak: Ambrose ve Harris, 2014, s.90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5. Final Kültür Sanat Yayınları Örneği - Bohça kırım katlamaya Örnek Çalışma 

 
 

Amerikan cilt ya da dikişsiz cilt, dergiler ve karton kapak kitaplar için yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Ancak çocuk kitapları için önerilen bir sistem değildir. Özellikle okul 

öncesi kitapları için kenar dikimi türü olan, kitap bloğunun önünden arkasına kadar giden, 

tutkalla yapıştırılmış bir iplik dikiş sistemi ile kitabın uzun ömürlü olması sağlanmaya 
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çalışılmalıdır. Kenar kesimleri yapılırken ise özellikle daha küçük yaşlara yönelik tasarlanan 

kitaplarda köşelerin yuvarlaştırılması gerekmektedir. 

Küçük çocukların dil ve iletişim becerileri, oyun sürecinde roller ve kuralların 

tartışılması sırasında kullandıkları sözcükler ve sözcük öbekleriyle gelişim gösterir. Bu tür 

sosyal etkileşimler okuryazarlık becerilerine de yararlı olabilir (Coplan ve Arbeau, 2009’dan 
akt.: Santrock, 2011: 267). 

Okuma kültürü edinmiş bireylerin yetişebilmesi için bir alt yapı oluşturmak biçimsel 

özelliklerin detaylı bir biçimde ele alınmasını gerektirmektedir. 2-6 yaş grubundaki çocuklar, 
değişik boyutlardaki kitapları incelemeyi sevmektedirler. Ancak bu boyutlar tasarlanırken, 

hacim ve ağırlık yönünden de taşınabilir bir araç olmasına özen gösterilmelidir. Tasarımda 
doku, basılı bir tasarım nesnesi olarak doğrudan dokunma duyusuna hitap eden fiziksel doku 

özelliklerini taşırken, nasıl bir his vereceğini de belirlemektedir.  
Farklı baskılarda farklı mürekkepler kullanılmaktadır bu da üretilen tasarımın farklı 

bilgisayarda farklı sonuçlar verebileceği anlamına gelmektedir. Bir baskı makinesi, dört renkli 

bir makineden farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu sebeple, tasarımın nasıl basılacağının 
önceden belirlenmesi doğru renk üretimi için doğru rehber renk kataloğu ve baskı öncesi prova 

renk alınması önem taşımaktadır. Baskı aşamasında renklerin doğru kullanılmadığı kitaplar, 

çocukların kullanımına verilmemelidir.  
 

Resim 6.  PANTONE ® Formula Guide Coated Renk Örneği 
Pantone®store.colorgeek.com (https://www.pantone.com/color-intelligence/articles/technical/how-many-pantone-

colors-are-you-missing) 

 

 
 

3. OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK 

İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

“Bir grafik tasarım problemi için tek bir doğru çözüm yoktur” (Becer, 2015: 34). 
Çocukların kavramsal gelişimini destekleyen Okul öncesi çocuk kitaplarında, çocuğun görme, 

işitme, dokunma, algılarını harekete geçirebilecek tasarım problemleri hayata geçirilmeli, 

doğru şekilde çözümlenmiş tasarım yeğlenmelidir. “Bütünlük olmadan bir tasarım kaotik ve 

okunamaz hale gelir. Ancak çeşitlilik olmadan da bir tasarım monoton ve cansız olacaktır. İkisi 
arasında bir denge bulunmalıdır” (White, 2011: 83) Okulöncesi dönemdeki çocuğun algısal 

gereksinimlerini karşılayan, doğal bir etkileşim ortamı yaratarak Çocukların kavramsal 

gelişimini destekleyen alt yapısını oluşturan bir kitap başarıya ulaşmış demektir. Kitaplarda 
kahramanların çizimlerinde, mümkün olduğunca yalın ve net formlar kullanılmalıdır. 

Çocukların yaşı büyüdükçe grafik tasarım ögeleri de detaylandırılmalıdır. 

 

 
 

 

 
 

 

http://yandex.com.tr/clck/jsredir?from=yandex.com.tr%3Bgorsel%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1977.-AiFGpiDJpKnAMF8esmTPil7BvY1yewwXsjF1PShqQk.a98172e5e146601f0136f80881ec897136b0a8cf&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjJGbEM4Q0NoeE41d0h5RGhIUk5hOV9pMUQ0TzJaRWxzUzNmUWN5Z3VJdEh5V0U1d0lOMW9ySVNjRS1tMlQ5dnFfQ1ZqNzFNTG1VU0p0dHhNM1ljVzVFZ0U5NG0zSmlncmZMdUMwWGFKY2Y,&sign=0d0f1b82551fe7709aa9e2417ffcd46d&keyno=0&b64e=2&l10n=tr
https://www.pantone.com/color-intelligence/articles/technical/how-many-pantone-colors-are-you-missing
https://www.pantone.com/color-intelligence/articles/technical/how-many-pantone-colors-are-you-missing
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Resim 7. (Hareketli Kitap Serisi, Türkiye İş Bankası Yayınları) 
http://www.kitapkurduanne.com/books/image-25032015_101058.jpg 

 

Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından sade formlar ile yaratıcı illüstrasyonlar 
kullanılarak hazırlanan, hareket eden nesneler ile tasarlanarak bebeğin/çocuğun odaklanmasını 

artıran bu kitap serisi, çocuğun öğrenmesine yardımcı olurken, sevimli karakterler, çizimler ve 

canlı ana renkler ile tasarımı güçlendiren, başarılı bir  

Resim 8. http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/0-3-yas-kitaplari/hareketli-kitaplar 

 

0-3 yaş aralığı için hazırlanan Pötikare Yayıncılığa ait üç parçadan oluşan bu bulmaca 

tren-kitap, çocukların hem yaban hayvanlarını tanımasını hem de kitapların yerlerini 

değiştirerek keyifli bir oyun oynamasını sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/0-3-yas-kitaplari/21-hareketli-kitaplar-serisi-yaban-hayvanlari
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Resim 9.  http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/0-3-yas-kitaplari/delikli-kitaplar/45-delikli-kitaplar-yesil-
tirtil 

 

Pötikare Yayıncılık tarafından hazırlanan “Yeşil aç tırtılın karnını doyurmak için hangi 

meyve ve sebzeleri denediğini ve her seferinde hangi hayvan tarafından uyarıldığını” 

(http://potikareyayin.com.tr)  her sayfayı çevirdiğimizde karşılaştığımız, farklı formlarla, farklı 
karakterle oluşturulmuş bir kompozisyon ile görmekteyiz. Renkli formlar ancak sade bir 

anlatımla oluşturulmuş kitap, çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü destekler nitelikte 

tasarlanmıştır. 

Resim 10.  http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/hikaye-kitaplari/40-delikli-kitaplar-duenyamizi-isitan-
sari-guenes 

 

Pötikare Yayıncılık tarafınn hazırlanan “Işınlarıyla dünyanın en uzak, en bilinmeyen 
yerlerine ulaşan, yürek okşayan; her yere sıcaklık, aydınlık, hayat getiren, sapsarı parlak 

güneşin peşinde” (http://potikareyayin.com.tr) bir yolculuk kitabı olan “Dünyamızı Isıtan Sarı 

Güneş” adlı eser farklı uygulama biçimleri, kullanılan yaratıcı bıçak tasarımı ile çocuğun hayal 
gücünü destekler niteliktedir. 

Çocuğun dil gelişiminin en yoğun olduğu 2-6 yaşları arasındaki dönemde çocuk, 

anadilini çevresindeki uyaranları, çıkarılan sesleri tekrar ederek öğrenmektedir. Çocuk ilk 

yaşlarında konuşmayı, ilişki kurmayı, mantık yürütmek  gibi temel en önemli çabaları, 
becerileri okula başlamadan önce gelişmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönem eğitim 

kitaplarının geleceklerine olan katkısı değerlidir. Yazım ve noktalama işaretleri dikkatli 

kullanılmalıdır. Okul öncesi özenle hazırlanan çocuk kitapları çocuklara sezinleten, 
duyumsatan etkili bir modeldir. İşlevsel bir okul öncesi kitap öğretme ve öğrenme süreçlerini 

hızlandırır. 

http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/0-3-yas-kitaplari/delikli-kitaplar/45-delikli-kitaplar-yesil-tirtil
http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/0-3-yas-kitaplari/delikli-kitaplar/45-delikli-kitaplar-yesil-tirtil
http://potikareyayin.com.tr/
http://potikareyayin.com.tr/
http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/hikaye-kitaplari/45-delikli-kitaplar-yesil-tirtil
http://potikareyayin.com.tr/index.php/kitaplar/hikaye-kitaplari/40-delikli-kitaplar-duenyamizi-isitan-sari-guenes
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Prof. Dr. Sedat Sever’in Sanatsal Uyaranlarla Dil öğretimi kitabında yer alan “Çocuklara 

Seslenen Yazınsal ve Öğretici Kitapları Değerlendirme Ölçeği” gibi çocuk kitaplarının 
niteliğini belirleyen kılavuz örnekler, kitaptaki öğelerin özelliklerinin nitelikli hale 

getirilmesinde temel etkenlerdir. Bu sayede ölçek değerlendirmesi sonucunda çıkan temel 

tasarım yoksunluklarının iyileştirilmesi sağlanabilir. Tasarım ve Görsel Metin Değerlendirme 

Ölçeğinde bulunan sorular ve bu bağlamda alınacak cevaplar ile okul öncesi çocuk kitabında 
olması gereken başlıkların uygunlukları kolaylıkla değerlendirilebilmektedir.  

 

 

SONUÇ 

Bu çalışma ile okul öncesi çocukların, doğru görsel içeriğe sahip ve doğru tasarlanmış 

kitaplarla buluşmasının sağlanması için yapılması gereken yaratıcı tasarım ve uygulama 
biçimlerinin özellikleri irdelenmiştir. Okul öncesi çocuk kitaplarının tasarımında yaratıcılığın 

artırılması, çocukların okula başladıktan sonraki başarılarında büyük fark yaratmaktadır.  Okul 

öncesi çocuk kitapların içerik özelliklerinin, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre, grafik 
tasarım ilkeleri bağlamında tasarlanması gerekmektedir. 

Çocukla yaşam arasında bağ kuran, belki de ilk ortağı, görsel ve zihinsel beslenme 

kaynağı okul öncesi çocuk kitaplarının, çocuğun kişisel gelişim sürecine ve sosyalleşmesine de 

katkı sağlamaktadır. Okul öncesi dönemdeki nesnelerin kavramsallaştırılmasında ilk adım olan 
okuma kitaplarının ayrıştırıcı özelliklerinin neler olması gerektiğine değinilmiştir. Özellikle 0-

6 yaş aralığında çocuğun aynı zamanda ilk oyuncağı olan kitapların dış yapı özelliklerinde 

olması gerekenler, eğlenme ve etkileşim ortamı yaratmanın yanısıra yaratıcılıklarına olan etkisi 
de önemlidir. Kelimelere gore resimleri daha önce anlayan, kavrayan çocuklara yönelik doğru 

tasarlanan bir okul öncesi çocuk kitabı ile çocuğa gelecekte kitap ve okuma sevgisi 

kazandırılacağı unutulmamalıdır. 

Her iletişim aracında olduğu gibi çocuk kitabının da bir iletişim sonucu bulunmaktadır. 
Bu çalışmada kitap ile iletişim sürecine giren çocuğun fiziksel ve duygusal boyutlarda bir 

kazanç sağlaması için yaratıcılıklarına katkı sağlayacak yeni nesil çağdaş, yetkin ve seçkin 

kitapların tasarlanması için yapılması gerekenler, çözüm yolları ile farkındalık yaratılmaya 
çalışılmıştır. Etkileyici bir iletişim kurabilmek için illüstrasyon ya da resimlemeler ile ilgi 

uyandırabilen, duyarlık kazandırabilen, yaratıcılığına katkı sağlayacak bir uyarıcı olarak 

tasarlanacak kitabın başarısı, gelecek nesiller için önem arz etmektedir. 
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ÖZET: Hayatın hemen her alanında bir disiplin olarak yer alan matematik, öğrenciler için önemli bir derstir. 
Günlük hayat ile matematik dersini ilişkilendirebilmenin anlamlandırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca 
günümüzde atık malzemelerin geri dönüşümü de önemlidir. Bilindiği gibi geri dönüşüm, çevre kirliliğini önlemenin 
yanı sıra birçok yönden gerek ülke, gerekse dünya ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, atık ve artık 
materyallerin öğretimde değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Geri dönüştürülebilen malzemeler ile matematik 
dersine ilişkin materyaller oluşturmak, öğrencilerin günlük hayat ile matematik arasında bağ kurmalarını sağlayacaktır. 
Bu konuda öğretmenlerin rolü büyüktür. Çünkü öğrencilere rehberlik etmeleri gerekir. Dolayısıyla, öğretmenler henüz 
öğretmen adayı iken bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Buradan hareketle araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 

matematik öğretiminde geri dönüşüm olarak kullanılabilecek materyallere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda araştırma, İstanbul ilinde bulunan bir üniversitede matematik öğretmenliği programında öğrenim 
görmekte olan öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan açık uçlu sorular yardımıyla görüş alınmıştır.  
Nitel araştırma deseni kullanılarak yürütülen bu çalışmada öğretmen adaylarının yazılı olarak ifade ettikleri cevaplar 
içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgulara göre,  bu araştırmaya ilişkin özgün sonuçların ortaya çıktığı söylenebilir. 
Bu bağlamda, bulgulardan çıkan sonuçların yeni araştırmalara kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen Adayı, Matematik Öğretimi, Geri Dönüşüm 

 

ABSTRACT:  As a discipline in almost all areas of life, mathematics is an important course for students. It is 
known that associating mathematics course with daily life helps to make sense. In addition, recycling of waste materials 

is also important today. As it is known, in addition to preventing environmental pollution, recycling contributes to both 
the country and the world economy in many ways. In this context, it is important to evaluate waste and residual materials 
in teaching. Creating recyclable materials and materials related to mathematics lesson will enable students to make a 
connection between daily life and mathematics. Teachers have a great role in this matter. Because they need to guide 
students. Therefore, teachers should be familiar with this subject when they are still prospective teachers. From this 
point of view, the aim of the research is to evaluate the prospective teachers' opinions about the materials that can be 
used as recycling in mathematics teaching. For this purpose, the research was carried out with prospective teachers who 
are studying in a mathematics teaching program at a university in Istanbul. Open-ended questions were obtained from 
the participants. In this study, which was conducted by using qualitative research design, the answers of pre-service 

teachers in writing were evaluated by content analysis. According to the findings, it can be said that the original results 
of this research have emerged. In this context, it is thought that the results of the findings will be the source of new 
research.         

Keywords: Teacher Candidate, Mathematics Teaching, Barbaros, Recycling 

 

1. GİRİŞ  

Matematik hemen hemen bütün bilim insanları tarafından “Evrensel Dil” olarak 
anılmaktadır. Çünkü günümüz bilgi üretimi çağına ulaşıncaya dek yararlanılan bilimler içerisinde 

matematikteki gelişmelerin katkı payı en büyüktür. Hemen her türden bilimin temeli matematik 

olup, fark edebilenler için matematik her yerdedir ve tam da bunun farkında olan insanlar 
arasından müthiş matematikçiler, sanatçılar, bilim insanları ve yazarların çıktığı bilinmektedir 

(Sönmez, 2017). Günümüzde de hemen hemen her türlü meslek az ya da çok matematik ve 

özellikle de matematiksel düşünmeyi gerektirmektedir (Olkun ve Toluk, 2007).  
Bireyin yaşadığı çevreyi öğrenmesi ve kontrol etmesinde kısacası hayatın tüm kesiminde 

matematiği görmek mümkündür (Hacısalihoğlu, Mirasyedioğlu ve Akpınar, 2004).  Matematik, 

mailto:cagirgan@istanbul.edu.tr
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yapısı ve fonksiyonları nedeniyle hayatın hemen her noktasında bireylerin yaşamında 

vazgeçilmez bir yeri olan disiplindir (Çakmak, 2005). Bununla birlikte matematik, düşünmeyi 

geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. Düşünebilme ise insanı diğer canlılardan ayıran 
temel özelliktir. Düşünebilme yeteneğinin gelişmesinin ve eyleme dönüşmesinin aracı sözel ve 

sayısal dil olup, matematik eğitimi de temel eğitimin en önemli yapı taşlarından birini 

oluşturmaktadır (Umay, 2003). Çünkü matematik eğitimi, bireylerin yaratıcı düşüncelerini 

geliştirir; fiziksel ve sosyal çevrelerini, dünyayı anlamada bireylere bilgi, beceri ve estetik 
duygular kazandırır (Baykul, 2005). 

Bu bağlamda, öğretimin her kademesinde ve yaşam boyu öğrenmede hemen her yerde yer 

alan matematiğin bir ders olmaktan öte olduğu söylenebilir. Matematik dersinin günlük hayatla 
ilişkilendirilmesi ise anlamlandırmaya yardımcı olacaktır. O halde matematik öğrenme-öğretme 

sürecinde günlük hayatta kullanılan eşyalardan yararlanmak önem teşkil etmektedir. 

Günümüzde atık malzemelerin geri dönüşümü de önemlidir. Bilindiği gibi geri dönüşüm, 

çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra birçok yönden gerek ülke, gerekse dünya ekonomisine katkı 
sağlamaktadır. Bu bağlamda, atık ve artık materyallerin öğretimde değerlendirilmesi önem arz 

etmektedir. Geri dönüştürülebilen malzemeler ile matematik dersine ilişkin materyaller 

oluşturmak, öğrencilerin günlük hayat ile matematik arasında bağ kurmalarını sağlayacaktır. Bu 
konuda öğretmenlerin rolü büyüktür. Çünkü öğrencilere rehberlik etmeleri gerekir. Dolayısıyla, 

öğretmenler henüz öğretmen adayı iken bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Bu bilgiler ışığında bu 

araştırma gerçekleştirilmiştir. 
 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının matematik öğretiminde geri dönüşüm olarak 

kullanılabilecek materyallere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma, nitel araştırma 
modellerinden olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalarda betimlemelerin 

ve anlamların derinliğini ortaya çıkarmak amaçlanır. Durum çalışmalarında da bir grup içindeki 

tüm katılımcılara odaklanmak yerine daha geniş ve derinlemesine bilgi toplayabilmek için büyük 
gruplarla yüzeysel olarak çalışmaktansa küçük grup seçilir (Büyüköztürk ve arkadaşları, 2008).  

Araştırmada sınırlandırılmış evren kullanılmıştır. Buna çalışma evreni de denilmektedir 

(Arseven, 1993; Karasar, 1991). Araştırmalar, ulaşılabilen evren olan çalışma evreni üzerinde 
yapılmakta olup sonuçları da yalnızca bu sınırlı evrene genellenmektedir (Karasar, 1991). Bu 

araştırmanın evrenini ise matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen 

adayları oluşturmaktadır.  

Veriler, 2017-2018 öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan bir üniversitede matematik 
öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarından elde edilmiştir. Amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılarak seçilen 30 öğrenci 

“Matematik ve Yaşam” seçmeli dersini almaktadır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi, 
araştırmacıya hız ve pratiklik kazandırmaktadır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın olan ve 

erişilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım & Şimşek, 2005). 

Bu çalışmada “Günlük hayatta kullandığınız çöpe atılacak eşyaları-materyalleri düşünün. 

Bunlar çöpe gitmesin! Geri dönüşüm olarak kullanılabilecek! Geri dönüşüm olarak 
kullanılabilecek materyalleri matematik öğretmek için nasıl kullanabiliriz? Örneklerinizi yazınız. 

( Örneğin; su şişesi, silindir; ilaç kutusu prizma; vb…)”  açık uçlu sorusu veri toplama aracı 

kullanılarak katılımcıların bu formu yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Ölçme aracındaki 
sorunun geçerlik çalışması için, kapsam geçerliğine bakılmış ve uzman görüşlerine 

başvurulmuştur. 

Verilerin Analizinde öğretmen adaylarının önerdiği geri dönüşüm olarak kullanılabilecek 
eşyalar-materyaller ve bu materyallerle ilişkilendirdikleri matematik kavramlar gruplandırılmış 

ve frekans dağılımları yapılmıştır. Ayrıca, bu analiz sonuçlarını destekleyen, öğrenci görüşlerine 

de yer verilmiştir. 
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3. BULGULAR 

Önerilen eşyalar-materyaller, matematik kavramlar ve bu kavramlara dair öğretmen 

adaylarının ilişkili olduğunu ifade ettikleri geri dönüşüme dair eşyalar-materyalleri içeren 
bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Bazı kavramlar için bir katılımcının cevabı birden fazla 

kategoriye girebilmektedir. Katılımcıların görüşleri ortak kategoriler altında toplanarak frekans 

değerleri ilgili tablolarda yer verilmiştir. 

 
Tablo 1. Önerilen eşyalar-materyallere ilişkin genel görünüm 

Verilen Örnekler f 

Metal-plastik 22 

Karton 18 

Plastik 11 

Kağıt 7 

Eski eşyalar 7 

Cam 3 

 

 
Tablo 2. Önerilen eşyalar-materyaller 

Karton f 

Kibrit kutusu 4 

Karton kutu 4 

Meyve suyu kutusu 3 

Süt kutusu 2 

İlaç kutusu 2 

Koli bandı 1 

Yılbaşı şapkası 1 

Karton 1 

TOPLAM 18 

Plastik f 

Pet şişe 5 

Plastik bardak 3 

Plastik tabak 2 

Plastik kap 1 

TOPLAM 11 

Cam f 

Kavanoz 2 

Parfüm şişesi 1 

TOPLAM 3 
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Kağıt f 

Gazete kağıdı 3 

A4 kağıdı 2 

Kullanılmış kağıtlar 2 

TOPLAM 7 

Metal-plastik f 

Şişe kapakları 11 

Konserve kutusu 6 

Askı 3 

Peynir kutusu 1 

Rimel kapları 1 

TOPLAM 22 

Eski eşyalar f 

İp 2 

Düğme 1 

Boncuk 1 

Eski tişört 1 

Eski oyuncak 1 

Dairesel-küresel eşya 1 

TOPLAM 7 

 

Tablo 3. Önerilen eşyalar-materyallere ilişkin matematik kavramlar 

Geometri f 

Prizma 14 

Silindir 10 

Daire 7 

Çember 4 

Hacim 3 

Düzlem 2 

Yüzey alanı 1 

Şekil 1 

Ames Odası 1 

Örüntü 1 

Koni 1 
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Dikdörgen 1 

Doğru 1 

Döndürme 1 

TOPLAM 48 

Cebir f 

Kesir 1 

Pi sayısı 1 

Sayı basamakları 1 

Fibonacci sayısı 1 

Çevre uzunlukları 1 

Terazi 1 

TOPLAM 6 

 

K10: Bir 7. sınıf öğrencisine 1.dereceden 1 bilinmeyenli denklemleri anlamak için terazi 

sistemi kullanılabilir. Bu materyali hazırlarken, kefeler için su şişesi, terazi için askı, birbirine 
bağlamak için ip kullanılabilir. Bunların hepsi geri dönüşüm ürünü olup kolaylıkla bulunabilir 

malzemelerdir.   

K5: A4 kağıtlarını dikdörtgen şekli, 360 derece döndürerek silindiri oluşturduğunu 
gösterebiliriz. 

K25: Kibrit kutusunu prizma öğretmede kullanabiliriz. Su şişesinin kapakları yardımıyla 

çember çizdirebiliriz. Eski tişörtlerden kesirler oluşturabiliriz. Eski oyuncaklardan döndürme 

üzerine etkinlik hazırlayabiliriz. 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırma kapsamındaki öğretmen adaylarının önerdikleri eşyalar-materyaller; metal-

plastik (22), karton (18), plastik (11), kağıt (7), eski eşyalar (7), cam (3) şeklindedir. Bununla 
birlikte, önerilen eşyalar-materyallere dair öğretmen adaylarının ilişkili olduğunu ifade ettikleri 

eşyalar-materyalleri içeren bulguların da (bakınız tablo2) sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. 

Geri dönüşüm olarak önerilen eşyalar-materyallere ilişkin matematik kavramlar da geometri (48) 
ve cebir (6) olarak (bakınız tablo3) görülmektedir. Buna göre öğretmen adaylarının önerdiği geri 

dönüşüm olarak kullanılabilecek eşyalar-materyallere ilişkin önerilerinin sınırlı sayıda olduğu 

söylenebilir. Çünkü araştırmaya 30 öğretmen adayı katılmıştır ve gerek önerilen eşyalar-

materyaller sayısına gerekse ilişkilendirilen eşya-materyaller sayısına bakıldığında önerilerin 
oldukça az sayıda olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının geri dönüşüm 

olarak kullanılabilecek eşyalar ve materyalleri matematik kavram öğretmede kullanmaya ilişkin 

düşüncelerinin geliştirilmesi yönünde ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
Bilindiği üzere matematik, insan zihninin dış ortamdan aldığı ilk etki ve girişimle, 

soyutlama yaparak ürettiği bilgi olarak nitelendirilmektedir (Altun, 2005). Soyut ifadeler ve 

öğrenilenlerin teoride kalması nedeniyle ise matematiğe yönelik önyargılı yaklaşım söz 

konusudur ve matematiği gerçek hayatla ilişkilendirememeye neden olmaktadır. Oysaki kural, 
formül ve işlemlerin yerine kavram ve ilişkilere yer verildiğinde öğrencilerin matematiksel 

düşünme becerileri gelişebilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin, gerçek hayatından problemleri 

örneklendirmesi dersin somutlaşmasını sağlayacaktır (Korkmaz & Tutak, 2017). Bu bağlamda 
geri dönüşüm olarak kullanılabilecek materyallerin de matematik öğrenme ve öğretme sürecinde 

önemli bir yeri olduğu düşünülebilir. Çünkü günümüzde geri dönüşüm ve çevrenin korunması ön 
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plandadır. Geri dönüşüm olarak kullanılabilecek atık eşyalar ve materyallerin matematikle 

ilişkisini kavrayarak, öğrencilerin çevre ve geri dönüşüm bilincini kazanacağı söylenebilir. Bu 

noktada öğretmenlerin rehber olması önemlidir. O halde geleceğin matematik öğretmeni olacak 
öğretmen adaylarının henüz mesleğin başındayken geri dönüşebilen eşyalar-materyaller ve 

matematikle ilişkisi hakkında bilinçlenmeleri önem arz etmektedir. 

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

- Öğretmen adaylarının eğitimi sürecinde matematik eğitiminde geri dönüşümü dikkate 
alınacak çalışmalar yapılabilir. 

- Tüm sınıfları kapsayacak ve farklı programları da içeren benzer araştırmalar yapılabilir. 

- Bu araştırma, farklı değişkenler de göz önüne alınarak ve daha geniş örneklemle nicel 
olarak yapılandırılabilir. 
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ÖZET: Günümüz bilgi çağında problem çözme ve disiplinler arası öğrenme, eğitim-öğretim sürecinde önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Matematik ise bireylerin yaşantılarına doğrudan etki eden disiplinler arası bir bileşen olup 
problem çözmeyle ilişkilidir. Dolayısıyla matematik dersi gerek problem çözme gerekse diğer disiplinlerle ilişkisi 

açısından önem arz etmektedir. Maalesef ki öğrencilerin zaman zaman matematik dersindeki başarılarının düşük olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin ders çalışma beceri ve tutumlarındaki yetersizliğin başarıyı etkileyen nedenlerden biri 
olduğu bilinmektedir. Bu faktörlerden birisi de çalışma süreleridir. Bu konuda öğretmenlere önemli bir rol düşmektedir. 
Özellikle gelecekte matematik öğretmeni olacak öğretmen adaylarının ders çalışma süresine ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi matematik dersine çalışma akışkanlığının kazandırılmasında bir öngörü teşkil edecektir. Bu bağlamda, 
matematik dersine çalışma sürelerinin önemli olduğundan hareketle bu araştırma planlanmıştır. Araştırmanın amacı, 
öğretmen adaylarının matematik dersine çalışma süresine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
araştırma, İstanbul ilinde bulunan bir üniversitede matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 
öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan matematik dersine çalışma süresine ilişkin açık uçlu soru 

yardımıyla görüş alınmıştır. Nitel araştırma deseni kullanılarak yürütülen bu çalışmada öğretmen adaylarının yazılı 
olarak ifade ettikleri cevaplar içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgulara göre,  bu araştırmaya ilişkin özgün 
sonuçların ortaya çıktığı söylenebilir. Bu bağlamda, bulgulardan çıkan sonuçların yeni araştırmalara kaynak olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Matematik Dersi, Ders Çalışma, Öğretmen Adayı. 

 

ABSTRACT:  In today's information age, problem solving and interdisciplinary learning constitute an 
important place in the education process. Mathematics is an interdisciplinary component that directly affects the lives 
of individuals and is associated with problem solving. Therefore, mathematics course is important in terms of problem 
solving and its relationship with other disciplines. Unfortunately, students' success in mathematics is low from time to 

time. It is known that inadequacy of students' study skills and attitudes is one of the reasons affecting success. One of 
these factors is working time. Teachers play an important role in this matter. In particular, determining the opinions of 
prospective teachers who will become mathematics teachers on the course of study will provide a foresight in gaining 
working fluidity in mathematics course. In this context, this study was planned as mathematics study time is important. 
The aim of the study is to examine the prospective teachers' opinions about working time in mathematics course. For 
this purpose, the research was carried out with prospective teachers who are studying in a mathematics teaching 
program at a university in Istanbul. The participants were interviewed with the help of an open-ended question about 
the duration of the study. In this study, which was conducted by using qualitative research design, the answers of pre-

service teachers in writing were evaluated by content analysis. According to the findings, it can be said that the original 
results of this research have emerged. In this context, it is thought that the results of the findings will be the source of 
new research. 

Keywords: Mathematıcs Course, Study, Teacher Candidate. 

 

1. GİRİŞ  

Bir yandan eğitime talep toplumda sürekli artmakta öte yandan öğrencilerin isteksizliği de 

her geçen gün daha da artmakta olduğu gözlenmektedir. Eğitimin süresinin uzatılması, eğitim 

mekânlarının çoğaltılması, teknolojik araç gereçlerin daha fazla eğitim kurumlarına sokulması, 

müfredat programlarının değiştirilmesi vb. gelişmelere rağmen özellikle ulusal ve uluslararası 
yapılan değerlendirme sınavlarında ortaya çıkan sonuçlar referans alınarak, Türkiye’de eğitimin 

mailto:cagirgan@istanbul.edu.tr
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istenilen performansa sahip olmadığı, toplumun değişik kesimleri tarafından sık sık 

dillendirilmektedir. 

Bugünün Öğretmen adayları yarının öğretmenleri ve eğitimcileridir. Bir ülkede eğitimin 
nitelikli olmasının önemli ölçütlerinden birisi öğretmen niteliğidir. Öğretmenin tek başına her 

şeyi belirleyecek güce sahip olmamasına rağmen eğitim sistemi nitelikli öğretmenlere sahip ise 

birçok olumsuzluğun üstesinden gelme konusunda daha başarılı olabilmektedir. Öğretmenler ile 

yapılan sohbetlerde en fazla zorlandıkları konuların başında öğrencileri öğrenme faaliyetinin içine 
etkin bir şekilde çekememek olduğuna dair ifadeler yer almaktadır.  

Günümüzde, yeni bilgi üretimindeki hız ve bilginin hızla değiştiği düşünüldüğünde, 

bugünün okullarında öğrencilerin kazanması gereken en önemli beceri, öğrenmeyi öğrenme yani 
kendi öğrenme sürecinin farkında olma ve etkili çalışma stratejilerini kullanmadır denilebilir. 

Öğrencilere öğrenme ve çalışma stratejilerini kazandırmak ise eğitimin en temel hedeflerinden 

birisidir (Derry ve Murphy, 1986; Erdamar, 2010). Öğrencilerin eğitimde istenilen başarı 

düzeyine ulaşmasında etkili öğrenme ve verimli ders çalışma tutum ve alışkanlıklarına sahip 
olmaları önemli bir faktördür (Tümkaya ve Bal, 2006). Çünkü öğrencilerin ders çalışma beceri ve 

tutumlarındaki yetersizliğin okul başarısızlıkların altında yatan en büyük nedenlerden biri olduğu 

bilinmektedir (Küçükahmet, 2000).  

Ders çalışma becerileri, motivasyon, zaman yönetimi, sınavlara hazırlanma ve sınav 

kaygısı ile baş edebilme, öğrencilerin başarıları ile birebir ilişkilidir (Bay, Tuğluk ve Gençdoğan, 

2005). Başarılı olmanın yolu, zamanın tümünü çok çalışarak geçirmekten değil, etkili çalışmaktan 
geçmektedir. Etkili çalışmak ise zamanı, amaçlara ve önceliklere göre programlı olarak 

kullanmak anlamına gelmektedir (Baltaş, 1994). O halde ders çalışmada zamanın önemli olduğu 

açıkça bellidir. Zaman yönetimi, belli bir süreyi en verimli şekilde kullanmak ve zamanı kontrol 

etmektir. Herkes aynı miktarda zamana sahip olup, bazıları aynı zaman süresi içinde çok fazla iş 
üretirken, bazıları kararsızlık, sorumsuzluk, hedeflerin belirsizliği ve erteleme gibi zaman 

tuzaklarına takılabilir (Efil, 2000; Akt. Bay, Tuğluk ve Gençdoğan, 2005). Zamanı verimli şekilde 

kullanmanın ön şartı ise çalışma saatlerinin bir programa bağlanmasıdır (Yılmaz, 1997).  

Çalışma alışkanlıkları öğrencilerin eğitsel becerilerini arttıran ve bilgilerin transfer 

edilmesi ile aktif öğrenmenin gerçekleşmesine etki eden en önemli faktörlerdendir. Öğrencilerin 

çalışma alışkanlıklarının çoğunlukla kendi özel yaşamından, kendine özgü yöntemlerle, kendi 
değerler sistemi içerisinde, kendisinin geliştirdiği alışkanlıklar olduğu bilinmektedir (Yılmaz, 

1987). Eikeland ve Manger (1992) tarafından yapılan araştırmada, öğrencilerin çalışmaya ayrılan 

süre ile başarıları arasındaki ilişki incelenmiş; daha uzun süre çalışan öğrencilerin, çalışmaya daha 

az zaman ayıran öğrencilerden daha yüksek not aldıkları bulunmuştur. Bununla birlikte, lisedeki 
başarı ile üniversitedeki başarı arasında olumlu bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, 

çalışmaya ayrılan sürenin ilköğretim ile de ilişkisi olduğu düşünülebilir.  

 Genel olarak bakıldığında öğrenci verimliliği, eğitim sürecine katılan veya süreçte rol 
oynayan etkenler ve bu etkenler arası ilişkilerin niteliğinden etkilenmektedir. Dolayısıyla, 

öğrencinin verimliliği sadece kendi çabasından değil, öğretmenin davranış biçimi ile bilgi ve 

becerisinden de etkilenebilmektedir (Aydın, 1993). Çünkü eğitim bir sistem olarak ele alındığında 

en temel bileşenlerinden ikisi öğrenci ve öğretmen olup, bu temel bileşenler birbiriyle ilişkili ve 
birbirini etkileme oranı yüksektir. Buna göre de eğitim sisteminin amacına uygun öğrenciler 

yetiştirilmesi, iyi yetişmiş ve mesleğinde söz sahibi öğretmenlere bağlıdır (Eskicumalı, 2002). 

Öğretmenlerin alanında yeterli bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmamalarının öğrencilere güven 
vermesi ve öğrenme-öğretme işlevlerini ideal bir şekilde gerçekleştirebilmesi açısından güç 

olduğu bilinmektedir (Umay, 2001). 

Temel eğitimin en önemli yapıtaşlarından birisi ise matematiktir (Umay, 2003). Matematik, 
hemen hemen tüm öğretim programlarında ve derslerde yer almakta olup, bilimsel ilerlemede her 

alan için bir başvuru kaynağıdır (Altun, 2002; Umay, 2003). Bir yandan da yapısı ve fonksiyonları 

nedeniyle matematik, hayatın her noktasında bireyler için yeri vazgeçilmez bir disiplindir. 
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Bireylerde matematiğe yönelik oluşturulan ilk izlenimlerin, onların gelecekte de matematiğe olan 

bakış açılarını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir (Çakmak, 2005). Bunun yanı sıra 

öğrencilerin ders çalışma süreleri ve yöntemleri de öğrencilerin matematik başarılarını 
etkilemektedir (Savaş, Taş ve Duru, 2010). 

Dolayısıyla matematik öğretmede görev alacak öğretmenlerin rolü önemlidir. O halde, 

özellikle gelecekte matematik öğretmeni olacak öğretmen adaylarının ders çalışma süresine 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi matematik dersine çalışma alışkanlığının kazandırılmasında bir 
öngörü teşkil edecektir. Bu bağlamda, matematik dersine çalışma sürelerinin önemli olduğundan 

hareketle bu araştırma planlanmıştır. 

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI        
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının matematik dersine çalışma süresine ilişkin 

görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma modellerinden olan durum çalışması ile 

yürütülmüştür. Durum çalışmalarında daha geniş ve derinlemesine bilgi toplayabilmek amacıyla 
grubun küçük seçilmesi yeterlidir (Büyüköztürk ve arkadaşları, 2008). Araştırmada çalışma 

evreni de denilen sınırlandırılmış evren kullanılmıştır (Arseven, 1993; Karasar, 1991). Bu 

çalışmanın evrenini matematik öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen 
adayları oluşturmaktadır. 

Veriler, 2018-2019 öğretim yılında İstanbul ilindeki bir Eğitim Fakültesi matematik 

öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından elde edilmiştir. Amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi” kullanılarak seçilen gönüllü 

38 öğrenci “Okul Deneyimi” dersini almaktadır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi, 

araştırmacıya yakın ve erişilmesi kolay olan durumu seçmesi açısından hız ve pratiklik 

kazandırmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008). 
 

Veri toplama aracı olarak katılımcılardan “matematik dersine çalışma süresi ne kadar 

olmalı” sorusunu yazılı olarak yanıtlamaları istenmiştir. Ölçme aracındaki soruyla ilişkili geçerlik 
çalışması için, kapsam geçerliğine bakılmış ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. 

 

3. BULGULAR 
Matematik dersine çalışma süresine ilişkin soru için, katılımcılardan elde edilen bulgular 

tablolar halinde sunulmuştur. Bazı sorular için bir katılımcının cevabı birden fazla kategoriye 

girebilmektedir. Katılımcıların görüşleri ortak kategoriler altında toplanarak frekans değerleri ile 

tablolarda ve bu kategorilere ilişkin örnek ifadeler ilgili tablolardan sonra yer almaktadır. 
Araştırmada elde edilen bulgular, belirlenen tema başlıkları aşağıda sunulmuştur.  

• Her gün çalışılmalı 

• Haftalık çalışılmalı 
• Düzenli çalışmalı 

 
Tablo 1. Her Gün Çalışılmalı Temasına Yönelik Görüşler 

Görüşler f 

Günlük çalışılmalı 14 

Her gün soru çözülmeli 6 

 

Katılımcılardan 14 ü günlük çalışılmalıdır derken 6 kişi de her gün soru çözülmeli başlıkları 

altında gruplanmıştır. Her iki grubunda gerek soru çözerek gerekse konu çalışarak 38 kişiden 20 
sinin günlük derse çalışılması gereğini belirttikleri görülmektedir. Katılımcıların verdikleri 

cevaplara örnek olarak K9, k23 ve K25’ in verdikleri cevaplar şu şekildedir; 
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K9: “Matematik çok soyut ve kolay unutulabilen bir ders. Günlük 1 saat çalışılmalı ki 

okulda öğrenilenle unutulmasın ve kalıcı olsun.” 

 
K23: “Dersten sonra eve gelince her gün tekrar edip o konuyla ilgili 10-20 soru çözmek 

bile aslında yeterli.” 

 

K25: “İlk kez öğrendiğin bir konuyu ders sonrası günlük tekrar ve 2-3 test çözerek konuyu 
öğrenebiliyoruz. Eğer bildiğiniz konu üzerinden ilerliyorsa eve gelip test çözerek konuyu 

halledebiliriz. Doğru olan her gün konu tekrarı sonrası bol çözmek. Çünkü konuyu pekiştirmek 

gerekiyor.” 
 

Katılımcıların haftalık ders çalışmayı planlama ile ilgili performansını anlamaya yönelik 

sorulan soruya verdikleri cevaplardan “haftada bir çalışmak faydalıdır”, “her hafta iki üç gün 

çalışılmalıdır” ve “haftalık tekrar yapılmalıdır” olmak üzere üç alt tema belirlenmiştir. Bu üç alt 
temanın dağılımı tablo 2 de görülmektedir.   

 

Tablo 2. Haftalık Çalışılmalı Temasına Yönelik Görüşler 

Görüşler f 

Haftada bir çalışmak faydalı 7 

Haftada 2-3 gün çalışmalı 6 

Haftalık tekrar yapılmalı 2 

 

Haftalık çalışılmalı temasına, 38 katılımcıdan 15 i cevap vermişlerdir. Bunların 7 si haftada 

bir çalışılmalıdır, 6 sı 2-3 gün çalışılmalıdır derken 2 si de tekrar yapılması gereğini 
vurgulamışlardır. Katılımcıların haftalık çalışma temasına örnek olarak K2, K35 ve K20 nin 

verdikleri cevaplar şu şekildedir; 

 
K2: “Haftalık tekrar mutlaka ihmal edilmemelidir. Çünkü matematik gerek alan 

seçimlerinde hangi bölüm seçersek seçelim ekstra daha etkili olup, hem de günlük yaşantımızın 

doğrudan içindedir. Bu nedenle matematik dersinde bol bol üşenmeden, vazgeçmeden yapamam 

korkusundan uzaklaşarak bol bol pratik yapmak gerekir. ” 
  

K35: “Matik bence her gün çalışılmamalı. Haftada belirlediğimiz belirli günler için de (en 

az 3 gün) olacak şekilde çalışılmalı. Bu şekilde matematik dersi için başarı sağlanacağını 
düşünüyorum.” 

 

K20: “Günlük çalışıldığında akılda kalma oranı daha yüksek olmaktadır. Fakat her gün 
matematik çalışmak mümkün olmadığından haftada bir çalışmak daha mantıklıdır.” 

 

Katılımcıların ders çalışma düzeni ile ilgili durumu anlamaya yönelik sorulan soruya 18 

katılımcı “düzenli çalışılmalı” derken, 14 katılımcı da “sadece sınava yönelik çalışma  
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Tablo 3. Düzenli Çalışılmalı Temasına Yönelik Görüşler 

Görüşler f 

Düzenli çalışılmalı 18 

Sadece sınava yönelik bir çalışma yapılmamalı 14 

 
yapılmamalı” diyerek öğrenmenin önemini öne çıkartan cevaplar vermişlerdir. Katılımcıların 

verdikleri cevaplara örnek olarak K1 ve K12 şu şekildedir; 

 

K1: “Çalışma süresi kişiden kişiye değişebilir çünkü herkesin dikkat ve odaklanma süreleri 
aynı değil. Kimisi 2 saat çalışarak bir konuyu bitirebilir, kimisi 5 saat. Bu süreyi en aza 

indirgemek için düzenli tekrarlar yapılmalı.” 

 
K12: “Matematik dersine kesinlikle sınav öncesi son dakika çalışılmamalı. Konular ders 

sonrasında mutlaka tekrar edilmeli. Çünkü sonradan kavram yanılgıları ve anlaşmazlıklar ortaya 

çıkabilir. Düzenli bir şekilde ders sonrası çalışılmalıdır.” 
 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bulgular sonucunda araştırmaya katılmış olan öğretmen adaylarının; ders çalışma süresine 

ilişkin görüşleri haftalık, düzenli ve her gün olması şeklindedir. Matematik gibi konularının 
ardışıklık gösterdiği bir disiplinin öğrenilmesi, sınav akşamı son gece çalışılarak öğrenilmesi ve 

sınavda başarılı olunması mümkün değildir. Çalışmaya katılan 38 adaydan 20 aday “her gün 

çalışılmalı” ya da “her gün soru çözülmeli” ifadelerini kullanarak matematik dersine her gün 
çalışılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle matematik alanının eğitimini alan öğretmen 

adaylarının düzenli aralıklar ile çalışmaya yönelik öneri getirmeleri, doğal olarak alanın özelliğine 

uygun bir çalışma alışkanlığına sahip olduklarını göstermektedir.  
Bununla birlikte, bazı adaylar da haftalık çalışmaların yeterli olacağı yönünde görüş 

bildirmiştir. Bu adaylar okuldaki ders programına bağlı olarak pekiştirme çalışmalarının haftada 

bir kere yapılmasını uygun görüyor olabilirler. Düzenli bir şekilde yapılıyorsa bu şekilde çalışmak 

da başarıya olumlu katkı yapabilir. Ama her gün çalışanların daha yüksek bir motivasyona sahip 
ve daha başarılı olmaları olasılığı daha yüksektir. Verilen cevaplara bakıldığında matematik 

öğretmen adaylarının büyük bir kısmının doğru çalışma alışkanlığını kullandığı veya nasıl 

çalışılması gerektiğini bildiği görülmektedir. Böyle bir grubun gelecekte eğitimcilik görevini 
üstlenmesi durumunda öğrencilerine doğru çalışma alışkanlığını kazandırma, motive edebilme 

konusunda yardımcı olma olasılığı yüksek olacaktır. Günümüzde etkili eğitim denildiğinde 

sadece bilginin aktarılması değil bilgiye ulaşmanın yönteminin yani öğrenmeyi öğrenmenin 

anlaşılması gerekmektedir. Öğreneme aktivitesinin eyleme dökülmesinin yolu da kişinin kendi 
kendine öğrenme faaliyetinde bulunmasını gerektirir. Doğru çalışma alışkanlığını yaşamında 

uygulayabilen öğrenciler aynı zamanda öğrenme işinin nasıl olacağını da öğrenmiş olurlar. 

Disiplinli bir çalışma alışkanlığı bir yandan motivasyonu gerektirir, öte yandan disiplinli ve 
düzenli çalışma, zamanı doğru ve etkili kullanma aynı zamanda kişinin motivasyonunu artırıcı 

etki yapar. Çünkü kişinin başarı ve öğrenme sonucunda yaşadığı haz onun aynı zamanda içsel 

itici güçlerini daha güçlü bir şekilde harekete geçirir. İlk başlarda kişi dışsal motivasyon araçları 
ile harekete geçirilse de bir süre sonra öğrenmenin hazzını tadarak içsel motivasyonu harekete 

geçecek ve dışsal motivasyona çok fazla ihtiyaç duymadan kendi kendine çalışma ve öğrenme 

edimlerinde bulunacaktır. Katılımcılardan özellikle 14 kişi “sadece sınava yönelik 

çalışılmamalıdır” ifadesi vererek ders çalışırken öğrenmenin ve içsel motivasyonun önemini üstü 
kapalı olarak vurgulamışlardır denilebilir. Bu durum olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. 
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Ancak daha fazla katılımcının veya tüm katılımcıların bu duygu ve düşüncede olması arzu 

edilirdi.    

 
Motivasyon kişiyi harekete geçiren itici güçtür. Başarılı olması için kişinin öncelikle 

harekete geçmesi yani başlaması gerekir. Her ne kadar başarı ile motivasyon arasında ilişki olsa 

da, başarı için motivasyon tek başına yeterli değildir. Bireyin hedeflerini belirlemede akılcı 

olması, hedeflerine ulaşacak sistematik bir programın hazırlanması gerekir. Öte yandan başarılı 
olmanın yolu, zamanı, amaçlara ve önceliklere göre programlı olarak kullanmaktan geçmektedir 

(Baltaş, 1994). Zaman yönetimi ise belli bir süreyi en verimli şekilde kullanmayı, zamanı kontrol 

etmeyi öngörmektedir. Herkes aynı miktarda zamana sahiptir. Ancak, bazıları kararsızlık, 
sorumsuzluk, hedeflerin belirsizliği, erteleme, aşırıya kaçan iletişim gibi zaman tuzaklarına 

takılmakta;  bazıları ise aynı zaman süresi içinde çok fazla iş üretmektedir (Efil, 2000). Zamanı 

verimli şekilde kullanmanın ön şartının, çalışma saatlerinin bir programa bağlanması olduğu 

bilinmektedir (Yılmaz, 1997). Günlük ders çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin derslerden daha 
başarılı oldukları görülmektedir (Savaş, Taş ve Duru, 2010). Çünkü düzenli çalışma alışkanlığı 

zamanı etkili ve öncelikleri daha düzgün bir şekilde programlama becerisini güçlendirir. Bu 

şekilde bir sistematiği kendi yaşamında etkili uygulayan bir öğrenci öğrenme işini bir başkası 
istediği için değil kendisi öğrenmekten haz aldığı için gerçekleştirecek ve öğrenme bir külfet gibi 

algılanmayacak keyifli bir etkinlik olacaktır. Bu keyfi yakalayan kişilerin akademik ve günlük 

yaşamda daha başarılı ve doyumlu bireyler olma olasılığı yüksektir.   
 

 

Bu çalışmada elde edilen bulgular dikkate alındığında, öğretmen adaylarının matematik 

dersine çalışma süresi konusundaki görüşleri öğretmen olduklarında öğrencilerini de 
etkileyecektir. O nedenle öğretmen adaylarının ders çalışma ve özellikle matematik dersine 

çalışma süresi konusunda duyarlılıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasında yarar 

vardır. Hayatta başarılı olmanın sadece yüksek not olmadığı, doğru çalışma alışkanlığını 
kullanma, bu alışkanlığı diğer yaşam becerilerine ve değişik problemlerin çözümüne transfer 

edebilmeden geçtiği unutulmamalıdır. Öğrencilere doğru ve disiplinli bir çalışma alışkanlığı 

kazandırılabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunu öğretmenlerin sürekli araştırması 
gerekmektedir. Kendi bireysel özelliklerine uygun çalışma alışkanlıklarını öğrencilerin kendi 

kendilerinde keşfetmelerine yardım edebilecek donanıma sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi 

hedeflenmelidir. 

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara öneriler:  
- Bu araştırma, farklı değişkenler de göz önüne alınarak nicel ve nitel olarak 

yapılandırılabilir. 

- Farklı alanlardaki öğretmen adaylarının da görüşlerine yer verilecek çalışmalar 
yapılabilir. 

 

   

 KAYNAKÇA 

Altun, M. (2002). İlköğretim İkinci Kademede (6,7 ve 8. sınıflarda) Matematik Öğretimi. Bursa: 

Alfa Kitabevi. 

Arseven, A. D. (1993). Alan Araştırma Yöntemi. Gül Yayınevi, Ankara. 

Aydın, Y. (1993). Matematik öğretmeni nasıl yetiştirilmeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 9, 109–114. 

Baltaş, A. (1994). Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı. 9. basım. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Bay, E., Tuğluk, M.N. ve Gençdoğan, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin ders çalışma 

becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 14: 94-105. 



64 
 

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel 

araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Çakmak, M. (2005). “İlköğretimde Etkili Matematik Öğretimi ve Öğretmen Rolleri”. Güncel 

Gelişmeler Işığında İlköğretim: Matematik-Fen-Teknoloji-Yönetim. (Ed.A.,Altun ve S., 

Olkun). Ankara: Anı Yayıncılık. 

Derry, J.J. & Murphy, D.A. (1986) Designing systems to train learning ability: from theory to 

practice. Review of Educational Research, 56, 1-39. 

Efil, İ. (2000). Zaman yönetimi. (Ed.L.Küçükahmet) Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları, 

(s.81-96). 

Eikeland, J.O. &  Manger, T. (1992). Why Students Fail During Their First University Semesters. 

International Review of Education-International Zeitschrift fiir Erziehungswissenschaft - 

Revue lnternationale de Pedagogie. Unesco Instıtute of Education and Kluwer Academic 

Publisher, Printed in The Netherlands. 38(5): 489-503 

Erdamar, G. (2010). Öğretmen Adaylarinin Ders Çalişma Stratejilerini Etkileyen Bazi 

Değişkenler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 82-93. 

Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği. (Ed. Y. Özden) Öğretmenlik 

mesleğine giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık. 

Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Teknikleri, 4. Baskı, Senem Matbaacılık ,Ankara. 

Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (11. Baskı). Ankara: Nobel 

Yayınları. 

Savaş, E., Taş, S. & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132. 

Tümkaya S. & Bal L. (2006). "Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalişma 

Alişkanliklarinin Bazi Değişkenler Açisindan İncelenmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 15(2), 313-326.  

Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Matematiğe Karşı Özyeterlik 

Algısına Etkisi, Qafqaz Üniversitesi Dergisi, Sayı 8, http://www.qafqaz.edu.az/journal/, 

(erişim tarihi: 22.04.2007 ), 2001. 

Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 24, 234–243. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. Baskı.). 

Ankara: Seçkin Yayınları. 

Yılmaz, H. (1997). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Konya: Atlas Kitabevi. 

Yılmaz, M. (1987). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter 

geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 



65 

 

  

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU KANALI İLE PARASAL AKTARIM 

MEKANİZMASI: 2006-2018 DÖNEMİ   

Monetary Transmission Mechanism Through the Exchange Rate Channel in Turkey: 

2006-2018 Period 

İnci PARLAKTUNA 

Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 

 incip@ogu.edu.tr 

 

Elis DİNÇER 

Doktora Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

İktisat Doktora Programı 

elisdincer@outlook.com.tr 

  

ÖZET: Para politikasının ekonomi üzerindeki reel etkileri faiz oranı, varlık fiyatları, beklenti ve kredi kanalı 

olarak dört kanaldan ekonomiye yansır. Döviz kanalı varlık fiyatları kanalı yoluyla ekonomiye yansır. Küreselleşme bu 

kanalın ekonomi içindeki önemini daha da ön plana çıkarmaktadır. Döviz kuru kanalı para politikasındaki değişimin 

sırasıyla döviz kurunu, ihracat miktarını, net ihracatı ve ülkenin gelir düzeyinin etkileyerek çalışır. Bu çalışma Türkiye’deki 

para politikasının döviz kuru kanalı ile ekonomiyi nasıl etkilediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, Türkiye’nin 

2006:01-2018:12 dönem verileri ve VAR yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre döviz kuru 

kanalıyla para politikasının ekonomiyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.    

   

  Anahtar kelimeler: Para politikası, Parasal Aktarım Kanalları, Döviz Kuru Kanalı, VAR Modeli.  

  

ABSTRACT: The real effects of monetary policy on the economy are reflected to the economy through four 

channels as interest rate, asset prices, expectation and credit channel. Foreign exchange channel is reflected to the economy 

through asset prices channel. Globalization further emphasizes the importance of this channel in the economy. The 

exchange rate channel operates by influencing the change in monetary policy by affecting the exchange rate, export volume, 

net exports and income level of the country. This study economics with the exchange rate channel of monetary policy in 

Turkey has sought to determine how they affect. In the study, Turkey's 2006: 01-2018: 12 period data and VAR method 

was used. According to the findings obtained. It has been concluded that monetary policy affects the economy through the 

exchange rate.  

  Keywords: Monetary Policy, Monetary Transmission Channels, Exchange Rate Channel, VAR Model.  

  

GİRİŞ   

Nominal para stoku ya da kısa vadeli faiz oranlarındaki değişiklik ile para politikası 

kararlarının hasıla ve fiyat düzeyini etkilemesi parasal aktarım mekanizması kavramı ile ifade 

edilmektedir. Faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, kredi kanalı ve beklenti kanalı başlıca parasal 

aktarım kanallarıdır. Para politikası kararlarında baş aktör olan parasal otorite ülke ekonomisinin 

içinde bulunduğu koşullar ve beklentilerden yola çıkarak para politikası hedefini belirler. Para 

politikası hedefine ulaşmak için izlenen yöntem farklı alanları etkileyebilen parasal aktarım 

kanallarının birini ya da birkaçını etkileyerek birlikte çalıştırabilir. Bu nedenle parasal aktarım 

kanalları birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı niteliğindedir (Erdoğan, 2011: 4; Ireland, 2005: 1). 

Aktarım mekanizmasını daha anlaşılır hale getirmek amacıyla Şekil 1’de para politikası 
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kararlarındaki bir değişikliğin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayan süreç sistematik olarak 

sunulmaktadır.   

  

Şekil 1: Para Politikası Kararları ve Aktarım Mekanizması  

  
 Kaynak: Loayza ve Schmidt-Hebbel, 2002: 2.    

  

Parasal otoritenin diğer bir ifade ile ülkelerin merkez bankalarının para politikası kararları 

doğrudan para ve varlık piyasalarını etkilemektedir. Para ve varlık piyasalarındaki değişimler, mal 

ve emek piyasalarına aktarılarak yurtiçi ve ithal mal ve hizmet fiyatlarını etkilemektedir. Nihayetinde 

toplam hasıla ve fiyatlar düzeyinde değişiklik yaşanmaktadır. Bu değişiklik yeni para politikası 

hedefleri üzerinde etkili olmaktadır. Parasal aktarım kanallarının işleyişi ülke ekonomilerinin 

kendine özgü koşulları ile yakın ilişki içerisindedir. Ekonominin büyüklüğü ve dışa açıklığı, finansal 

sistemin yapısı ve derinliği, dolarizasyon ve mali baskınlık aktarım mekanizmasının işleyişinde etkili 

olan temel faktörler arasında yer almaktadır (Loayza ve Schmidt-Hebbel, 2002: 8; Macit, 2018: 42). 

Bu nedenle aktarım mekanizmalarına ilişkin literatür incelendiğinde uygulamalı çalışmaların 

yapıldığı ülke, esas alınan dönem ve kullanılan yönteme göre aktarım kanallarının etkinliği ile ilgili 

farklı sonuçlara ulaşmak mümkündür.  

Varlık fiyatları kanalı kapsamında incelenen döviz kuru kanalı kurların reel ekonomiye 

etkisini göstermektedir. Döviz kuru kanalının etkin çalışması uluslararası ticarete konu olan mal ve 

hizmetlerin hasıla içerisindeki payı ile yakın ilişki içerisindedir. Ülke ekonomilerinin dışa açıklık 

duruma bağlı olmak üzere küreselleşme sürecinde uluslararası sermaye hareketlerinin giderek 

serbestleşmesi döviz kurunu etkilemektedir. Bunun yanı sıra sabit kur sistemi yerine esnek kur 

sisteminin yaygınlaşması dikkatleri net ihracat üzerinden reel ekonomiyi etkileyen döviz kuru 

kanalına çekmiştir. Açık ve güçlü ekonomilerde parasal otoriteler para politikası araçlarını kullanarak 

döviz kuru kanalı üzerinden hasıla düzeyini ve ithalat fiyatlarını etkileyebilmektedir (Cengiz, 2009: 

233). Parasal otoritelerin para politikası kararlarında yol haritası oluşturabilmeleri için aktarım 
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kanallarının etkinlik düzeyinin araştırılması oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 

parasal aktarım kanallarından döviz kuru kanalının etkinliğini açık enflasyon hedeflemesinin 

başlangıç dönemi baz alınarak 2006:01-2018:12 döneminde VAR modeli ile analiz etmektir.  

Çalışmanın giriş bölümünde parasal aktarım kanallarının ülke ekonomileri üzerindeki önemi 

açıklanmıştır. Birinci bölümde döviz kuru kanalının çalışma mekanizması anlatılmıştır. Çalışmanın 

ikinci bölümünde kullanılan metodoloji açıklanarak 2006:01-2018:12 dönemi verileri ile 

gerçekleştirilen ekonometrik analiz yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise analiz sonuçları 

tartışılmaktadır.   

  

1. DÖVİZ KURU KANALININ ÇALIŞMA MEKANİZMASI   

Para politikası kararlarının döviz kurlarında yarattığı etkinin ihracata yansımasıyla üretimde 

meydana gelen değişim döviz kuru kanalı ile açıklanmaktır (Örnek, 2009: 107). Döviz kuru kanalı, 

para politikası kararlarındaki değişikliklerin ulusal paranın değerini ve böylece net ihracatı etkilemesi 

ve hasıla ile fiyat düzeyini değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır (Erdoğan ve Yıldırım, 2008: 

96). Açık ekonomilerde ortaya çıkan döviz kuru kanalının teorik temelleri Mundell-Flemming 

modeline dayanmaktadır (Büyükakın vd., 2009: 174). Döviz kuru kanalı bilhassa gelişmekte olan 

ülkelerde önemli bir rol oynamaktadır. Döviz kurunun talep üzerindeki etkisi dışa açık küçük 

ekonomilerde daha büyük olmaktadır. Çünkü döviz kurunda meydan gelen değişiklikler talep 

üzerinde doğrudan etkiler doğurmaktadır. Bu ülkelerde döviz kuru özel sektörün enflasyon 

beklentisinin belirlenmesinde anahtar bir değişken rolü görmektedir. Döviz kuru değişiklikleri 

geleceğe ilişkin beklentileri ve dolayısıyla yatırım kararlarını etkilemektedir. Çoğu gelişmekte olan 

ülkede gerek hane halkı gerekse firmaların varlıklarının önemli bir bölümü yabancı para cinsindendir. 

Bu durum döviz kurunun ödemeler dengesi üzerinde daha fazla etkili olmasına yol açmaktadır 

(Mohanty ve Turner, 2008:15).   

Döviz kuru kanalı, faiz oranı kanalını temel alarak parasal aktarım mekanizmasını 

açıklamaktadır. Döviz kuru kanalını işleyişi şu şekilde açıklanabilir. Genişletici para politikası 

uygulaması sonucu yurtiçi reel faiz oranı düşer. Yurt içi faiz oranındaki düşme yabancı para 

cinsinden mevduatların yerli para cinsinden mevduatlara göre daha cazip hale getirir. Bu durum 

iktisadi birimlerin yabancı mevduatlara olan talebini arttırarak aynı zamanda dövize olan talebi de 

arttırır.  Döviz talebinde artış yerli paranın değer kaybetmesine ve döviz kurunun1 artmasına neden 

olur. Yerli paranın yabancı para karşında değer kaybetmesi yurtiçi mal ve hizmetlerin fiyatını nispi 

olarak daha ucuz hale getirir. Yerli malların fiyatlarındaki nispi ucuzlama ihracatı artırırken ithalatı 

azaltmaktadır. Net ihracat artarken gelir düzeyi artar. (Miskhin, 2014: 67). Döviz kuru kanalının 

parasal genişleme sürecindeki işleyişi eşitlik (1) de gösterilmektedir.   

 M ↑ ⇒ ir ↓ ⇒ E ↑ ⇒ NX ↑ ⇒ Y↑                  (1)  

Tam tersi bir durumda yani parasal daralma sürecinde reel faiz oranı artmakta ve bu artıştan 

yararlanmak isteyen yabancı sermaye ülkeye giriş yapmaktadır. Dolayısıyla ülkedeki döviz miktarı 

artmaktadır. Döviz miktarındaki artış yerli paranın değer kazanmasını sağlamaktadır. Böylece yerli 

mal ve hizmetler yabancı mal ve hizmetlere oranla pahalılaşmakta ve net ihracatı olumsuz 

                                                   
1 Döviz kuru bir doların kaç TL olduğu biçimiyle alınmıştır.   
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etkilenmektedir.  Sonuç olarak toplam çıktı miktarının azaldığı döviz kuru kanalının parasal daralma 

sürecindeki işleyişi eşitlik (2) de gösterilmektedir (Miskhin, 2014: 67).   

 M ↓ ⇒ ir ↑ ⇒ E ↓ ⇒ NX ↓ ⇒ Y↓                  (2)  

Döviz kurundaki değişiklikler yatırım kararları ve tüketim harcamaları üzerinde etkili 

olduğundan para politikaları ile istikrarlı bir ekonominin sağlanması için oldukça önemlidir.  

  

2. METODOLOJİ  

Parasal aktarım kanalları ile ilgili yapılan ampirik çalışmaların kullandığı ekonometrik 

yöntem VAR metodolojisidir. VAR modeli, modeldeki değişkenlerin kendilerine ait gecikmeli 

değerleri ve kullanılan diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri ile tanımlanan çok boyutlu doğrusal 

modellerdir. Modelde kullanılan değişkenlerin tamamı içsel kabul edilmektedir. Kullanılan 

değişkenlerin hangilerinin içsel ya da dışsal olduğu hakkında karar verilme sorunu olmaması VAR 

modellerinin üstünlükleri arasında yer almaktadır (Gujarati, 2001: 749-750; Temurlenk, 1998: 3). 

VAR modeli, ekonomide ortaya çıkan şokların temel ekonomik değişkenleri nasıl etkilediğinin 

araştırılmasına imkan tanıdığı için ampirik analizlerde kullanılmaktadır (Smets ve Wouters, 1999:  

490). Türkiye’de bir parasal aktarım kanalı olarak döviz kuru kanalının işleyişini araştıran bu 

çalışmada da VAR yöntemi bu nedenle tercih edilmiştir.   

Çalışmada kullanılan değişkenler uygulamalı çalışmalar incelenerek belirlenmiştir. Politika 

değişkeninin seçimi model için önem arz ettiğinden ‘‘Bankalararası Para Piyasası Gecelik Faiz 

Oranı’’ politika değişkeni olarak tercih edilmiştir. Döviz kurunun göstergesi niteliğinde reel efektif 

döviz kuru (2003=100), enflasyon oranını temsil etmek üzere tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 

(2003=100), reel üretimi temsil etmek üzere sanayi üretim endeksi (2015=100) ve dış ticaret haddi 

seçilen değişkenlerdir. Çalışmada 2006:01-2018:12 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılarak analiz 

gerçekleştirilmiştir. Modelde kullanılan değişkenlere ait veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

internet adreslerinden temin edilmiştir. Yapılan bütün analizlerde Eviews 10 programı kullanılmıştır. 

Modelde kullanılan değişkenler ve değişkenlere ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.  

   

Tablo 1: Analizde Kullanılan Değişkenler, Kısaltmaları ve Kaynakları  

Değişken  Kısaltma  Kaynak  

Bankalar Arası Gecelik Faiz Oranı  FZ  TCMB-EVDS  

Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)  RDK  TCMB-EVDS  

Dış Ticaret Hadleri  DTH  TÜİK-Dış Ticaret Endeksleri  

Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)  TUFE  TCMB-EVDS  

Sanayi Üretim Endeksi (2015=100)  SUE  TCMB-EVDS  

  

Çalışmada kullanılan değişkenler üzerinde mevsimsel etkilerin varlığı incelenmiştir. Sanayi 

üretim endeksine ait serinin mevsimsel etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmış ve seri mevsimsel 

etkiden arındırılmıştır. Analizde sahte regresyon probleminin önüne geçmek amacıyla tüm 

değişkenlerin durağanlığı araştırılmıştır. Literatürde yaygın olarak Augmented Dickey Fuller (ADF) 
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testi tercih edildiğinden bu çalışmada da durağanlık sınaması için ADF birim kök testi kullanılmıştır. 

Serilerin birim kök testlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır.  

  

Tablo 2: ADF Test Sonuçları  

  

  

  

  

Değişkenler  

Düzey Değerleri   Birinci Fark Değerleri  

Test İstatistiği  Kritik  

Değer (%1)  

Kritik  

Değer (%5)  

Test İstatistiği  Kritik Değer  

(%1)  

Kritik  

Değer (%5)  

FZ  -1.644369  -3.473672  -2.880463  -4.726215  -3.473672  -2.880463  

RDK  -0.380118  -3.473382  -2.880336  -10.23003  -3.473382  -2.880336  

DTH  -1.976267  -3.476472  -2.881685  -3.224110  -3.476472  -2.881685  

TUFE  2.062606  -3.473967  -2.880591  -7.185555  -3.473967  -2.880591  

SUE  -0.727125  -3.473382  -2.880336  -14.30084  -3.473382  -2.880336  

  

Tablo 2’de ADF test sonuçları incelendiğinde serilerin birim köke sahip oldukları 

görülmektedir. Serilerin birinci farkları alındığında ise durağanlaşma sağlanmıştır. Bu aşamadan 

sonra VAR analizine geçilmeden önce uygun gecikme uzunluğu araştırılmıştır. Uygun gecikme 

derecesinin belirlenmesi için literatürde LR (Likelihood Ratio), FPE (Final Prediction Error), AIC 

(Akaike Information Criterion), SC (Schwarz Information Criterion) ve HQ (Hannan-Quinn  

Information Criterion) kriterleri kullanılmaktadır. Tablo 3’de gecikme uzunluğu test sonuçlarına 

göre uygun gecikme uzunluğu LR, FPE ve AIC kriterleri için üç, SC ve HQ kriterleri için ise iki 

olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle VAR analizinde uygun gecikme uzunluğunun 3 

olmasına karar verilmiştir.  

Tablo 3: Gecikme Uzunluğu Test Sonuçları  

Gecikme 

Uzunluğu  
LR  FPE  AIC  SC  HQ  

0  NA  3.11e-09  -5.400647  -5.301177  -5.360239  

1  198.1632  1.11e-09  -6.4228982  -5.832163*  -6.186533*  

2  71.52077  9.30e-10  -6.607274  -5.513106  -6.162785  

3  52.22855*  8.83e-10*  -6.662360*  -5.070844  -6.015831  

*Uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir.  

VAR modelinde gecikme uzunluğunun belirlenmesinin yanı sıra analiz sonuçları üzerinde 

etkili olabilecek diğer önemli husus değişkenlerin analize hangi sıralama ile dahil edilecek olmasıdır. 

Bu durum nedensellik testleri ve teoriden yola çıkarak belirlenebilir. Bu çalışmada bankalararası 

gecelik faiz oranı, reel efektif döviz kuru, dış ticaret haddi, tüketici fiyat endeksi ve sanayi üretim 

endeksi olmak üzere değişkenlerin sıralamasında teorik çerçeve dikkate alınmıştır. Şekil 1’de VAR 
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modeli ters köklerinin hepsinin birim çember içerisinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle modelin 

istikrar koşulunu sağladığı ifade edilebilir.   

  

  

  

Şekil 2: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri  

  

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 

 

2.1. Bulgular ve Değerlendirme  

VAR modeli tahmini sonucunda elde edilen katsayılar ile değişkenler arasındaki ilişkileri 

yorumlamak oldukça güçtür. Bu nedenle değişkenler arasındaki ilişkileri yorumlamak için VAR 

modelinin araçlarından biri olan etki tepki analizi yönteminden yararlanılmıştır (Lütkepohl ve 

Saikkonen, 1997: 128). Etki tepki analizi ile para politikasında meydana gelecek bir birimlik şok 

karşısında analizde yer alan diğer değişkenlerin verdikleri tepkiler ölçülebilmektedir (Smets ve 

Wouters, 1999: 490). Şekil 2’de bankalararası gecelik faiz oranı politika değişkenine verilen bir 

birimlik şok karşısında diğer değişkenlerin verdikleri tepkiler diğer bir ifade ile etki tepki analizine 

ait sonuçlar gösterilmektedir. Grafiklerin yatay ekseninde bir birimlik şok verilmesinin ardından 

dönemler ay ölçeğinde dikey ekseninde değişkenlerin şoklara verdiği tepkiler oransal biçimde 

gösterilmektedir.   

Faiz değişkeninin kendi şokuna tepkisi başlangıçtan 2. döneme kadar düşüş biçimindedir. 2.  

aydan sonra faiz değişkeninin kendi şokuna tepkisi azalmış ve 8. aydan sonra tepki yok olmuştur. 

Faiz değişkenine ait seriye verilen bir birimlik şok karşısında reel döviz kuru serisinin verdiği tepki 

incelendiğinde 3.ayda % 0,5 düşüş gerçekleşirken 5. ayda % 0,4 artış gerçekleşmektedir. 9. aydan 

itibaren faiz oranı değişkenindeki şokun reel döviz kuru üzerindeki etkisi yok olmaktadır. Faiz 

değişkenine ait seriye verilen bir birimlik şok karşısında dış ticaret haddi serisinin verdiği tepki 

incelendiğinde 3. ayda % 18 düşüş 8. ayda % 8 artış gerçekleşmektedir. 9. aydan itibaren faiz oranı 
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değişkenindeki şokun dış ticaret haddi üzerindeki etkisi yok olmaktadır. Faiz değişkenine ait seriye 

verilen bir birimlik şok karşısında tüketici fiyat endeksi serisinin verdiği tepki incelendiğinde 4. ayda 

% 0,3 artış gerçekleşmekte olup 9. aydan itibaren faiz oranı değişkenindeki şokun tüketici fiyat 

endeksi üzerindeki etkisi yok olmaktadır. Faiz değişkenine ait seriye verilen bir birimlik şok 

karşısında sanayi üretim endeksi serisinin tepkisi ise 5. aya kadar konjonktürel salınım göstermiş, 5.  

aydan sonra şokun etkisi azalmaya başlamış ve 9. ay itibariyle yok olmuştur.   

  

  

Şekil 3: Faiz Değişkenine Ait Etki-Tepki Analizi Sonuçları  

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E. 

 Response of FZ to FZ Response of RDK to FZ 

 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 Response of DTH to FZ Response of TUFE to FZ 

 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24    
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SONUÇ  

Türkiye’de 2006:01-2018:12 döneminde parasal aktarım kanallarından döviz kuru kanalının 

işleyişi VAR modeli etki tepki aracı ile analiz edilmiştir. Modelde politika değişkeni olarak 

bankalararası gecelik faiz oranı tercih edilmiştir. Bankalararası gecelik faiz oranı politika değişkenine 

verilen bir birimlik şok karşısında diğer değişkenlerin tepki fonksiyonundan elde edilen sonuçlara 

göre reel döviz kuru değişkeninin tepkisi teori ile uyumlu olup başlangıçtan 2. Döneme kadar artış 

göstermektedir. Reel döviz kurunun artış gösterdiği süreçte yerli paranın yabancı para karşında değer 

kaybına uğraması yurtiçi mal ve hizmetlerin fiyatını nispi olarak daha ucuz hale getirir. İhracat 

artarken ithalat azalır. Buradan hareketle Türkiye’de döviz kuru kanalının enflasyon ve çıktı düzeyini 

etkilemede kullanılabilecek etkinlikte bir parasal aktarım kanalı olduğu ifade edilebilir.  
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ÖZET: 20’nci yüzyılda, ikinci dünya savaşı sonrası dünya düzeninin adıydı, soğuk savaş. 

1991’de SSCB’nin yıkılmasıyla biten bu savaşın yerini, on yıl boyunca, silahların Kosova harici pek de 
kullanılmadığı, yeni bir dünya düzeni aldı. Soğuk barış olarak isimlendirdiğim bu dönemde, dünya tek kutuplu düzeni 
ile göreceli bir barış havasındaydı, ta ki ABD’nin kalbine saldırılar olana kadar. 

2001’den sonraki on yıllık dünya düzenini, oğul Bush’un 9 Eylül’den sonra tüm dünyaya zorla dikte etmeye 
çalıştığı, “ya bizimlesiniz ya da teröristlerle” doktrini belirledi.  

Bu süreçte, terörle devletlerin savaşı başladı. Özellikle geniş Ortadoğu coğrafyasında, ABD’nin bireysel ve 
örgütsel nüfuzunu arttırma çabaları yoğunlaştı. ABD, terörle ve terör örgütleriyle, kimi zaman uluslararası örgütler 
vasıtasıyla, kimi zaman müttefikleriyle, kimi zaman ise kendi başına mücadele etme iradesini gösterdi. Terörle 
ilişkilendirilen ülkelere operasyonlar başladı. Afganistan ve Irak operasyonları, bu doktrinin gereği olarak karşımıza 
çıktı. Hem terörle mücadele, hem de terörü kullanarak nüfuz arttırma, ABD’nin ana politikası olmuştu bu süreçte. 

2011’de başlayan Suriye krizi ise, dünya düzenini yeniden değiştirdi.  

1991-2001 arasındaki tek kutuplu dünya düzeni, 2001’den itibaren bir tarafta ABD liderliğindeki devletler, 
diğer tarafta ise terör ve teröre destek verdiği iddia edilen devletler şeklinde yeniden iki kutuplu hale gelmişti. 

Arap baharı ve Suriye krizi ile birlikte terörle mücadele, terörü kullanarak mücadeleye dönüştü.  

Üstelik bunu kullanan tek aktör de, ABD değildi artık. Gerek, Türkiye, İran gibi bölgesel aktörlerin devreye 
girmesi, gerek Rusya’nın yeniden güçlenmesi, gerekse Çin ve AB’nin etkilerini arttırması ile çok kutuplu dünya düzeni 
oluşmaya başladı. 

Yaşanan kriz ve bölgelerin durumuna göre, aynı ittifak içinde olan ülkeler dahi birbirleriyle anlaşamaz hale 
geldiler. Stratejik ortaklar arası dahi çatışma riski ortaya çıktı. 

Bugüne, 2019’a ulaştığımızda, dünya düzeninin yeni bir ismi var artık.  

Sıcak barış. 

 

Anahtar Kelimeler: Sıcak/Soğuk, Barış/Savaş, Terörle Mücadele, Terörü Kullanarak Mücadele 

 

ABSTRACT: In the 20th century, it was the name of the world order after the Second World War, the Cold 

War.  

This war, which ended with the collapse of the USSR in 1991, was replaced by a new world order for a decade, 
in which weapons were not used much outside Kosovo. In this period, which I call cold peace, the world was in a 
relative peace with its unipolar order until the attacks on the heart of the USA.  

The decade of the world order after 2001 marked the doctrine, “either with us or with terrorists, which Bush 
tried to dictate to the world after 9 September. 

In this process, the war between terror and states began. Particularly in the wider Middle East geography, the 
efforts of the US to increase individual and organizational influence intensified. The United States has shown the will 
to fight terrorism and terrorist organizations, sometimes through international organizations, sometimes with its allies 
and sometimes by itself. Operations began in countries associated with terrorism. Afghanistan and Iraq operations 
emerged as a requirement of this doctrine. Both the fight against terrorism and the increase of influence by using 
terrorism became the main policy of the USA. 

The Syrian crisis that began in 2011 changed the world order again. From 1991 to 2001, the unipolar world 
order became bipolar again from 2001 on the one hand, under US-led states, and on the other, allegedly supporting 
terror and terrorism. 
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With the Arab spring and the Syrian crisis, the fight against terrorism turned into a struggle using terror. 

Moreover, the US was not the only actor to use it. Both the introduction of regional actors such as Iran and 
Turkey, Russia should strengthen again, both China and the EU to increase their influence, multipolar world order 
began to occur. 

According to the crisis and the situation of the regions, even the countries in the same alliance became unable 
to agree with each other. There was a risk of conflict even among strategic partners. 

Today, when we reach 2019, the world order now has a new name. 

Warm peace.  

Keywords: Hot/Cold, Peace/War, Counterterrorism, Fighting Using Terror 

 
 

GİRİŞ 

Dünya Tarihi, özellikle Batı Tarihi üzerinde ırklar ve milliyetçilik eksenli araştırmaları ile 

tanınmış İngiliz Akademisyen ve Yazar Eric J. E. Hobsbawn, 20’nci yüzyılı, "Aşırılıklar Çağı" 

olarak adlandırmıştır.  

Hobsbawm, bu dönemi üç parçaya bölmüştür. Rusya’daki Bolşevik devrimi ve 1929 dünya 
ekonomik buhranını da içinde bulunduran, 1914-1945 arası iki dünya savaşı dönemine “Felaket 

Çağı” ismini vermiştir. Olağanüstü iktisadi büyüme ve toplumsal dönüşümün yaşandığı 1947-

1973 dönemini “Altın Çağ” ve yeni bir dağılma, belirsizlik ve kriz ortamının oluştuğu 1973-1991 
dönemini ise “Toprak Kayması” olarak adlandırmıştır. (Eric, Hobsbawm, Kısa 20.Yüzyıl, 1914-

1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, İstanbul, 2007)  

Bu makalede, Hobsbawm’ın “Aşırılıklar Çağı” dönemi, yani 1914-1991 arası, savaş ve 

barış kavramları üzerinden, iki ayrı dönem olarak sınıflandırılmıştır. 1991 sonrasındaki dünya 
düzenini ise, yine bu iki kavram üzerinden adlandırmak doğru olacaktır. 

1914-1945 arası, savaşların başat rol oynadığı ve devletlerin kendi etkinlik ve güçlerini 

arttırabilmek için, ister konvansiyonel olsun, ister olmasın, her türlü silahı gözü kararmış bir 
şekilde, kullanma yolunu seçtikleri bir dönemdi. Bu dönem, kimine göre iki dünya savaşı, kimine 

göre birincinin tamamlanamamış sorunları nedeniyle devamlılık arz eden iki parçalı ama tek bir 

dünya savaşı olarak tarihe geçti. Dünya tarihinin bu en yıkıcı sıcak savaş dönemi, yine dünya 

tarihinin o güne kadar gördüğü en büyük ve yıkıcı silahının kullanılmasıyla, 1945’de sona erdi. 
Sıcak savaşın bitmesiyle değişen dünya düzeninde, 1947-1991 yılları arasındaki dünya 

düzenini betimleyen yeni bir kavram kullanılmaya başlandı. İlk kez, 1947 yılında ABD 
kongresinde yapılan bir görüşme esnasında, ABD Maliye ve Başkanlık danışmanı Bernard 

Baruch tarafından kullanılan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan bu kavramın adı “Soğuk 

Savaş”dı. İki kutuplu dünya düzeninde, her iki taraf birbirleriyle savaşmaktan kaçınmakta, ama 

kendi dünya görüşlerinin yayılması için büyük bir mücadele içine girmekteydiler. Savaş yine 
vardı, ama artık soğuktu. “Sıcak Savaş” yerini “Soğuk Savaş”a bırakmıştı.  

Dünya, 1991’de SSCB’nin dağılmasının ardından, on yıl boyunca silahlara 'Kosova Savaşı' 

dışında yoğun olarak gereksinim duyulmadığı yeni bir düzene geçti. 1991-2001 arasındaki on 
yıllık bu döneme ”Sıcak Barış” diyebiliriz. Tek kutuplu dünya düzeninin yaşandığı bu süreçte, 

ABD’nin hegemonyasının, diğer devletler tarafından istekli veya isteksiz olarak kabul edildiğini 

gördük. Rakipsiz kaldığını düşünen ve istediği her politikayı uygulayabileceğini sanan ABD’ye, 
beklenmedik bir rakip, 2001’de çıktı. 

11 Eylül terörist saldırıları sonrası, 10 yıllık dünya düzenine, oğul Bush’un 11 Eylül’den 

sonra tüm dünyaya zorla dikte ettiği, “Ya bizimlesiniz ya da teröristlerle” doktrini damgasını 

vurdu. Artık devletler, ya ABD yanlısı olmak zorundaydı, ya da terörist devlet yaftasıyla karşı 
karşıya kalmak durumunda. 2001-2011 dönemi, ABD liderliğinde, devletlerin ve uluslara arası 

örgütlerin “Terörle Mücadele” dönemi olarak tarihe geçti. Terörle ilişkilendirilen Irak ve 

Afganistan’a operasyonlar yapıldı. Her iki devletin coğrafi konumları, demokrasi ve kendilerini 
koruma azim ve kararlılığındaki eksiklikler ile milletleşememiş ve gelişememiş olmaları, gayet 

sinsice kullanıldı. İran ise, gerek köklü tarihi, gerekse milletleşmiş toplumunun sergilediği duruş 
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sebebiyle, kendini bu darbeden geçici olarak kurtarmış gözüküyordu. ABD’nin yeni doktrini, 

terörle mücadele görüntüsünde, dünya üzerindeki nüfuzunu arttırma ve hegemonyasını 

sürdürmekti artık. 
Ülkelerine demokrasi geleceğini sanan Arap’ların, diktatör rejimlerine karşı başlattığı 

bahar rüzgârı, belki Arap’lara bekledikleri tam bağımsızlığı getirmedi ama, yeni bir dünya 

düzeninin habercisi oldu. ABD’nin, 1991 sonrasında bir nevi kucağında bulduğu tek kutuplu 

dünya düzeni ile, 2001 sonrasında yarattığı ve hegemonyasını sürdürmek için kullandığı, terör 
örgütleri ve devletlerin iki ana aktör olarak betimlendiği, çift kutuplu dünya düzeni, bahar 

rüzgârının, kasırgaya dönmesiyle çatırdamaya başladı. ABD’nin terörle mücadele kisvesi altında, 

terörü kullanarak hegemonyasını sürdürme çabası, 20 yıldır kendini toparlayan ve yeniden büyük 
güç olma yolunda politikalar üreten Rusya ve diğer büyük ve bölgesel güçler tarafından kabul 

edilmeyecekti.   

Arap baharı rüzgârının son tayfunu, Suriye’yi vurdu. 2011’de başlayan ve ne zaman 

biteceği belli olmayan bu tayfun, ABD’nin tek kutuplu dünya düzenine karşı çıkanlar için, bir 
anda fırsata dönüştü. Artık onlar da kendi güçlerini, tüm dünyaya gösterebileceklerdi. Düzen 

sarhoşu dünya, yeniden yeni bir düzen içine girmeye başladı.  

ABD’nin terörle mücadele doktrini, Arap baharı ve Suriye krizi ile birlikte tamamıyla 
terörü kullanarak mücadeleye dönüştü.  

Üstelik bunu kullanan tek aktör de, ABD değildi artık. Gerek, Türkiye, İran gibi bölgesel 
aktörlerin devreye girmesi, gerek Rusya’nın yeniden güçlenmesi, gerekse Çin ve AB’nin 

etkilerini arttırması ile çok kutuplu dünya düzeni, Suriye krizi özelinde, oluşmaya başladı. 

Yaşanan kriz ve bölgelerin durumuna göre, aynı ittifak içinde olan ülkeler dahi birbirleriyle 

anlaşamaz hale geldiler. Stratejik ortaklar arası çatışma riski tartışılmaya başlandı.  

İşte 2011 sonrası şekillenen bu yeni dünya düzeninin adıdır “Soğuk Barış”. 

 

1. HOBSBAWM’IN ÇAĞLARI 

 20’nci yüzyılın en önemli tarihçilerinden Eric Hobsbawm, 1914-1991 arasını aşırılıklar 

çağı olarak betimlerken, bu dönemi üç ayrı bölüme ayırmıştı. 

a.  1914-1945 Felaket Çağı: İki büyük küresel isyanın (Ekim Devrimi ve 1929 Dünya 

Ekonomik Bunalımı) ve 2 dünya savaşının (1914-1918 ve 1939-1945) yaşandığı dönem; 

b. 1947-1973 Altın Çağ: Dünyada olağanüstü iktisadi büyüme ve toplumsal dönüşümün 

gerçekleştiği dönem ve 

c. 1973-1991 Toprak Kayması: Yeni bir dağılma, belirsizlik ve kriz ortamının oluştuğu 

dönem.  

Hobsbawm’ın bu tarihsel sınıflandırmasını biraz değiştirelim ve günümüze uyarlayalım. 

 
2. SICAK/SOĞUK, SAVAŞ/BARIŞ DÖNEMLERİ, ABD’NİN DÜŞMAN ALGISI VE 

POLİTİKALARI 

a. 1914-1945 Sıcak Savaş Dönemi: Sıcak savaş dönemi; imparatorlukların dağılması 

sonucu, Avrupa kıtasının yeniden şekillenmesi sürecinde yaşanan güç savaşları sebebiyle ortaya 

çıkmış, birbirini takip eden iki büyük dünya savaşı dönemidir.  

İkinci dünya savaşının en önemli sebeplerinden birisi; ilkinin kaybedeni Almanların, 

ilkinin kazananlarının kendilerine dayattığı Versay anlaşmasından duyduğu rahatsızlıktır. 

Dolayısıyla, 1918-1939 dönemini, iki dünya savaşı arasındaki, kısa ve rahatsız barış dönemi 

olarak adlandırabiliriz. Bu rahatsızlığı, Alman halkı üzerinde Hitler, İtalyan halkı üzerinde ise 

Mussolini çok iyi kullanmıştır. Mussolini, İtalya’da Faşizmi geliştirip büyütürken; Hitler, 

Kapitalizmi, Komünizmi ve Yahudiliği kendisine düşman yaratarak, yandaşlarını konsolide 
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etmiş, Almanların üstün ırk olduğunu her daim vurgulamış ve karizmatik hitabeti ile Alman 

halkının desteğini kazanmıştır. İkinci dünya savaşının birincil sebebi olarak gösterilen Hitler ve 

onun yarattığı Nazizm ideolojisi, ancak ve ancak Kapitalist ve Komünist dünyanın, tarihte ilk 

defa birlikte hareket etmesi ile imha edilebilmiştir. Dünya, yeniden böyle kaotik ve yıpratıcı bir 

dünya savaşına gitmemek adına ve uzlaşmayla, Nazizm ideolojisini yasaklamış ve insanlık suçu 

olarak belirlemiştir.  

ABD’nin bu dönemdeki düşmanları ülke olarak Almanya ve Japonya, ideoloji olarak ise 

Nazizm ve Faşizm olmuştur. Almanya’yı Rusya ve diğer müttefikleri ile yenen ABD, Japonya’yla 

savaşı bitirmek adına, nükleer silah kullanmaktan çekinmemiş, dünyanın o güne dek görmediği 

büyüklükteki bir kitleyi, kitle imha silahı kullanarak, bir anda imha etmiştir. Dünya savaşının 

bitmesiyle başlayan soğuk savaş dönemindeki en önemli politik faaliyetlerden biri, bu kitle imha 

silahlarından biri olan nükleer silahların bir yandan yayılması ve yaygınlaşması, öte yandan da 

bu yayılmaya karşı önleyici tedbirlerin alınması olmuştur. 

b. 1945-1991 İki (veya Üç) Kutuplu Soğuk Savaş Dönemi: Sıcak savaş döneminin iki 

büyük kazananı, soğuk savaşın iki büyük rakibi olmuştur. ABD liderliğinde Kuzey Atlantik 

Antlaşması Örgütü [North Atlantic Treaty Organization (NATO)], SSCB liderliğinde ise Varşova 

Paktı, iki kutuplu dünya düzeninin tarafları olurken, her iki gruba üye olmayan, Güney Amerika, 

Afrika ve Çin, Hindistan gibi bazı Asya kıtası ülkeleri, bağlantısızlar adıyla üçüncü kutbu 

oluşturmuşlardır. 

ABD’nin bu dönemdeki düşmanı, SSCB ve onun liderliğindeki Varşova Paktı’dır. ABD, 

rakibinin genişlemesini önlemek için, çevreleme politikasına yönelmiştir. ABD, başta Türkiye ve 

Yunanistan olmak üzere, SSCB’nin saldırgan, rejim yayıcı ve toprak talep edici politikalarına 

maruz kalan ülkeleri, NATO vasıtasıyla koruma kalkanı içine almıştır.  

ABD, başta NATO olmak üzere, kendi içinde bulunduğu uluslararası örgütlere diğer 

devletlerin üye olmasını, böylece ittifakını büyütmeyi ve onları Sovyet tehdidine karşı korumayı 

hedeflemiştir. Büyük düşmanla soğuk savaş dönemi yaşanıyor olmasına rağmen, ABD, kendi 

ittifakı içinde olan devletlerle de çeşitli kriz ve kırılma anları yaşamıştır. Buna en bariz örnek, 

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve 1964 yılında, ABD başkanı Johnson'un, dönemin Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı İnönü'ye göndermiş olduğu mektuptur. 

Kıbrıs'ta yaşanan Rum mezalimine dur demek adına, askeri operasyon planlayan 

Türkiye'ye, ABD başkanı çok sert bir mektup yazmış ve Türkiye'yi böyle bir harekât yapmaması, 

yapsa dahi ABD’nin sağladığı hiçbir askeri malzemeyi kullanmaması ve olası bir SSCB 

müdahalesinde, Türkiye’nin NATO korumasından faydalanamayacağı şeklinde uyarmıştır.  

İnönü, tarihe “Johnson mektubu” ismiyle geçecek olan, o mektuba cevaben "Yeni bir dünya 

kurulur ve Türkiye de orada yerini alır." diyerek, aynı sertlikte, bağımsız bir devletin başbakanına 

yakışır bir cevap vermiştir. 

ABD'nin bu tavrı sebebiyle on yıl ertelenen barış harekâtı, gecikmeli olsa da 1974'de 

gerçekleşmiştir. O günden bugüne, çözüm için, Annan Planı dâhil, birçok çaba harcanmasına ve 

müzakereler edilmesine rağmen, Kıbrıs davası tam olarak sonuçlanamamıştır. Barış harekâtı, 

dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in de vurguladığı gibi, sadece Türkler 

için değil, aynı zamanda Rumlar, Latinler, Ermeniler, Maronitler, kısaca Kıbrıs'ta yaşayan tüm 

etnik gruplar için barış ve huzuru sağlamış, bu harekâtın getirdiği yeni düzen sayesinde, münferit 

olaylar hariç, bu etnik gruplar birbirlerini imha etmeden yaşayabilmişlerdir.  

Diğer bir kırılma anı ise, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, ABD’nin Türkiye’ye 

uyguladığı silah ambargosudur. Yaklaşık dört yıl süren bu ambargoya karşı, Türkiye, kendi 
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ülkesinde bulunan tüm ABD üslerinin kullanımını askıya almış, bu üslerin kontrol ve gözetiminin 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılacağını bildirmiştir. Türkiye, ABD ile aynı ittifakta 

olmasına rağmen, ittifakın en büyük ortağı olan ABD’ye ne politik, ne de askeri olarak boyun 

eğmiş, Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarzı milli savunma şirketlerinin kurulması yoluyla, 

kendi savunma sistemini geliştirme yoluna gitmiştir. Böylece silah ambargosunun TSK’lerinin 

millileşmesine ve gelişmesine pozitif katkısı olmuştur.  

Ambargoların kalkmayacağı, gerekirse artarak devam edeceği vaadi ile oy isteyen ve 1976 

yılında ABD başkanı seçilen Carter, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiği gerçeğini Başkan 

olunca anlamış ve gösterdiği çabalar neticesinde, Eylül 1978’de, ABD kongresi tarafından silah 

ambargosu kaldırılmıştır. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Yunanistan’ın, NATO’nun Türkiye’yi durdurmadığını 

gerekçe göstererek, NATO’dan ayrılması ise, bir diğer ilginç vakadır. 1980 yılına kadar 

Türkiye’nin vetosundan dolayı örgüte geri dönemeyen Yunanistan, 12 Eylül 1980 askeri 

darbesinden sonra “Türkiye’nin vetosunu kaldırmasıyla” NATO’ya tekrar üye olabilmiştir. 

c. 1991-2001 Tek Kutuplu Sıcak Barış Dönemi: SSCB’nin çöküşü ile sonlanan soğuk 

savaş dönemi sonrasında, silahların Kosova’daki insani dram harici, pek de kullanılmadığı on 

yıllık bir sıcak barış dönemi yaşanmıştır.  

ABD’nin tek kutup olarak boy gösterdiği ve hegemonyasını tüm dünyaya kabul ettirdiği 

bu on yıllık dünya düzeninde, dünya, küreselleşme kavramı ile tanışmıştır. Siyasi, ekonomik ve 

kültürel manada küreselleşmenin etkisi git gide yayılmış, güçlünün daha güçlü, zenginin daha 

zengin, fakirin ise daha fakir olduğu, zıtların arasındaki uçurumun derinleştiği bir sürece 

girilmiştir.  

Zenginin fakiri önemsememesi, fakirin ise küreselleşme sayesinde zenginden haberdar 

olması ve ona özenmesi, teknolojik gelişmeler, göçler, internetin, cep telefonlarının kullanılmaya 

başlanması ve yaygınlaşması neticesinde, küreselleşen dünyada yeniden iki kutup oluşmaya 

başlamıştır. Tek süper güç olan ABD’nin bu süreci iyi değerlendirememesi, savaşsız ve kutupsuz, 

gerginliklerin azaldığı bir dönemde, zenginlik ve refahın yeryüzünde adil ve eşit dağıtılmaması, 

dünyayı yeniden iki kutupluluğa evirmiş ve bu durum ikinci kutup terörizmin büyümesine sebep 

olmuştur.  

ABD, tek kutuplu dünya düzeninde, bir nevi düşmansızlık veya rakipsizlik sendromuna 

kapılmış, karşıtı olmadığından, güç zehirlenmesiyle, ben ne dersem o olur politikalarını 

uygulamaya kalkmış, neticede bu yanlış politika terörizmi beslemiştir. ABD’nin bu hatalı 

politikası, yeni bir düşman yaratmış ve dünya savaşları da dâhil olmak üzere, ABD, ilk defa kendi 

ülkesinde, kendisine yapılan böylesine büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. 

ç. 2001-2011 İki Kutupluluğa Dönüş, Terörizm ve Devletler, Devletlerin Terörle 

Mücadelesi: 11 Eylül 2001, dünya tarihinde o zamana kadar yaşanması ve canlı izlenmesi 

mümkün olmayan önemde ve büyüklükte bir olaylar manzumesi olarak karşımıza çıkmış ve tüm 

dünyada şok etkisi yaratmıştır.  

Yenilmez, rakipsiz, dünyanın tek hâkimi ve süper gücü sıfatlarını biraz gurur, biraz burnu 

büyüklük ve biraz da kibirle taşıyan ABD’nin kalbine hançer gibi saplanan uçaklar, tek 

kutupluluğun bittiğinin, artık yeni bir dünya düzeninin başlayacağının habercisi olmuşlardır.  

Terörizmin, dünyada yapmış olduğu birçok eyleme ek olarak, nihayetinde devletlerin en 

büyük temsilcisine, hem de kendi evinde yapmış olduğu bu büyük eylem, ABD’nin soğuk savaş 

sonrası bir türlü belirleyemediği yeni düşman algısını, artık iyiden iyiye ortaya koymuştur. 



79 

 

 

 

Başkan Bush’un “Ya bizimlesiniz, ya da teröristlerle” doktrini, iki kutuplu dünya düzeninin 

yeniden başladığını, bir kutupta ABD liderliğindeki devletlerin, öteki kutupta ise terörizm ve 

terörizme destek olduğu iddia edilen devletlerin olduğunu göstermekteydi. Dolayısıyla ABD 

dışındaki tüm devletler, ya ABD ile birlikte hareket etmek zorundaydılar, ya da terörist devlet 

olarak yaftalanmak durumundaydılar.  

Ne Rusya, ne Çin, ne de diğer büyük devletler, ABD’nin bu politikasına karşı koyabilecek 

güçte olmadıklarından, kerhen de olsa ABD’yi desteklediler. Terörizmle, devletlerin mücadele 

dönemi başladı. ABD, kendisine yapılan 11 Eylül saldırılarını oldukça iyi kullandı. Daha fazla 

büyümesi kendisi için problem yaratacak Çin ve Rusya’yı önleyebileceği Afganistan’a ve zengin 

doğal kaynakları sebebiyle ekonomik çıkar elde edebileceği Irak’a, düşmanlaştırdığı terörizmi 

kullanarak, operasyonlar başlattı ve yerleşti.  

Bu operasyonlar için bir diğer mazeret ise Irak’ın kitle imha silahı üretiyor ve kullanıyor 

olduğu iddiasıydı. Saddam’ın kendi söylemleriyle bire bir zıt olacak şekilde, neredeyse hiç 

savaşmadan teslim bayrağını çekmesi, yakalanması ve nihayetinde idam edilmesi sonrası dahi, 

hiçbir yerde bulunamayan bu kitle imha silahları, ABD tarafından yapılan operasyonların 

meşruiyeti için kullanılan diğer bir algı operasyonundan başka bir şey değildi.  

d. 2011-2021 Çok Kutuplu Soğuk Barış Dönemi: Devletlerin Terörü Kullanarak 

Mücadelesi: Terörle mücadele vasıtasıyla ülkelerine demokrasi geleceğini sanan Araplar, gelenin 

sadece kan, gözyaşı ve sömürülme olduğunu görünce, alt edebileceklerini düşündükleri kendi 

baskıcı yönetimlerine karşı baş kaldırmaya başladılar. Tunus’ta 2010 yılı sonunda protestolarla 

başlayan ve sonrasında sırasıyla Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün'e sıçrayan, bu halk hareketi, bir 

domino etkisiyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın tamamına yayılmıştır. Nihayetinde bu rüzgâr 

Suriye’ye de ulaşmış ve halen devam etmekte olan kanlı bir iç savaşa sebep olmuştur.  

Suriye iç savaşı, başlangıçta diğer Arap ülkelerinde yaşanan bahar ve onun getirdiği rüzgâr 

gibi algılanmıştır. Ancak, savaşın uzun sürmesi, etnik ve mezhepsel çok taraflı dinamiklerin 

oluşması ve Suriye’nin önem arz eden coğrafi konumu, bu iç savaşı, önce bölgesel, sonra küresel 

güçlerin içinde bulunduğu bir güç mücadelesi haline getirmiştir. 

Artık bölgede sadece ABD değil, başta Rusya olmak üzere diğer küresel güçler ve 

kaçınılmaz olarak Türkiye, İran, İsrail gibi bölgesel güçler, birbirleriyle savaşmadan, vekâlet 

kullanarak mücadeleye girişmeye başlamışlardır.  Bu mücadele, dünyanın yeni bir düzene yani 

terörle mücadeleden, terörü kullanarak mücadeleye, çift kutupluluktan, çok kutupluluğa ve soğuk 

barışa dönüşmesine sebep olmuştur.  

Soğuk barışı şöyle tanımlayalım.  

Barış içinde ve hatta aynı ortaklıkta olan devletlerin, birbirleriyle çatışmadan, aralarındaki 

barışı bozmadan, çakışan çıkar ve menfaatlerini silahla değil; ekonomi, terör, vekil ve güç 

vasıtaları kullanarak gerçekleştirme çabaları ve politikaları. 

Suriye’de, özellikle ortak düşman olan terör örgütü, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ile 

mücadelede belli bir seviyeye gelindikten sonra yaşanan, aynen budur.  “Kızım sana söylüyorum, 

gelinim sen anla!” tarzı mesaj ve politik uygulamalar, “Soğuk Barış”ı açıkça betimlemektedir.  

Devletler, Soğuk Barış başlangıç sürecini belli bir süre vekâlet savaşlarıyla yönettiler. Her 

devlet, kendi desteklerindeki vekilleri vasıtasıyla, hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Amerika 

Demokratik Birlik Partisi (Kürtçe: Partiya Yekîtiya Demokrat) PYD’yi, Türkiye Özgür Suriye 

Ordusu (ÖSO)’nu, İran Hizbullah’ı, Rusya Esed’i kullandı. Ortak düşman ve ortak kullanılan ise 

IŞİD terör örgütü oldu. IŞİD’ın misyonu bitince, ipi de çekilmiş oldu. Artık ortak düşmana ihtiyaç 

kalmamıştı.   

https://tr.wikipedia.org/wiki/2011_M%C4%B1s%C4%B1r_protestolar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2011_Yemen_protestolar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2011_Cezayir_protestolar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2011_%C3%9Crd%C3%BCn_protestolar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Do%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_Afrika
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt%C3%A7e
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Bir devletin, üstelik bir süper gücün, terörle mücadele yerine, terörü kullanarak mücadeleyi 

bir doktrin olarak ve alenen uygulaması, bağımsız devlet sisteminin ilk yeşermeye başladığı 1683 

Westphalia anlaşmasından bu yana, devletlerin ilk kez karşı karşıya kaldıkları yeni bir süreç 

olarak karşımıza çıkmakta. 

Geçmişte, bazı devletlerin, yine bazı terör örgütleriyle irtibat içinde olduğu, örtülü 

desteklerde bulunduğu biliniyordu. Ama hiçbir zaman bugünkü gibi, birçok devlet ve uluslararası 

örgüt tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK, [(Kürdistan İşçi 

Partisi (Kürtçe: Partiya Karkerên Kurdistanê)] ile organik bağı aleni belli ve Türkiye tarafından 

uluslararası platformlarda ispat edilen PYD ve onun askeri kolu YPG'ye [(Halk Koruma 

Birlikleri veya Halk Savunma Birlikleri (Kürtçe: Yekîneyên Parastina Gel)], hem de dünyanın 

süper gücünün tırlar dolusu silah desteğinde bulunması gibi bir aymazlık yaşanmamıştı.  

Üstelik ABD, bu desteği yaparken, bunun müttefiki bir ülkenin altını oymak olduğunun 

farkında. ABD, teröristlere verdiği silahların, gün geldiğinde Türkiye'ye karşı kullanılacağını 

bilmiyor mu? Elbette biliyor. Biliyorsa, bunu neden yapıyor, böyle müttefiklik olur mu? Bu aleni 

olarak müttefik bir ülkeyi başka birlikteliklere itmek demek değil midir?   

İşte bu yeni ABD politikası, dünyanın çok kutupluluğa doğru ivmelenmesindeki en önemli 

sebeptir.  

Suriye krizi sonrasında başlayan bu yeni dünya düzeni, yani ABD'nin, kendi müttefiki 

Türkiye’ye alenen uyguladığı bu soğuk barış politikası, diğer müttefiklerini de ister istemez 

düşündürüyor.  

ABD, bu dönemde düşman algısını çoklu hale getiriyor. İran, Çin, Rusya, Venezuela, 

Meksika ve hatta kendi müttefiklerini mesela Türkiye’yi bile düşman ilan edebiliyor ve onlara da 

ambargo ve yaptırımlar uygulayabileceğinden bahsediyor.  

Böylece ABD, farkında veya değil, bu durumdan faydalanmak için elini ovuşturup 

bekleyen Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyor. 

ABD'nin bu akla zarar politikasının arkasında, Trump'a tüm isteklerini yaptıran, İsrail, yani 

lideri Netanyahu var. Obama döneminde, ABD, İsrail'in, İran'la, Filistin'le, Orta Doğu ile ilgili 

tüm taleplerini, "Netanyahu, yeter yahu!" diyerek reddetmekteydi. Trump döneminde ise, ABD 

yönetiminde 180 derecelik politika değişikliği yaşandı.  

İsrail yanlısı politikalarla, ABD, Filistin sorununda arabuluculuk vasfını kaybetti. İran'la 

yapılmış olan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle, sadece Rusya ve Çin ile değil, P5+1’in diğer 

temsilcileri ve tarihi müttefikleri olan Avrupa üç büyüğü (İngiltere, Fransa ve Almanya) ile ters 

düştü. İsrail'in, sadece kendi güvenliği ve Büyük İsrail projesi için arzu ettiği bir Kürt devleti 

kurulması niyetinin adımı olan PYD/YPG desteği ile, kendini, teröre destek veren ülke 

pozisyonuna soktu ve en önemlisi de bölgesel güç ve geleceğin parlayan yıldızı Türkiye gibi bir 

müttefiki ile arasını bozdu.  

Türkiye için bir parantez açalım. Özellikle 2016 yılında başlayan, üretimdeki azalma ve 

neticesinde 17'ncilikten, 20'nciliğe gerileyen ekonomisine, hukukun üstünlüğü ve basın 

özgürlüğündeki kötü karnesine rağmen, Türkiye, Silahlı Kuvvetleri, demokrasi kültürü, genç ve 

dinamik nüfusu ve jeostratejik konumuyla yükselen güç olma potansiyelini korumaya gelecekte 

de devam edecektir.  

Türkiye, aynı zamanda, ABD’nin soğuk barış politikalarına en fazla maruz kalan ülke 

olmasına rağmen, tam da coğrafi konumu gereği, çok kutuplu dünya düzeninde, her kutupla 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt%C3%A7e
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt%C3%A7e
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ilişkiler içinde olan ve soğuk barışın sıcak savaşa dönmesini önleyen bir köprü, arabulucu ve 

uzlaştırıcı ülke vasfına da sahiptir.  

3. SONUÇ  

Dünyanın yeni düzenindeki farklılık, 2011 Arap Baharı ve özellikle de Suriye krizi sonrası 

alenen görülmektedir. Artık dünyadaki her kriz ve olaya farklı bakan devletler var. Aynı ittifak 

içinde olan devletler, aynı krizde farklı cephelerde yerlerini alabiliyor.  
İşte İran krizi; ABD anlaşmadan çekilirken, imzacı P5+1’ın diğer ülkeleri, anlaşmaya bağlı 

kalınmasını savunmaktadır.  

İşte Suriye krizi; aynı ittifaktaki Türkiye ve ABD, iki zıt görüşte ve politikada yerlerini 
almaktadır. Birinin terörist dediği gruba, diğeri silah yardımı yapmaktadır. Bu kriz çerçevesinde, 

Türkiye; bir taraftan Rusya ve İran’la birlikte politika üretme çabasındayken, diğer taraftan iki 

devletin desteklediği Suriye hükümeti ile ilişki kurmamaya devam etmektedir. 
Birlikteliklerde dahi tam bir uzlaşmanın olmadığı bir süreç yaşanmaktadır. 

İşte Venezuela krizi; Türkiye ve Rusya, devlet başkanı Maduro’ya destek verirken, ABD, 

muhalif Guaido’yu desteklemektedir. AB ise, bir nevi çekimser kalmış ve Venezuela’da yeniden 

seçim yapılmasının en doğru yol olduğunu savunmuştur. 
Görüldüğü üzere, çoklu yapı her krizde kendini göstermektedir. Bu çok kutuplu soğuk barış 

döneminin yaşanmasının en önemli sebeplerinden birisi, ABD’nin dış politikalarını belirleyen 

karar vericilerin üzerindeki Yahudi lobisi, yani İsrail etkinliği ve bunun git gide artıyor olmasıdır. 
Dünya, ABD yönetimini, İsrail yanlısı politikalardan süratle vazgeçiremezse, günümüzde 

yaşanan soğuk barış döneminin, sıcak savaşa dönüşme riski büyümektedir.  
Değişen dünya düzeninde, soğuk barış politikaları, hemen hemen her ülkenin karşı karşıya 

kalabileceği bir durumdur. Dolayısıyla ittifakları bozmadan, aynı ittifak içindeyken, farklı ittifak 

ve birlikteliklerle politikalar yapılması, soğuk barış sürecinin doğal bir sonucudur. Her ülkenin,  

bu soğuk barış döneminde kendi beka tedbirlerine yoğunlaşması kadar doğal bir davranış olamaz. 

Sonuçta, aynı ittifak içinde olduğunuz devlet, aynı zamanda sizin için en büyük tehdit 
olabilmektedir.  

ABD, yapmış olduğu yanlı ve yanlış politikalarla, bu bölgedeki en önemli müttefiki 

Türkiye’ye kendince ayar vermeye çalışmakta ve büyük hata yapmaktadır. 
ABD, değişen dünya düzenini iyi algılamalı, hatalı ve yanlı politikalardan vazgeçmeli, 

dünyanın süper gücü olarak, barış, huzur ve istikrar için daha çok çaba sarf etmelidir. 

Türkiye;  

Soğuk barışın sıcaklığını en çok hisseden ülkelerden biri olarak, gerek S-400 tedariki, 
gerekse F-35 ortak üretimi konusunda kazanılmış haklarını sonuna kadar savunmaya devam 

etmeli, gerek bekasını korumak, gerekse karar mekanizmasındaki rolü sebebiyle, NATO'dan 

kesinlikle ayrılmamalıdır.  
Suriye krizinde beraber hareket ettiği Rusya ve İran’la ilişkilerini geliştirmeli, bu krizin 

bitmesi ve Suriye iç savaşının sonlanması için bölgedeki her türlü etnik ve mezhepsel grubu 

tatmin edecek, etnik ve mezhepsel temelli olmayan, adil bir çözüm için çabalarını arttırmalıdır.  
ABD'ye, her ortamda, yapmış olduğu politika yanlışlığı anlatılmalı ve bu soğuk barış 

politikasından vazgeçmesi için her türlü çaba sarf edilmelidir. 

İsrail ve Mısır'la bozulan ilişkiler hem Orta Doğu'da Türkiye'yi yalnızlaştırmakta, hem de 

Doğu Akdeniz'de bu ülkelerle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nin 
ilişkilerini sıkılaştırmaktadır.  

Suriye, Mısır ve İsrail ile ilişkiler acilen düzeltilmeli, büyükelçiler atanmalı, Suriye 

hükümeti ile Rusya ve İran vasıtasıyla değil, hem İsrail'in büyük oyununu bozmak, hem Suriye’de 
barış ve yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek, hem de Suriyeli mültecilerin geri dönmesini 

sağlamak için, direkt olarak temas kurulmalıdır. Türkiye’nin İdlip’deki gözlem noktalarına, 

Suriye hükümeti tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara karşı tepki verilmeli, ancak 
orantısız güç kullanılmamalı, Türkiye ile Suriye rejimini savaştıracak oyunlara gelinmemelidir. 
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Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin hakları sonuna 

kadar savunulmalı, pasif tedbirler yerine, sondaj gemilerinin bölgede çalışmaya başlaması, Mavi 

vatan tatbikatı gibi uygulanmaya başlanan aktif tedbirler aynen devam ettirilmelidir. Bölge 
ülkeleriyle iyi ilişkiler tesis edilmeli, temaslar kurulmalı, her ülkenin menfaatine uygun Münhasır 

Ekonomik Bölge (MEB) sınırları belirlenmelidir. Gerekirse Doğu Akdeniz’deki MEB sınırlarının 

belirlenmesi için, Karadeniz’de yapıldığı gibi, Türkiye liderliğinde, çözüm odaklı bir komisyon 

kurulmalı ve bölgedeki KKTC dâhil tüm ülkelerin menfaatine uygun bir paylaşım için çaba sarf 
edilmelidir. Uyuşmazlığın devam etmesi ve çözüme ulaşılamaması durumunda ise Türkiye kendi 

MEB'ni, tüm dünyaya ilan etmeli ve bu bölgedeki haklarını, hukuki, siyasi ve askeri manada 

koruma altına almalıdır. 
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ÖZET: Tüm dünya toplumunun sosyo-ekonomik değişimleri ve bilgi gelişimi, gözden geçirilmiş geleneksel bir 
eğitim sistemi gerektirmektedir. Bu eğilim, kişinin yeni bilgi alanlarını ve gelişimlerinin zorluklarını incelemesini gerektiren 
çelişkiler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, dünyadaki eğitim alanına entegrasyon, yaratıcı düşüncenin gelişimi, 
bilimsel başarıların ihtiyaçlarına göre uygulanması ve öğrencinin kendi etkinliğinin nesnesi haline gelmesi kabiliyeti 
yaratılmaktadır. Ne de olsa, kaliteli eğitimi olan bir uzman toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde aktif rol 
alabilir. 

Şu anda, eğitim sürecinin modernizasyon sürecine daha fazla dikkat edilmektedir. Bu nedenle, bu makale 
etkileşimli öğretim yöntemlerini kullanarak öğrencilerin mesleki becerilerinin gerçek durumunu analiz etmektedir. 
Araştırma metodolojisi - bu konudaki mevcut bilimsel literatürün bir analizidir. Makalenin yenilik etkileşimli öğretim 
yöntemlerini kullanarak mesleki becerilerin incelenmesidir.. 

 Eğitim kurumlarının uygulamasında yeni formlar ve ileri yüksek öğretim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu 

yenilikleri uygulamanın asıl görevi, öğrencilerin konuyla ilgisini arttırmaktır. Özel bilgi formları, problemleri bağımsız 
olarak ve edinilen bilgiler temelinde çözmenize olanak sağlar.Öğrenme sürecini iyileştirmek için teknik ve diğer ilerici 
öğrenme araçları kullanılır. Eğitim sürecinin sonucunun büyük ölçüde çoğu zaman eğitim için araçların kullanımına bağlı 
olduğuna dikkat edilmelidir. Bugün, eğitim deneyiminde metodik edebiyat ve müfredat dışında başka bir şey kullanmayan 
bir öğretmen hayal etmek zor. 

Öğrenme sürecinde etkileşimli öğrenme, yeni becerilerin geliştirilmesini ve kazanılan bilgilerin güçlendirilmesini 

amaçlayan bağımsız çalışmaların pratik uygulama ve geliştirilmesine yönelik özel bir formdur. Etkileşimli öğrenme 
biçiminde, teori ve pratik yakından iç içe geçmiştir. 

Etkileşimli öğrenme özelliklerinin neler olduğuna daha yakından bir göz atalım: 

1. Öğrenme sürecindeki tüm katılımcılar arasındaki ilişkiye yönlendirme; 

2. Yaratıcılığı teşvik etmek; 

3. Parti faaliyetleri; 

4. Oyunun yorumlanması, metodoloji ve alıştırmalar . 

 Her öğrenci için, öğrenme sürecinde özel bir yer, mesleki becerilerin oluşmasıdır, çünkü eğitimin nihai amacı 

pratikte kullanmaktır. Bu nedenle, mesleki becerileri etkileşimli öğretim yöntemleri içerisinde uygulamak çok önemlidir. 
Şu anda etkileşimli teknolojilerin kullanımının etkinliğini ve öğrencilerin eğitim sürecinde öğrencilerin mesleki 
becerilerinin geliştirilmesini artırabilen şu önemli pedagojik koşullar vardır: 

•Kademeli ve kademeli olarak bilgi, beceri ve becerilerin kazanılması; 

•Öğrenme sürecinde her bireyin yaratıcı becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak; 

mailto:k.esmira@gmail.com
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•Öğrencilerin mesleki yönelimini etkinleştirmek; 

•Öğrencilerin yaratıcı etkinliklerini geliştirmek; 

•İşbirliği ve etkileşim sürecinin oluşumu; 

•Her insanın entelektüel ve yaratıcı yeteneklerinin entegrasyonu  

•Diyalog eğitim biçimlerini yürütmek; 

•Yenilikçi öğretim yöntemlerinin karmaşık kullanımı. 

        Tabii ki, etkileşimli öğrenme çerçevesinde, öğrencilerin mesleki beceri geliştirme becerilerinin etkinliği 
ancak sağlanan tüm koşullara çekici bir entegrasyon ve uygunluk sağlanarak sağlanabilir, çünkü bireysel yöntemler sonucu 
sağlayamaz - her şey birlikte yapılmalıdır,etkileşimli çalışma kitabına profesyonel bir seviye oluşturmak için bir araç olarak 
odaklanmak. İnteraktif kitaplar sadece problem çözmeye değil, aynı zamanda belirli görevlere eklenen yeni materyallerin 

çalışmasına da odaklanmıştır. Örneğin, öğrencilerden konuyla ilgili ek materyalleri bağımsız olarak incelemeleri ve sonra 
ücretsiz bir konuşma göndermeleri istenebilir. Etkileşimli çalışma kitapları, öğretim sürecinde kullanım için birçok yararı 
vurgulamalıdır. Özellikle, hemen öğrencilerin bağımsız ödevler yapmalarını sağlar. Teknik ve teknolojik bilgiler artık 
sorunların kontrolü ve çözülmesi için interaktif ders kitaplarına dahil edilmiştir, bir başka deyişle, kitapların bağımsız bir 
eğitim materyalleri çalışması için bir temeli vardır, interaktif çalışma kitaplarının müfredata dahil edilmesi için öğretim 
süreci bireysel niteliktedir. Öğrencilerin ödevlerini yaparken, bağımsızlık, inisiyatif veya problem sorunlarını çözme 
konusunda özel bir yaklaşım sergileyebilecekleri ve sorunların ele alınması için özel bir metodoloji gerektirdiği 
varsayılmaktadır.  

Anahtar kelimeler: etkileşimli yöntemler; eğitim  yetkileri; öğrenciler; mesleki beceriler; formasyon; yenilik 

ABSTRACT 

Currently, more attention is paid to the processes associated with the modernization of the educational process. 
That is why the present article analyzes the actual issue of forming the professional competencies of students using 
interactive teaching methods. The methodology of the research is the analysis of the current scientific literature on the given 
problems. The novelty of the article is to explore professional competencies through the prism of using interactive teaching 
methods. 

Keywords: interactive methods; training; competence; students; professional competence; formation; 
innovations. 

Gelecekteki uzmanların eğitimi için yeni gereksinimlere uygun eğitim, etkileşimli 

yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Her seviyedeki eğitim süreci, öğrencilerin aktif 

eylemlerin bağımsız olarak uygulanmasına dayanmalıdır. Bologna sürecinin ilkelerinin lise 
tarafından kabulü, etkileşimli öğrenmenin eğitim sürecinin temel ilkesine dönüştürülmesini 

gerektirir.Bilgi teknolojisi çağında, bir uzman, bilgisayar teknolojisinin temellerini ustaca kullanan, 

yeni teknolojilerin yeteneklerini özgürce kullanan, bağımsız olarak araştırma çalışmaları yürüten ve 

çalışmalarının tanısal bir analizini yapabilen yaratıcı bir kişi olmalıdır. 

Bu nedenle modern eğitim sisteminin pedagojik yenilikleri kullanması ve etkileşimli 
yöntemleri eğitim sürecinde etkili ve doğru bir şekilde kullanması özellikle önemlidir. Pedagojik 

yenilikler, öğrencinin birey olarak gelişiminin ciddiyetini sağlamak için etkileşimli yöntemler, 

standartların temelini bir avantaj olarak alır [3]. 
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Bu bağlamda, bir üniversite öğretmeninin gereklilikleri arasında, yeni koşullarda çalışma 

yeteneği, etkileşimli yöntemlerin etkin kullanımı, düşüncelerini doğru bir şekilde iletme, bakış açısını 

kanıtlama ve tartışma öne çıkmaktadır. Öğrencilerin eğitim sürecinin başarısı aşağıdakilerin 

uygulanması ile sağlanır: 

- etkileşimli yöntemler; 

- ortaklık ve işbirliği yoluyla öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişki. 

Bu özellikler göz önüne alındığında, bugünün acil konusu, mevcut gereksinimleri göz önünde 
bulundurarak, gelecekteki öğretmenlerin hazırlanmasıdır. Dünyadaki eğitim paradigması, eğitimin 

sonucuna odaklanmasını, eğitimin öğrencinin kişiliğine odaklanmasını, kişilerarası ilişkilere dayalı 

öğretim yöntemlerinin oluşturulmasını gerektirir. 

 Ülkemiz demokratik bir gelişim yolu seçmiş olduğu için toplumun karar almadaki rolü 
artmaktadır. Bu doğrultuda, öğrenci aktivitesini arttırma yöntemleri etkileşimli olarak 

adlandırılmaktadır. Görünüşe göre görünüşte basit olan bu yöntemler, kendi özelliklerine ve 

zorluklarına sahiptir. 

"Etkileşim" kelimesi iki kelimeden oluşur: İngilizce'den "ortak", "ara" olarak çevrilen "ara"; 

“Hareket” “eylem” dir. Bu nedenle, etkileşimli yöntemler, öğrenci ve öğrenci arasındaki ilişkinin yanı 
sıra ortak faaliyetler için koşulları yaratan yöntemlere dayanarak oluşturulur.Başka bir deyişle, 

“etkileşimli” kelimesi, diyalog kuran ortak bir faaliyet olarak anlaşılmaktadır. Ve “etkileşimli 

öğrenme”, aşağıdaki biçimlerde ortak iletişime dayalı öğrenme, diyalog yoluyla öğrenme, “öğrenme-
öğrenen”, “öğrenen-öğrenen”, “bağımsız öğrenme” ilişkisini ifade eder: konuşma, diyalog, tartışma, 

ortak eylem [4] . 

Böylece, kişilerarası ilişkilere dayanan etkileşimli öğretim yöntemleri, “kişilik gelişimi” ni 

hedef alan modern eğitim paradigmasını karşılar. Aynı zamanda, etkileşimli yöntemler sadece 

öğrenme etkinliğini algı ve kişisel önemini oluşturmakla kalmaz aynı zamanda onları geliştirir. 

Günümüzde etkileşimli yöntemlerin çeşitli sınıflamaları vardır. İnteraktif yöntemler çeşitli 
türlere göre sınıflandırılır: içerik, uygulama, teknolojik özellikler vb. Öğretmenler “beyin fırtınası”, 

senkronizasyon, küme, etkileşimli yöntemler kullanmaktadır. Örnek olay yöntemini ayrı ayrı 

ayırmanın gerekli olduğunu düşündük. 

Vaka çalışması (vaka çalışması) - seçim yapma ve karar verme becerilerini şekillendiren 
etkili bir yöntem.Yöntem, belirli durumların pratik bir analizine ve gerçeğe en çok benzeyen formdaki 

tekrarlarına dayanır. Bu nedenle, vaka çalışması yöntemi bazen "gerçek öğrenme durumları" yöntemi 

olarak da adlandırılır. İngilizce'den “case” kelimesi “status”, “case” anlamına gelir. Başka bir deyişle, 

“vaka” kelimesi belli bir durumu karakterize eder; Belirli bir konunun gelişiminin tarihini ve 
sonuçlarını (örneğin firmalar, işletmeler, kurumlar, organizasyonlar vb.) karakterize eder.Vaka 

çalışması  yöntemi ilk olarak 20. yüzyılın başında Avrupa üniversitelerine öğrencileri hukuk ve tıp 

disiplinlerinde öğretirken kullanıldı. Yasal ve tıbbi uygulamada durumları çalışmanın bir yolu olarak 
kabul edildi. Bu yönteme dayanarak, öğrenciler bağımsız bir çalışma yaptılar: pratik durumu 

incelemek için öğrenciler çok miktarda teorik bilgi çalışmak zorunda kaldılar. 
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1910'da Amerikalı profesör Copeland, örnek olay incelemelerini bir işletme eğitimi yöntemi 

olarak kullanmaya başladı. Bağımsız bir iş eğitimi yöntemi olarak 1920'de Harvard Business School 

(ABD) temelinde vaka çalışmaları kullanılmaya başlandı. Harvard Business School'daki Case 

Method başlıklı ilk vaka çalışması 1921'de yayınlandı. 

Bugüne kadar, iki ana vaka çalışması okulu oluşturulmuştur: Amerikan (Harvard Okulu) ve 
Batı Avrupa (Manchester Okulu). Farklılıkları sadece hacimlerde ve doğru kararı verme 

pozisyonundadır: 

1) bir Amerikan okulu (davaların hacmi 20–25 sayfa ve 8–10 sayfadaki uygulamalar ve 

resimler), bir Avrupa okulunun 1,5-2 katı; 

2) Harvard okulu öğrencinin tek doğru çözümü aramasını isterse, o zaman Avrupa okulunda 
- vakaların sayısı bir ile sınırlı değildir, çok sayıda vardır; en önemlisi: öğrenciler kararlarını ve 

görüşlerini teorik bir bakış açısıyla kanıtlamalı ve ayrıca doğruluğunu kanıtlamalıdır; Bir Avrupa 

okulunda öğretmen görüşlerin kutupluluğunu ve tartışmanın gelişimini destekler, ancak aynı zamanda 

öğrencileri vakanın doğru çözümüne zorlamaz. 

 Örnek olay incelemesinin temel prensibi “gerçeği araştırmanın gerçeğin kendisinden daha 
pahalı olmasıdır”, dolayısıyla bu yöntem öğrenmeyi bir araştırma süreci olarak görmektedir. Temel 

problemin çözümü, tartışma ve tartışma, karar verme ana aracıdır. 

Örnek olay yönteminde aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır: 

- Sorun, bir konuyla veya bir disiplinin içeriğiyle sınırlı değildir. Kural olarak, diğer 

disiplinlerin sorunları ve sorunları ile yakından ilgilidir. Örnek olayda, öğrenciler disiplinlerarası 

iletişim becerilerini göstermek zorundadır. 

- Öğrenci, disiplin programında açıklanan sonuçların, fikirlerin ve yöntemlerin yanı sıra 

belirli bir durumu analiz etme ve tavsiyelerde bulunma becerilerini de anlamalıdır. Öğretmen, 

problem durumunu yorumlamanın birkaç yolu için hazırlanmalıdır. 

-Durumda çözülmemiş birkaç problem olabilir, bu nedenle, öğrenciler, bir problem için bir 

çözüm bulduktan sonra, diğer problemleri analiz etmek için yönlendirmeleri aramalı ve 

belirlemelidir. 

- Kararlarının ve tekliflerinin doğruluğunu kanıtlamak için, öğrenciler kişisel 

uygulamalarından örnekler vermelidir. 

Öğrenme sürecini iyileştirmek için teknik ve diğer ileri öğretim araçları kullanılır. Eğitim 

sürecinin sonucunun büyük ölçüde sınıflar için hangi araçların kullanıldığına bağlı olduğunu 

unutmayın. Bugün müfredat dışında ve metodik edebiyat ve müfredat dışında hiçbir şey kullanmayan 

bir öğretmen hayal etmek zor. 

İnteraktif öğretim yöntemlerinin örneklerine referansla, etkileşimli çalışma kitabına 

profesyonellik geliştirmenin bir yolu olarak bakalım. 
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İnteraktif kitaplar sadece problemleri bağımsız olarak çözmeyi değil, aynı zamanda belirli 

görevlere eklenen yeni materyalleri keşfetmeyi de amaçlamaktadır. Örneğin, öğrencilere konuyla 

ilgili ek materyal bağımsız bir çalışma teklif edilebilir ve daha sonra bir test girişi verilecektir. 

Öğrenme sürecinde etkileşimli öğretim kitaplarını kullanmanın bir çok avantajı vardır [2]. 

Özellikle, hemen öğrencilere bağımsız görevler sunmanıza izin verir. Teknik ve teknolojik 
bilgiler, test etme ve problem çözme için etkileşimli çalışma dizüstü bilgisayarlarına dahil edilmiştir. 

Başka bir deyişle, dizüstü bilgisayarlar bağımsız öğrenme materyallerinin bağımsız çalışması ve 

kontrol görevlerinin daha bağımsız bir şekilde uygulanması için gerekli bir temele sahiptir. 

Çalışma kitabınızı dizüstü bilgisayarınız ile standartlaştırmak için, öğretici materyallerle 
bağımsız olarak çalışırken izlemeniz gereken bazı ipuçları ve püf noktaları olduğunu lütfen 

unutmayın. Ders kitabı öğrenme süreci bireysel özellikler kazanır. Bir dizüstü bilgisayarda 

görevlerini yerine getirirken bir öğrenci, bir takım görevleri sınamak veya çözmek için bağımsız bir 
metodoloji seçimi gerektiren bu tür görevleri çözmede bağımsızlık, inisiyatif ve özel bir yaklaşım 

gösterebilir [1]. 

SONUC :  

Bu nedenle, endüstriyel bir toplumun gelişimi ve etkileşimli ilişkiler, bu tür ilişkilerin 

uygulanmasına izin veren bilgi toplumu formatına geçiş koşullarında, nitelikli, rekabetçi, eğitimli, 

entelektüel açıdan gelişmiş uzmanlar hazırlayacak etkileşimli öğretim yöntemlerinin etkin bir şekilde 

kullanılması önemlidir. 

Dolayısıyla, bu etkileşimli öğrenme yöntemini öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirme 

sürecinde kullanmanın yararları şunlardır: 

• Bireysel eğitim programlarının geliştirilmesi; 

Her birinin yaratıcı ve iş özelliklerini tanımlamak; 

• olağan eğitim sürecinin ötesine geçmek; 

• öğrenci gelişimi için aktif katılım araştırması; 

• Heyecan verici bir kariyer gelişimi için bir seçim yapmanıza izin verir. 

Yapılan analizlere dayanarak belirli sonuçlar elde edilebilir. 

İnteraktif öğretim yöntemleri, eğitim etkinliklerine yenilikçi bir yaklaşımda yeni bir 

aşamadır. Bu yöntemlerin uygulanması sürecinde, gelecekteki uygulamalarda uygulanabilecek 

bireysel mesleki becerilerin oluşması için uygun bir ortam yaratılmıştır. Makale etkileşimli öğretim 
yöntemleri sağlamak için temel koşulları özetlemektedir. Bu duruma adaptasyon ve öğrenme 

sürecinde yeniliğe rasyonel bir yaklaşım, öğrencilerin doğru mesleki beceriler düzeyinde olumlu bir 

sonuç elde edilmesine yardımcı olacaktır. 
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ÖZET: Türkiye arkeolojik ve tarihsel potansiyel açısından çok zengin topraklara sahiptir. İnsanoğlu binlerce 
yıldır bu topraklarda katman katman farklı kültürleri yaşamış, yaşatmış ve biriktirmiştir. Buna bağlı olarak kentlerde 
gerçekleştirilen alt yapı veya üst yapı çalışmaları sırasında tarihsel ve arkeolojik değerlerle sürekli karşı karşıya 

kalmaktayız. Bazı kentlerimizde arkeolojik alanlar kent ve kentliyle bütünleşik halde karşımıza çıkmaktadır. Bunun en 
büyük nedeni de arkeolojik tarihsel alanın bugünün kent merkezinde ortaya çıkarılmış olmasıdır. Bu noktada da 
kentlinin yanı başında ortaya çıkarılan arkeolojik varlıklara yönelik fikir ve yorumları hem kazı çalışmalarının kapsamı 
hem de toplumun konuya yönelik bilgi ve ilgi düzeyi hakkında fikir sahibi olmamız açısından önem taşımaktadır. İzmir 
örneğinde değerlendirilen Smyrna Antik kenti Agora kazısı kentin oldukça merkez konumunda yer almaktadır. Ayrıca 
bu arkeolojik alanın çevresindeki yaşamsal faaliyetler aktif bir şekilde devam etmektedir.  

Bu araştırma, İzmir kentinin merkezinde yer alan arkeolojik alanların yakınında yaşayan kesimin, 
komşuluğundaki arkeolojik alanlar ve kentin tarihi ile ilgili bilgi düzeylerini ve görüşlerini anlamayı hedeflemektedir. 

Bu kapsamda örneklem alan çevresinde yaşayan insanların; bu alanları nasıl tanımladığı, alanlarda yürütülen arkeolojik 
kazı çalışmaları hakkında ne bildikleri ve bu çalışmaları nasıl yorumladığı, arkeolojik varlıklar ile ilgili koruma 
çalışmaları hakkında ne düşündüklerine yönelik olarak bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki amaç 
kentsel alanlardaki arkeolojik çalışmaların toplumla bütünleştirilmesi için ortaya konulması gereken uygulamaları, 
komşuluk ünitesinde yaşayanların fikirleri üzerinden tartışmak olmuştur. 

 Anahtar kelimeler: Kent, Arkeoloji, Toplum 

 

ABSTRACT: Turkey has a very rich soil archaeological and historical potential. For thousands of years, human 
beings have lived, lived and accumulated different cultures layered in these lands. Accordingly, we are constantly 

confronted with historical and archaeological values during the infrastructure or superstructure works carried out in the 
cities. In some of our cities, the archaeological sites are integrated with the city and its citizens. The main reason for 
this is that the archaeological historical area was unearthed in today's city center. At this point, the ideas and 
interpretations of the archaeological assets uncovered in the vicinity of the city dwellers are important in terms of both 
the scope of excavations and the level of knowledge and interest of the society. The Agora excavation of the ancient 
city of Smyrna, which is evaluated in the case of İzmir, is located at the very center of the city. In addition, vital 
activities in the vicinity of this archaeological site continue actively. 

The aim of this research is to understand the knowledge and opinions of the people living near the 

archaeological sites located in the center of the city of Izmir and the neighboring archaeological sites and the history 
of the city. In this context, the sample of the people living around the area; A survey was conducted on how they define 
these areas, what they know and interpret about the archaeological excavations carried out in the areas, and what they 
think about the conservation activities related to the archaeological assets. The aim of this study was to discuss the 
applications of the archaeological studies in urban areas with the ideas of the residents of the neighborhood. 

Keywords: City, Archaeology, Society 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz dünya çapında büyük derecede arkeolojik ve tarihsel potansiyelin olduğu 

topraklara sahiptir. İnsanoğlu binlerce yıldır bu topraklarda katman katman farklı kültürleri 

yaşamış, yaşatmış ve biriktirmiştir. Bu topraklarda bulunan pek çok kentin geçmişinde Antik 
Dönem kalıntıları ve hatta daha eski devirlere ait kalıntılar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak 

kentlerde gerçekleştirilen alt yapı veya üst yapı çalışmaları sırasında tarihsel ve arkeolojik 

değerlerle sürekli karşı karşıya kalmaktayız. Bazı kentlerimizde arkeolojik alanlar kent ve 

mailto:serkan.ozturk@yalova.edu.tr
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kentliyle bütünleşik halde karşımıza çıkmaktadır. Bunun en büyük nedeni de arkeolojik tarihsel 

alanın bugünün kent merkezinde ortaya çıkarılmış olmasıdır. 

İzmir; tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarıyla önemli bir konuma sahiptir. 
Kentteki eski yerleşim alanlarına yönelik birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 

sonucu İzmir’in tarihi geçmişine ışık tutacak, farklı bölgelerde bulunan arkeolojik alanlar tespit 

edilmiş ve kazı çalışmaları başlatılmıştır. Kentin yerleşim sürecinin devam etmesi sebebiyle 

başlarda arkeolojik alanlar üzerinde yer alan güncel yerleşim tabakaları devlet izin ve kontrolüne 
bağlı kalınarak yıkımlarla kaldırılmıştır. Elde edilen buluntulara göre de sit kararları alınmış ve 

arkeolojik kazı çalışmalarının kapsamı genişletilmiştir. Sit kararları arkeolojik alanlara 

yapılabilecek müdahaleleri sınırlayabilmek açısından önem taşımaktadır. Bu kararlara bağlı 
kalınarak kazı çalışmalarının sürdürülebileceği alanlar sınırlanmış ve çevre yerleşimi 

şekillenmiştir. Çalışmalar ilerledikçe ortaya çıkartılan tarihi değerler kimi kentliler tarafından ilgi 

görmüş kimileri tarafından ise olumsuz olarak karşılanmıştır. Bu olumlu ve olumsuz yaklaşım 

göz önüne alınarak arkeolojik alanlara yakın yaşayan kentlilerin yorum, bilgi ve düşünceleri 
hakkında değerlendirme yapılarak kentli ile arkeolojik varlıklar arasında ilişkinin nasıl olduğu 

vurgulanmak istenmiştir.  

 

1. ARKEOLOJİ NEDİR ? 

Arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri sosyoloji, coğrafya, tarih gibi 

birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalıdır. İnsanoğlunun eski 
çağlardan bu yana meydana getirdiği maddi kalıntıların incelenmesi ve bu incelemelerle birlikte 

geçmişimizin aydınlatılması arkeoloji ile mümkünleşmiştir. Avrupa konseyinin arkeoloji 

tanımında yeraltı, yerüstü ve su altında bulunan, insanoğlunun geçmiş varlığına dair tüm izleri 

taşıyan yapılar, eserler ve taşınır varlıklar arkeolojik mirasın parçası olarak kabul edilmektedir.1  

 

2. KENTSEL ARKEOLOJİ 

Kentsel gelişmeler ve yeniden yapılanmalar tarihi dokular üzerinde yıpratma etkisi 
yaratmaktadır. Bu yıpratmalar sonucuna tepki olarak koruma kavramının kentsel alanlarda etkisi 

ve önemi artmıştır. Koruma ve kurtarma kavramlarının kapsamının genişletilmesiyle kent 

içindeki arkeolojik alanları ve arkeolojik çalışmaları barındıran ''kentsel arkeoloji''  kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bu yeni kavram kentlerde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları ve araştırmalarının 

gelişi güzel yapılması durumundan uzaklaştırarak daha sistemli bir hale getirmeyi ve 

arkeologların planlama sürecinde daha aktif bir rol oynamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.2  

 

3. TOPLUMSAL VE SOSYAL ARKEOLOJİ YAKLAŞIMI 

“Toplum Arkeolojisi” kavramı, arkeolojik eserlerin korunması ve bu eserlere yönelik 

korunma bilincinin oluşturulmasında kullanılacak koruma politikalarının sadece arkeologlar 
tarafından yürütülemeyeceği, kültürel mirasın korunması için toplumsal desteğin de önemli 

derecede gerekli olduğunu ortaya koymuştur.3 Arkeoloji Bilimi eskiçağlarda yaşamış insanların 

nerede ve nasıl yaşadıkları, ne yedikleri, ne giydikleri, neye inandıkları gibi çeşitli sorulara cevap 

aradığı kadar artık onların günümüz yaşantısındaki varlıklarını ve etkilerini de araştırıp, 
sorgulamaktadır. Böylelikle Arkeoloji yalnızca geçmişi inceleyip sorgulamakla kalmayıp, 

                                                             
1 Avrupa Konseyi Malta Anlaşması 1992. 
2 Nağme Ebru Aydeniz,. Kent arkeolojisi kavramının dünyadaki gelişimi ve Türkiyedeki yansımaları, 

Journal of Yasar University, 4.(16), 2501-2504, İzmir, 2009. 
3Nick Merriman, Public Archaeology in the United States, Public Archaeology, 21-58. London: 

Routledge. 2004. 
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günümüzün geçmişle olan ilişkisini ve geçmişe olan bağlılığını da incelemektedir.4 Arkeolojiyi 

bizim kendimizi yapıp kullandığımız ve biriktirdiğimiz şeyler üzerinden de anlamaya çalışmamız 

olarak tanımlamaktadır. Geçmiş günümüzün, günümüz ise geçmişin bir parçasıdır ve arkeoloji 
asıl olarak bunu vurgulamaktadır. Buna bağlı olarak da yapılan tüm arkeolojik çalışmalar aslında 

sosyallik içerir ve sosyal arkeolojidir. Çünkü geçmiş, bugünün bir parçası olmayı her zaman 

sürdürecektir.5  

 

4. ARKEOLOJİ VE ALAN YÖNETİMİ 

Günümüzde yer alan yönetim planları daha çok arkeolojik ve tarihi koruma alanları ve 

idarecileri için alanın korunması, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için rehberlik eden belgeler 
olarak nitelendirilmektedir. Alan Yönetimi kavramı 1999 yılında Dünya Kültür Mirasının 

listesindeki sit alanlarının korunması için ortaya çıkarılmış bir kavramdır.6 Alan yönetimi, temel 

anlamda disiplinler arası ve çok aktörlü koruma çalışmalarının yasal, yönetsel ve finansal 

açılardan organize edilerek sürdürülmesidir.7 Alan yönetimi; disiplinler arası bilgi üretmek 

ve bu bilgiyi halkın katılımını sağlamak üzere paylaşmak yoluyla hızlı gelişme ve 

değişimlerin sistematik ve planlı biçimde yönetilmesini amaçlamaktadır.8 Arkeolojik alan 

yönetiminin planlanmasında ilk aşamada alanın coğrafi, tarihi, fiziki, bilgilerine ulaşılması, 

sonrasında ise idari yönetimlerin ve uygulanacak tekniklerin belirlenmesi gerekmektedir. Alan 
yönetiminde korumanın başarılı olabilmesi, tüm gerekliliklerin başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesiyle doğrudan ilişkilidir.  

 

5. ARKEOLOJİ VE TOPLUM İLİŞKİSİ DEĞERLENDİRMELERİ: SMYRNA 

ANTİK KENTİ AGORA KAZI ALANI ÇEVRESİ İZMİR 

Arkeolojik ve tarihsel araştırmalar İzmir kentinin 8500 yıllık geçmişe sahip olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İzmir, Ege ve Anadolu’nun en önemli tarihsel kentlerinden 
birisi olmaktadır. Kentte ilk yerleşimler, Bornova Yeşilova Höyükte ve sonrasında da Bayraklı 

Tepekule Höyükte görülmektedir. İzmir kentinde ilk yerleşme Neolitik Çağ’da Yeşilova 

Höyüğü’nün bulunduğu Bornova’da kurulmuştur. İzmir içinde Bornova ovasında yer alan boş 
arazilerden toprak alınırken ortaya çıkan çanak çömlek buluntuları İzmir’de daha önceden 

bilinmeyen en eski yerleşiminin yani Yeşilova Höyüğü’nün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.9 

Aynı zamanda Yeşilova Höyüğü'nün yakınlarında yaklaşık olarak aynı tarihlere denk düşen iki 

höyük daha yer almaktadır. Tüm bu bulguların dışında kentin Helenler öncesi iskânına ilişkin 
olarak elde edilen en eski tabakaya Bayraklı-Tepekule Höyüğü’nde rastlanmaktadır.10 İzmir’in 

Bayraklı ilçesi sınırlarında yer alan Eski Smyrna, denizden yaklaşık 600 m uzaklıkta ve antik 

                                                             
4 Martin Hall, Social archaeology and the theatres of memory, Journal of Social Archaeology V.1 No.1 

içinde ss: 50-61, http://jsa.sagepub.com/ London. Erişim Tarihi: 03.05.2019. 
5 Ayşegül Altınörs Çırak, Bir planlama stratejisi olarak Arkeolojik envanterleme ve kentsel Arkeolojik 

değer yönetimi: İzmir Tarihi kent merkezi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010, İzmir. 
6 Burcu Özdemir, Arkeolojik kazılarda alan yönetimi ve Magnesia antik kenti, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi, 2010, Ankara. 
7 Yaşagül Ekinci, Tarihi çevre korumanın yönetsel boyutu ve yerel yönetimlerin 

sorumlulukları: Selimiye camii alan yönetimi örneği. Yüksek Lisans Tezi, 

Trakya Üniversitesi, 2009, Edirne. 
8 TMMOB Mimarlar Odası,  Alan Yönetimi, Korumada yeni Tanımlar Yeni Kavramlar, Çatalhöyük 

Atölye Çalışması, Yayına Hazırlayanlar: Emre Madran, Ela Bozkurt, TMMOB Mimarlar Odası,  2008, 

Ankara 
9 Zafer Derin, İzmir’in Prehistorik Yerleşimi - Yeşilova Höyüğü. Ege Üniversitesi Arkeolojik Kazıları, 

2012, İzmir. 
10 Z. Derin, a.g.e,  
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dönemde bugünün aksine denize oldukça yakın ve limana sahip bir kentti.11 Daha sonraki süreçte 

Bayraklı Tepekule Höyük yerleşiminden sonra kentliler Kemeraltı ile Kadifekale arasına 

taşınmıştır. Bu taşınma süreci ile birlikte kentteki yeni yapılanmalar arasında Agora alanı da yer 
almaktadır.  

Smyrna Agorası antik kentin merkezinde yer almaktadır. Agora'daki yapılaşmalar 

dönemin kent ızgara planına uygun olarak dikdörtgen yapıda inşa edilmiştir.12 Dikdörtgen 

şeklindeki Agora alanının günümüzde yaklaşık 129 x 83 m boyutlarındaki bir kısmı 
görülebilmektedir.13 1930’lu yılların başında İzmir Müzesi’nin ilk müdürü Selahattin Kantar ve 

Alman mimar Rudolf Naumann kentin Agorası olarak tanımlanan alanda ilk arkeolojik kazıları 

gerçekleştirmişlerdir. Agora alanındaki etkinliklerin, kentin ilk kurulduğu dönemden öncesine 
dayandığı sonucunu göstermiş, ancak tespiti yapılabilmiş ilk yapı belirtileri MÖ. 2. yüzyıla 

tarihlendirilmiştir.14  

Resim 1. Smyrna Agorası hava fotoğrafı (Smyrna kazı arşivi) 

( 

 

6. İZMİR AGORA ÖREN YERİ ÇEVRESİNDE YAŞAYANLARIN 

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK YAPILAN ANKET 

DEĞERLENDİRMELERİ  

Agora arkeolojik alanı İzmir'de oldukça hareketli olan bir bölgede bulunmaktadır. 

Çevresinde hala işlek dükkânların yer alması, ulaşım istasyonlarına yakınlığı Agora ve çevresinin 

canlı kalmasına etki etmiştir. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Agora çevresinde yaşayan 
ya da çalışan insanlar ile alan yönelik bir anket çalışması yapmak kaçınılmaz olmuştur. Bu 

çalışma kapsamında alana yönelik demografik veriler, arkeoloji anlayışı ve arkeolojik varlıklara 

genel yaklaşımlar başlıkları altında değerlendirmeler yapılmıştır. Agora ören yeri anket çalışması 
kapsamında 85 adet sokakta araştırma yapılmış ve toplamda 165 adet anket gerçekleştirilmiştir 

(Tablo 4.11). Bu başlık altında alan çevresinde anket çalışması yapılan bireylerin cinsiyet, yaş, 

eğitim durumu gibi kişisel özelliklerini bize aktaran bilgilerden yararlanılmıştır. Bayraklı Höyüğü 
anket değerlendirmesinde de olduğu gibi burada da anket çalışması yalnızca konut içerisinde 

yaşayan insanlarla yapılmamış, örneklem alan çevresindeki iş yeri sahiplerine de aynı anket 

                                                             
11 Bora Ertüzün, Eski Smyrna (Bayraklı) arkaik dönem sivil mimarisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, 2017, İzmir. 
12 Akın Ersoy, Büyük İskender sonrasında antik Smyrna, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2015, Kent 

Kitaplığı 106. 
13 A. Ersoy, a.g.m 
14 Akın Ersoy, Hellenistik ve roma döneminde Smyrna (İzmir) kazı ve araştırmalar. İzmir: Ege Yayınları. 

2016. 
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soruları yöneltilmiştir. Ancak konut sayısı iş yeri sayısına göre yoğunluk göstermektedir (Tablo 

4.12) 

 

6.1 Demografik Veriler 

Tablo 1 Agora ören yeri çevresinde yapılan anketlerin cinsiyete göre sayısal verileri 

Ankete Katılım  Adet  

Kadın  65  

Erkek  100  

 

            Tablo 2 Agora ören yeri çevresinde yapılan anketlerin konut ve iş yerine ait sayısal verileri 

Arazi Kullanım 

Türü 

Adet 

Konut 109 

İşyeri 56 

Anket katılımcılarının eğitim seviyelerinin, arkeolojik varlıklara yönelik bilgi 

birikimlerine olan etkisini değerlendirmek adına katılımcılara eğitim durumlarına yönelik sorular 
da yöneltilmiştir. Eğitim düzeylerinin çoğunluğuna ait sayısal veriler kadın ve erkek katılımcılar 

ayrı ayrı değerlendirilerek sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Anket araştırmasına katılanların eğitim seviyelerine ait veriler 

 

 

 

 

 

Çalışma alanındaki kadın ve erkek anket katılımcılardan, üniversite eğitimi almış kesimin 

lise ve ilkokul düzeyine göre daha az olduğu görülmektedir. Anket içerisinde yer alan arkeolojik 

varlıklar ile ilgili bilgi düzeyine yönelik soruların genel bir değerlendirmesi yapıldığında eğitimi 
seviyesinin de bu noktada oldukça etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

Öğrenim Durumu  İlkokul  Lise  Üniversite  

Kadın  22  36  7  

Erkek  43  47  10  
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6.2 Arkeoloji Anlayışı 

Çalışma alanındaki anket katılımcılarının arkeoloji ve koruma kavramlarına yönelik bilgi 
durumlarını öğrenebilmek adına bazı arkeolojik ve koruma ile ilgili kullanılan terimleri daha önce 

duyup duymadıkları, bu terimleri biliyorlarsa eğer terimlerin onlar için ne ifade ettiği soruları da 

yöneltilmiştir. Kentsel ve arkeolojik sit alanı kavramları, koruma ve kazı çalışmaları hakkında 
sorular ve bu çalışmaların hangi kurumlar tarafından yönetildiği anket katılımcılarına 

sorulmuştur. 

 

Tablo 4. Anket bölgesindeki arkeolojik varlıklar ve korumaya ilişkin bilgileri 

Arkeolojik Varlıklar ve Korumaya İlişkin Bilgileri Biliniyor  Bilinmiyor  

Kentsel ve Arkeolojik Sit Kavramları  102  63  

Bölgede Gerçekleştirilen Arkeolojik Kazı ve Koruma 

Çalışmaları  

133  32  

Bölgedeki Arkeolojik Kazı Alanının Adı  158  7  

Arkeolojik Kazı ve Koruma Çalışmalarının Hangi 

Kurumlar Tarafından Yapıldığı  

107  58  

 

Örneklem alanın anket katılımcılarına Arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarının hangi 

kurumlar tarafından yapıldığına dair yöneltilen sorunun cevapları da çalışma kapsamında ayrıca 

değerlendirilmiştir. Katılımcıların çoğu bu soruya öncelikli olarak çalışmaların Belediye ve 
Kültür Bakanlığı tarafında gerçekleştirildiği cevabını vermiştir. 

 

Tablo 5. Arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarının hangi kurumlar tarafından yapıldığı 

Arkeolojik Kazı ve Koruma Çalışmalarının Hangi Kurumlar 

Tarafından Yapıldığı 

Belediyeler 110 

Kültür Bakanlığı 88 

Müzeler 84 

Koruma Kurulları 73 

Diğer (üniversite, dernekler vs.) 37 

 

Yukarıda yer alan bilgiler örneklem alan kullanıcılarının arkeolojik varlıklarla olan 

ilişkilerini ve bu varlıklar ile ilgili bilgi birikimleri hakkında fikir edinmemize olanak sağlamıştır.  
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6.3 Arkeolojik Varlıklara Genel Yaklaşımlar 

Çalışmanın bu kısmında Agora ören yeri çevresinde yaşayan insanlara, yakınlarında 

bulunan ve aktif bir şekilde kazı çalışmalarının da gerçekleştiği kazı alanıyla ilgili merak 
duyguları, alan ile ilgili deneyimleri, alan yönelik fikir ve yorumları, kazılar ve arkeolojik 

varlıklarla alakalı yapılan çalışmaların yeterliliği ve koruma konusundaki düşünceleri hakkında 

bilgi edinip yorumlamamızı sağlayacak sorular yöneltilmiştir. İlk olarak katılımcılara Agora ören 

yeri kazı alanını ziyaret etme durumları sorulmuştur. 

                           Tablo 6. Agora arkeolojik kazı alanının ziyaret edilme durumu 

Ankete Katılanların Agora Ören Yerini 

Ziyaret Etme Durumu  

Adet  

Ziyaret Eden  93  

Ziyaret Etmeyen  72  

 

Yukarıda tablo verilerine baktığımızda alanı ziyaret eden kişi sayısı ile ziyaret etmeyen 

kişi sayısının birbirine yakınlığı dikkat çekmektedir. Bir önceki başlıkta değindiğimiz örneklem 

alandaki arkeolojik varlıklar ile ilgili bilinç durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlayan 
değerlendirmede, konuya yönelik kavramların ve çalışmaların bireyler tarafından biliniyor olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ancak bu sonuç doğrultusunda örneklem alandaki arkeolojik alanın anket 

çalışmasına katılanlar tarafından ziyaret edilme sayısı yeterli bulunmamıştır. Bu noktada da 
değerlendirilmesi gereken asıl durum alanın niçin ziyaret edilmediğidir. Bu sebeple de alanı 

ziyaret etmediğini dile getiren anket katılımcılarına alanı niçin ziyaret etmedikleri sorusu 

yöneltilmiştir. Sorunun karşılığında dikkat çeken cevaplar arasında alanın ziyaret edilebilirliği 

hakkında bilgi sahibi olmamaları durumu tez çalışmasında ulaşılmak istenen amaç doğrultusunda 
önem taşımaktadır. Buna ek olarak verilen cevaplar arasında arkeolojik alana merak duymamak, 

yaşam şartları sebebiyle ziyaret için vakit bulamamak, giriş ücretlerinin toplumun belli bir kesimi 

için yüksek olması yer almaktadır. 

 

Tablo 7. Örneklem alanın ziyaret edilmeme sebepleri 

 

Agora ören yerini ziyaret eden anket katılımcılarına da alanı nasıl tanımladıklarına dair 

soru yöneltilmiştir. Bu soruyla da arkeolojik varlıkların insanlar üzerinde nasıl etkiler bıraktığı 

bilgisine ulaşılmak istenmiştir. Alanı ziyaret eden anket katılımcılarının cevapları arasında en çok 
alanın heyecan verdiği ifade edilmiştir. Bazı katılımcılar alanı ziyaret ederken kendilerini 

geçmişte hissettiklerini dile getirmişlerdir. Birçok katılımcı kazı alanını oldukça farklı, gizemli 

ve güzel bulmuş, kimisine göre ise alan oldukça ilginç gelmiştir. 
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Tablo 8. Örneklem alanın ziyaret eden anket katılımcılarının alana yönelik yorumları 

 

Ülkemizde Arkeolojik varlıklara yönelik en önemli sorunlardan biri bu varlıkların 
korunup geleceğe aktarılma sorunudur. Günümüzde arkeolojik varlıkların korunmasına yönelik 

çalışmalar ve gelişmeler mevcuttur. Ancak bu konuyla daha çok arkeolojik varlıklar ve koruma 

ile ilgili mesleki kollarda görev alan kişiler ilgilenmektedir. Bu durum koruma algısının yalnızca 

alanında uzman kişiler ile sınırlı kalmasını ve geniş kitlelere ulaşılamamasını sağlamaktadır. 

Arkeolojik varlıkların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki en 

önemli amaç bu değerlerin korunması gerekliliği bilincini direkt olarak topluma aşılamaktır. Bu 

noktada da ise yapılması gereken, tarihi değerler ile toplumu bir araya getirip toplumun fikirlerine 
erişebilmek ve eksiklikleri belirledikten sonra uygun adımlar atmaktır. Tez çalışması kapsamında 

yer alan anket sorularında koruma algısına da yer verilmiştir. Bu soruyla ulaşılmak istenilen 

hedef, Bayraklı Höyüğü örneğinde olduğu gibi Agora ören yeri yakınlarında yaşayan anket 
katılımcılarının da alana yönelik koruma bilincinin değerini ölçmektir. Katılımcılar bu soruya 

yoğunluklu olarak alanın korunması gerektiği yanıtını vermiştir. 

 

Tablo 9. Agora ören yeri arkeolojik kazı alanının korunmasına yönelik değerlendirmeler 

Arkeolojik Alanların 

Korunmasına Yönelik 

Değerlendirmeler  

      

Adet  

Korunmalı            
142  

Korunmamalı            

23  

 

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği üzere Agora ören yeri çevresinde yaşayanlar arkeolojik 

varlıkların korunması gerektiği yönünde cevaplar vermiştir. Ancak sadece korunmalı cevabı bu 

alanların korunup geleceğe aktarılabilmesi için yeterli olmayacaktır. Neyi nasıl korumamız 

gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmak ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda adımlar atmak 
bizleri asıl ulaşılmak istenen hedefe doğru götürecektir. Bu noktada da yapılması gerekenlerden 

biri, en azından tarihi değerlerin ve arkeolojik varlıkların korunması gerektiğini savunan 

bireylerin, konuyla ilgi çalışmalara rolleri ne olursa olsun dâhil edilmelerini sağlamaktır. Çünkü 
günümüzde korumaya yönelik çalışmalar ancak alanında uzman kişiler ile sınırlı kalmaktadır. 

Tarihi değerlerimiz ve geçmişiz sadece uzman kişilere değil tüm topluma aittir. Bu noktada da bu 
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değerlerin gerçek anlamda korunabilmesi için uzman bireylerin ve toplumun birlikte hareket 

etmesi gerekmektedir. Böylelikle koruma bilincinin topluma aşılanması da daha kolay olacaktır. 

Aksi takdirde gerçekleştirilen birçok korumaya yönelik çalışma yeteriz ve eksik kalacaktır.  

Bu fikri destekler nitelikte bir veri elde edebilmek açısından örneklem alandaki anket 

katılımcılarına, günümüzde arkeolojik varlıkların korunmasına yönelik yapılan çalışmaların 

yeterli olup olmadığı sorusu yöneltilmiştir. 

 

Tablo 10. Arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarının yeterliliğine yönelik değerlendirmeler 

Arkeolojik Kazı ve Koruma Çalışmalarının 

Yeterliliğine Yönelik Değerlendirmeler  
Adet  

Yeterli  16  

Yeterli Değil  149  

 

Yukarıdaki tabloda yer alan rakamsal sonuçlar arkeolojik varlıklara yönelik yapılan kazı 

ve koruma çalışmalarının toplum açısından da yetersiz kaldığını göstermektedir. Buna bağlı 
olarak, toplumun arkeolojik varlıkların korunmasına yönelik çalışmalara dâhil edilmesi gerektiği 

fikri önemini yeniden vurgulamıştır. Atılması gerekli ilk ve en önemli adım topluma tarih bilincini 

kazandırmak olacaktır. Bu da ilk olarak toplumun tarihsel bilgi eksikliğine ya da tarihi ve kültürel 
varlıklara yönelik ilgisizliğe sebep olan sorunları bilmek ve bu sorunlara yönelik çözümler 

geliştirmekle sağlanabilir. Agora ören yeri çevresinde yaşayan anket katılımcılarına alanın ve 

alanın çevresiyle ilgili sorunlarının neler olduğu hakkında soru yöneltilmiştir. 

Tablo 11. Örneklem alan anket katılımcılarının alanın sorunlarına yönelik verileri 

 

Arkeolojik alanın ve çevresinin sorunlarıyla ilgili alınan cevaplar değerlendirildiğinde 

bakımsızlık ve çevrenin güvenlik sorunu ön plana çıkmaktadır. Agora ören yerinin ve çevresinin 
bakımsızlığı da bir önceki tabloda değerlendirilmiş olan yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna 

dair verilerin fazla olması durumunu da destekler niteliktedir. Anket katılımcıları alana yönelik 

bir diğer sorun olarak göç meselesinden söz etmişlerdir. Bölge uzun yıllar boyunca göç almış ve 
birçok yerleşim konut alanı da göçler sonucu oluşmaya başlamıştır. Günümüzde de ülkemizin 

başlıca sorunları arasında yer alan göç durumu İzmir kentinde de özellikle Agora çevresinde 

hissedilebilmektedir. Bu konuda toplumdan ziyade yerel yönetimlerin çeşitli çalışmalar yaparak 

durumu değerlendirmeleri ve çözüm üretmeleri gerekmektedir. 

Tüm bu sorunlar dışında örneklem alan kullanıcılarına bulundukları tarihi bölgede 

oturuyor olmaktan dolayı memnun olup olmadıkları sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

bakıldığında ise çeşitli olumsuzluklara rağmen bireylerin tarihi bir bölgede oturuyor olmaktan 
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memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Agora ören yeri çevresinde oturuyor ya da çalışıyor 

olmaktan memnun olmayan katılımcıların genel sebepleri arasında ise bir önceki tabloda 

belirtilen alana yönelik sorunların yer aldığı ancak arkeolojik alanın varlığı ile ilgili herhangi bir 
problemlerinin olmadığı da gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 12. Anket katılımcılarının tarihi bir bölgede oturuyor olmalarına yönelik memnuniyet durumu 

Tarihi Bölgede 

Oturuyor Olmakla İlgili 

Memnuniyet Durumu 

Değerlendirmesi  

Adet 

Memnun  1119  

Memnun Değil  46  

 

SONUÇ 

Kuşkusuz ki tarih bilinci ilk olarak eğitim ile sağlanabilir. Ancak bu eğitim sadece 

okullarda sınırlı kalmamalıdır. Toplum, tarihsel değerlere yönelik bilincini tarihi yerlere giderek, 
arkeolojik alanları ziyaret ederek de arttırabilir.  

Agora Ören yeri çevresinde yaşayan insanlar ile gerçekleştirilen anket çalışmaları tarihi 

bir yere yakın olmanın, tarihi değerlere yönelik değer verme ve bilgi birikimine sahip olma 
konusundaki etkisi üzerine bir gözlem yapabilmeyi sağlamıştır. Bunun sonucunda elde edilen 

bilgilere göre ören yerine olan yakınlığın aslında pozitif anlamda bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Ancak öte yandan da alınan cevaplar ören yerine yakın olmanın yanı sır , arkeolojik alan ile ilgili 
çevre düzenlemelerinin, alana yönelik çevre halkını arkeolojiye çekebilecek etkinliklerin ve 

tanıtımların yapılması gerekliliğini vurgulamıştır.  Bu gerekliliklerin öncelikle yöneticiler 

tarafından planlanması sonrasın da ise planların alanında uzman kişiler tarafından 

gerçekleştirilerek arkeoloji ve toplumu bütünleştirme çabalarının sağlanması gerekmektedir.  

Ülkemiz arkeolojik değerler açısından oldukça zengin olmakla beraber kent içinde ve 

kentliyle bütünleşik farklı ören yerleri ve kazı alanlarını da barındırmaktadır. Benzer anket 

çalışmaları farklı bölgelerde de gerçekleştirilerek genel kapsamda tüm sonuçlar birbirleriyle 
kıyaslanabilir. Bu durum sonucunda da kent bazında değil ülke bazında arkeolojik varlıklara 

yönelik değerlendirmeler yapılıp, sonuçlara göre de yöntemler belirlenebilir. 
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ÖZET: Hisse senetleri fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler hisse senedi yatırım 
kararlarında önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de 2008:12-2018:09 döneminde 
makroekonomik göstergelerin BİST 100 endeksi üzerindeki etkilerini araştırmak ve ilişkileri ortaya koymaktır. 
Çalışmada ekonominin önemli belirleyicilerinden kredi temerrüt takasları, reel efektif döviz kuru ve tüketici fiyat 

endeksi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. ARDL 
sınır testi ile elde edilen sonuçlara göre, kredi temerrüt takaslarının hisse senedi fiyatlarını hem uzun dönem hem de 
kısa dönemde negatif etkilediği tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç, incelenen dönemde hisse senedi fiyatlarının 
düşmesinin, kredi riskini olumsuz etkilediğini, dolayısıyla CDS priminin arttığını göstermektedir. Tüketici fiyat 
endeksinin hisse senedi fiyatlarını uzun dönemde pozitif etkilediği görülmüştür. Reel efektif döviz kurunun ise hisse 
senedi fiyatları üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara ilave olarak, hata düzeltme terimi negatif 
ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve değişkenler arasındaki sapmaların uzun dönemde dengeye geleceği tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takasları (CDS), Reel Efektif Döviz Kuru, Tüketici Fiyat Endeksi, BİST 
100,  ARDL 

 

ABSTRACT: The relationship between stock prices and macroeconomic variables plays a key role in the 
investment decisions. In this context, the purpose of this study is to investigate the effects of macroeconomic indicators 
in 2008:12-2018:09 in Turkey on BIST 100 index and reveal the relationships. In the study, credit default swaps, real 
effective exchange rate and consumer price index, which are important determinants of the economy, were used. Short 
and long term relationships between variables were analyzed by ARDL bound test. According to the results obtained 

from the ARDL bound test, it is established that credit default swaps have a negative effect on both long term and short 
term stock prices. This obtained result suggests that the decrease in stock prices in the examined period affected the 
credit risk negatively, thus the CDS premium increased. It is seen that the consumer price index has a positive effect 
on the stock prices in the long term. It is concluded that the real effective exchange rate hasn’t got any effect on stock 
prices. In addition to these results, the error correction term is found to be negative and statistically significant and it is 
determined that the deviations between the variables will be balanced in the long term. 

Keywords: Credit Default Swaps (CDS), Real Effective Exchange Rate, Consumer Price Index, BIST 100,  
ARDL 

 

GİRİŞ  

Bir ülkede finansal piyasaların etkin ve istikrarlı olması, ekonomik istikrarın 

sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sermaye piyasasında hisse senedi fiyatlarına 
doğrudan veya dolaylı olarak etki eden çok sayıda içsel ve dışsal değişken bulunmaktadır. 

Yatırımcı hisse senedi fiyatlarına etki eden faktörleri göz önünde bulundurarak kısa veya uzun 

vadede yatırımını yapmakta ve kazanç sağlamaktadır.   Son yıllarda hisse senedi fiyatları ve dışsal 
değişkenler arasındaki ilişki birçok akademik çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Literatürde 

döviz kuru, faiz oranı, sanayi üretim endeksi, para arzı, gayrı safi yurt içi hasıla, dış ticaret 

dengesi, altın fiyatları ve tüketici fiyat endeksi gibi makroekonomik değişkenlerin, hisse senedi 

fiyatlarına etkisi inceleme konusu yapılmıştır. 1980’den sonra teknolojik yeniliklerle beraber 
finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler farklı finansal araçların kullanılmasına neden olmuştur. 

Kredi temerrüt takasları (Credit Default Swaps-CDS), borçların ödenmeme riskine karşı 

geliştirilmiş ve çok hızlı büyüme trendi yakalamış türev araçlardandır. Kredi türevi olarak da 
düşünülen CDS, alıcısına belirli risklere karşı korunma sağlamaktadır. Tahvil ihraç eden tarafın 

borcunu ödeyememe riskine karşılık bir taraf diğer tarafa sigorta satmaktadır. Tahvil satın alan 

taraf tahvilin ödenmeme riskine karşılık CDS satın alarak korunma sağlamaktadır (Doğukanlı, 
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2017: 101). Dolayısıyla CDS hisse senedi fiyatlarına etki eden makroekonomik değişkenler 

arasında yerini almıştır. Literatürde tüketici fiyat endeksi ile hisse senedi fiyatları arasında,  döviz 

kuru ve hisse senedi fiyatları arasında nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar 
bulunmaktadır  (Kargı ve Terzi, 1997; Karamustafa ve Karakaya, 2004). Gündüz ve Hatemi-J, 

2002; Kasman, 2003). Çalışmada kullanılan kredi borcunun geri ödenmemesi riski olarak 

adlandırılan CDS primleri ile hisse senedi fiyatları arasında nedensellik ilişkisini araştıran 

çalışmalar da literatürde bulunmaktadır (Norden ve Weber, 2004; Eren, 2014)  

Bu çalışmanın temel amacı; kredi temerrüt takasları (CDS), reel efektif döviz kuru ve 

tüketici fiyat endeksinin hisse senedi fiyatlarına etkisini ortaya koymaktır. Çalışma dört bölümden 

oluşmaktadır.  Çalışmanın bu bölümünde değişkenler arasındaki ilişkilere değinilmiştir. İkinci 
bölümde konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar irdelenmiştir. Üçüncü bölümde veri seti ve 

ekonometrik yöntem ele alınmış ve bu doğrultuda analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuç 

ve değerlendirme bölümünde ise bulgular ortaya konulup değerlendirilmiştir. 

1. LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

Bu bölümde hisse senetleri fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi ele 

alan literatürdeki bazı çalışmalar inceleme konusu yapılmış ve Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. BİST 100 ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki Konusunda Literatür 

Yazar(lar) 

ve Yıl 

Uygulama Alanı 

ve Dönemi 

Değişkenler Yöntem Bulgular 

Hancı (2014) Türkiye, 2008:01 

-2012:12 

CDS, BİST 100 GARCH  CDS BİST 100 arasında 

ters yönlü ilişki. 

Eren (2014) Türkiye, 2005:12 

– 2014:03 

BİST-100, CDS, 

Para Arzı, Dış 
Ticaret Dengesi, 

Sanayi Üretim 

Endeksi, TÜFE, 

Faiz Oranı ve 

Döviz Kuru 

ARDL Modeli HS fiyatlarını, CDS ve dış 

ticaret dengesi uzun 
dönemde pozitif, kısa 

dönemde negatif, sanayi 

üretim endeksi uzun 

dönemde negatif, kısa 

dönemde pozitif 

etkilemekte. 

Çoşkun vd. 

(2016) 

Türkiye, 2005:01-

2015:09 

BİST, faiz oranı, 

döviz kuru, 

ihracat, ithalat, 

sanayi üretim 

endeksi ve altın  

Granger 

nedensellik 

BİST’ten sanayi üretim 

endeksine, ihracat ve 

ithalata tek yönlü, döviz 

kurundan BİST’e doğru 

tek yönlü bir nedensellik. 

Akkaya 

(2016) 

Türkiye,2008:01- 

2016:03 

CDS ve 27 

değişken 

Regresyon 

analizi, VAR, 

Granger 
nedensellik 

CDS’den, Altın ve BİST’e 

tek yönlü nedensellik. 

Başarır ve 

Keten (2016) 

Gelişmekte olan 

12 ülke, 2010-

2016 aylık 

CDS, borsa 

endeksleri, döviz 

kuru 

Panel  

ko-entegrasyon 

Kısa dönemde CDS ile HS 

endeksleri arasında çift 

yönlü, CDS primlerinden 

döviz kurlarına doğru tek 

yönlü nedensellik. 

Eren ve 

Başar (2016) 

Türkiye, 2005:12-

2014:03. 

BİST 100, CDS ARDL Modeli CDS kısa vadede HS 

fiyatlarına olumsuz etki 

etmekte, uzun vadede etki 

yok. 
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Kar vd. 

(2016) 

Türkiye, 2009-

2015 

BİST 100, CDS VAR ve MS-

VAR Modeli 

CDS primindeki artış 

BİST 100 endeksini 

düşürmekte. 

Değirmenci 

ve Pabuçcu 

(2016) 

Türkiye, 2009-

2014 

BİST 100, CDS Granger 

Nedensellik 

Testi 

CDS primi ile BİST 100 

endeksi arasında ters yönlü 

ilişki. 

Bektur ve  

Malcıoğlu  

(2017) 

Türkiye, 

12.10.2000-

17.02.2017 

CDS, BİST 100 Hacker ve 

Hatemi-J 

Bootsrap 

Nedensellik ve 

Hatemi-J 

Asimetrik N. 

CDS’den Borsa’ya doğru, 

Borsa’dan CDS’e doğru 

negatif şoklarda 

nedensellik. CDS’den 

Borsa’ya doğru pozitif 

şoklar için nedensellik.  

Acaravcı ve 

Karaömer 
(2017) 

Türkiye, 

01.02.2012-
01.02.2017 

CDS, BİST 100  Johansen Eş 

Bütünleşme, 
VAR, Granger  

CDS ile BİST-100  

arasında uzun dönemli bir 
ilişki ve nedensellik 

ilişkisi yok. 

Shear ve 

Butt (2017) 

36 ülke 

 

SCDS, HS 

getirileri 

PVAR HS getirisindeki 

değişiklikler SCDS’de 

meydana gelen 

değişikliklerin önemli 

bölümünü açıklamakta. 

Aydın 

(2017) 

Arjantin, 

Brezilya, Çin, 

Endonezya, 

Filipinler, 

Meksika ve 

Türkiye, 1995-

2016 

HS fiyatları, Reel 

Efektif Döviz 

Kuru 

Hacker-

Hatemi-j 

nedensellik testi 

Türkiye için simetrik 

nedenselliğin yönü 

borsadan döviz kuruna 

doğru, asimetrik 

nedensellikte Türkiye için 

söz konusu ilişki hem 

pozitif hem de negatif 
şoklarda. 

Şahin ve 

Özkan 

(2018) 

Türkiye, 2012- 

2017 

CDS, Döviz 

kurları ve BİST 

100 endeksi 

Engle-Granger 

Eş bütünleşme 

BİST 100 endeksi ile CDS 

arasında çift yönlü 

nedensellik, BİST 100 

endeksi ile döviz kurları 

arasında ilişkisi yok. 

Ceylan vd 

(2018) 

Türkiye, 2005:03-

2017:05 

BİST 100, CDS MS-VAR CDS primi ile BİST 100 

arasında ters yönlü ilişki. 

Sadeghzadeh  

Ve Elmas 

(2018)                                           

  

  

  

Türkiye, 

2000:Q1-

2017:Q3 

BİST’e ve 

Türkiye 

Ekonomisine Ait 

Veriler, 

Psikolojik 

Faktörler, İkame 
Ülkelerin Borsa 

Endeksleri,İkame 

Ülkelerin Faizi 

Panel ARDL Enflasyondaki HS 

getirilerini kısa ve uzun 

dönemde arttırmakta, 

döviz kurlar kısa dönemde 

azaltmakta, uzun dönemde 

artırmakta, CDS’teki 
artışlar kısa ve uzun 

dönemde azaltmakta. 

Özpınar vd. 

(2018) 

Türkiye, 2005-

2017 

USD-TL, CDS Granger, 

Johansen eş-

bütünleşme 

USD-TL’den CDS’e 

doğru tek yönlü bir 

nedensellik. 
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2. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Çalışmada 2008:12-2018:09 dönemi için kredi temerrüt takasları (CDS), reel efektif döviz 

kuru ve tüketici fiyat endeksinin hisse senedi fiyatlarına etkisini araştırmak ve ilişkileri ortaya 
koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kredi temerrüt takasları (Turkey CDS USD 

SR 5Y), tüfe bazlı reel efektif döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi makroekonomik değişken 

olarak kullanılmıştır. Hisse senedi fiyatlarını temsilen BİST 100 endeksinin 2. Seans kapanış 

fiyatları kullanılmıştır. Bu çalışmada veriler Blommberght, TCMB EVDS ve Borsa İstanbul veri 
tabanlarından elde edilmiştir. Tüm değişkenlere ilişkin seriler Census X-12 yöntemi ile 

mevsimsellikten arındırılmış ve logaritmik düzeyde analize dahil edilmiştir.  

 

2.1. Birim Kök Testleri 

Bu çalışmada serilerin durağan olup olmadıklarının belirlenmesinde ADF ve PP bir birim 

kök testleri kullanılmıştır. ADF birim kök testi aşağıdaki (1) numaralı sabitli ve (2) numaralı 

sabitli-trendli denklemlerin tahminiyle gerçekleştirilmiştir. ADF denklemlerinde bağımlı 
değişkenin gecikme uzunluklarının belirlenmesi için Schwartz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmıştır. 

∆𝑍𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑍𝑡−1 + ∑ Ƴ𝑖∆𝑍𝑡−𝑖 +  휀𝑡
𝑚
𝑖=1                               (1) 

∆𝑍𝑡 =  𝛼 +  𝛿𝑇 +  𝛽𝑍𝑡−1 + ∑ Ƴ𝑖∆𝑍𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + 휀𝑡                                                 (2)  

(1) ve (2) nolu denklemlerde “Δ” fark işlemcisini, “T”(2) nolu denklemde deterministik 

trendini; α, δ, β, ve Ƴ parametreleri, ε hata terimini ve i=1,2,3,…..,m optimal gecikme uzunluğunu 

göstermektedir. Serilerin birim kök içerip içermediğine (1) ve (2) numaralı denklemlerin tahmini 
ile bulunan β parametrelerinin anlamlılığına bakılarak belirlenmektedir. Serinin birim kök içerip 

içermediğine, bulunan t istatistiğinin mutlak değeri, Fuller ve Mackinnon tablo kritik değerleri ile 

karşılaştırılarak karar verilmektedir (Çizgici Akyüz ve Emir, 2018, s.9). 

Phillips-Perron (1988) birim kök testi hata terimlerindeki ardışık ilişkiyi hesaba katmak 

için bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini bağımsız değişken olarak denkleme eklemeden 

parametrik olmayan istatistik yöntemleri kullanmaktadır. Çalışmada (3) numaralı sabitli ve (4) 

numaralı sabitli-trendli denklemler kullanılarak PP birim kök testi gerçekleştirilmiştir. 
Denklemlerde Δ; fark işlemcisini, “T” (2) numaralı denklemde deterministik trendini; α, δ ve β 

parametreleri ve ε hata terimini göstermektedir. Bu testte Newey-West, bağımlı değişken 

gecikmelerini tespit eden bir uyarlama tahmincisidir (Yamak ve Abdioğlu, 2012, s.181).  

∆𝑍𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑍𝑡−1 + 휀𝑡                                                  (3) 

∆𝑍𝑡 =  𝛼 +  𝛿𝑇 +  𝛽𝑍𝑡−1 + 휀𝑡                                         (4) 

(3) ve (4) numaralı denklemlerde Δ; fark işlemcisini, “T” (2) numaralı denklemde 

deterministik trendini; α, δ ve β parametreleri ve ε hata terimini göstermektedir. PP birim kök 
testinde de (3) ve (4) numaralı denklemlerin tahminlerinden elde edilen β katsayılarının t 

istatistiklerinin mutlak değeri, Mackinnon tablo kritik değerleri ile karşılaştırılmakta ve serilerin 

birim kök taşıyıp taşımadıklarına dolayısıyla durağan olup olmadıklarına karar verilmektedir 
(Çizgici Akyüz ve Emir, 2018, s.9). 

 

2.2. ARDL Model 

Çalışmada yapılan ADF ve PP birim kök testleri sonucunda değişkenlerin I(0) ve I(1) 

düzeyinde durağan olmasından dolayı eş-bütünleşme ilişkisinin sınanmasında Pesaran vd. (2001) 

tarafından ortaya konulan ARDL sınır testi yaklaşımı tercih edilmiştir. ARDL yaklaşımı, sınır 

testi ile eş-bütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi, uzun dönem ARDL modelinin kurularak uzun 
dönem katsayıları ile ARDL Hata Düzeltme modeli tahmin edilerek kısa dönem katsayılarının 

belirlenmesi olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır (Terzi ve Akbulut Bekar, 2019, s.22). İlk 
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aşamada uygun gecikme uzunluğu AIC, SIC VE HQ vb. kriterler ile belirlenerek ve ARDL Sınır 

testi için kısıtlanmamış hata düzeltme modeli tanımlanmaktadır (Akbulut Bekar ve Terzi, 2018, 

s.67). Sabitin anlamlı olması, trendin ise anlamlı olmadığı durumlarda Kısıtsız Hata Düzeltme 
modeline dayalı olan sınır testi için (5) nolu denklem oluşturulmaktadır. 

∆𝑌𝑡 = β0 + β1Yt -1+ β2X t -1 + β3Z t -1 + β4T t -1 + ∑ 𝛿𝑚
𝑖=1 ∆Yt-i +  ∑ 𝛼𝑛

𝑖=1 ∆Xt-i + ∑ 𝜆
𝑝
𝑖=1 ∆Zt-i 

+∑ 𝜙
𝑞
𝑖=1 ∆Tt-i + 𝞮t                                                                                                                                                    (5) 

ARDL modeli belirlendikten sonra değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin 

sınanması için F testi yapılmaktadır. Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkinin olmadığını 
ifade eden sıfır hipotezi t ve F istatistikleri yardımı ile test edilmektedir. 5 numaralı denklem 

sabitli ve trendsiz modelde F istatistiği seviye değişkenlerinin gecikmeli değerlerinin bir bütün 

olarak sıfıra eşit olup olmadığını, t istatistiği ise bağımlı değişken gecikme katsayısının sıfıra eşit 
olup olmadığını test etmektedir (Yamak ve Erdem, 2018, s.339). Hesaplanan test istatistiği 

Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenmiş alt kritik sınırın altında kalırsa değişkenler arasında eş-

bütünleşme ilişkisi olmadığını ileri süren sıfır hipotezi reddedilememektedir. Bununla beraber 

hesaplanan F istatistiği, üst sınır değerini aşıyorsa değişkenler arasında uzun dönem ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. ARDL sınır testi ile değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit 

edildikten sonra sonraki aşamada değişkenlere ait uzun dönem katsayıları (6) numaralı ARDL 

(m, n, p, q) modeli ile elde edilmektedir.  

𝑌𝑡 = β0 + ∑ 𝛿𝑚
𝑖=1 Yt-i +  ∑ 𝛼𝑛

𝑖=1 Xt-i + ∑ 𝜆𝑝
𝑖=1 Zt-i +∑ 𝜙𝑞

𝑖=1 Tt-i + µt                                                  (6)                                                                                                                                        

 (6) numaralı denklemde β, 𝞭, 𝛼, λ ve ϕ simgeleri katsayıları; m, n, p ve q optimal gecikme 
uzunluklarını göstermektedir. Sınır testinde ARDL (m, n, p, q) modeli ile uzun dönem katsayıları 

tahmin edilmektedir (Yamak ve Erdem, 2018, s.339). Uzun dönem katsayıları tahmin edildikten 

sonra üçüncü aşama olarak ARDL Hata Düzeltme modeli tahmin edilerek kısa dönem 

katsayılarının belirlenmektedir. ARDL (m, n, p, q) modeline ait hata düzeltme modeli (7) 
numaralı denklemdeki gibi kurulmuştur. 

∆𝑌𝑡 = β0+β1ECt-1+∑ 𝛿𝑚
𝑖=1 ∆Yt-i+∑ 𝛼𝑛

𝑖=1 ∆Xt-i+∑ 𝜆𝑝
𝑖=1 ∆Zt-i+∑ 𝜙𝑞

𝑖=1 ∆Tt-i+µt                                  (7)    

 (7) numaralı denklemdeki katsayılar, modelin kısa dönem katsayılarını göstermektedir. 

ECt-1 hata düzeltme terimidir. Bu terimin katsayısının negatif ve anlamlı olması beklenmektedir. 

Katsayının 0 ile -1 arasında bir değer alması durumunda uzun dönem denge durumuna bir 
yaklaşma, pozitif bir değer alması durumunda uzun dönem denge durumundan uzaklaşma 

olduğunu göstermektedir (Terzi ve Akbulut Bekar, 2019, s.24).  

     

2.3. Birim Kök Testlerinin Sonuçları 

Çalışmada serilerin durağan olup olmadığının tespitinde ADF ve PP birim kök testleri 

kullanılmıştır. ADF birim kök testinde optimal gecikme uzunluğunun kaç dönemi kapsayacağı 

SIC, PP birim kök testinde ise Bartlett Kernell tahmin yöntemi ile bant genişliği Newey-West 
dikkate alınmıştır. 2008:12-2018:09 dönemi için birim kök sınaması sonuçları Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Tablo 2’de BİST 100 ve CDS serilerinin hem ADF hem de PP birim kök 

testi sonuçlarına göre düzey değerlerinde durağan oldukları görülmektedir. REDK ve 

TUFE serilerinin ise her iki birim kök testine göre düzey değerlerinde birim kök 

içerdikleri, birinci farklarında ise durağan oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler ADF Schwartz Bilgi Kriteri (SIC) PP 

Sabitli Sabitli-Trendli Sabitli Sabitli-Trendli 

BİST 100 -3.156376 (0)b 

 [0.0252] 

-3.402845 (0)b 

[0.0559] 
-3.155691 (4)b 

[0.0253] 

-3.406527 (4)b 

[0.0554] 

CDS -2.915170 (0)b 

[0.0466] 

-3.120055 (0) 

[0.1066] 

-3.052357 (3)b 

[0.0331] 

-3.105867 (1) 

[0.1098] 

REDK 2.524338 (0) 

 [1.0000] 

0.673861 (0) 

[0.9996] 

0.9999 (2) 

[0.9999] 

0.019888 (3) 

[0.9961] 

TÜFE 2.747509 (1) 

[1.0000] 

4.622776 (0) 

[1.0000] 

3.171985 (4) 

[1.0000] 

4.547662 (5) 

[1.0000] 

∆BİST 100 -9.487924 (0)a 

 [0.0000] 

-9.672538 (0)a 

[0.0000] 

-9.483743 (1)a 

[0.0000] 

-9.669648 (1)a 

[0.0000] 

∆CDS -10.63869 (0)a 

[0.0000] 

-10.80089 (0)a 

[ 0.0000] 

-10.66671 (2)a 

[0.0000] 

-10.80272 (1)a 

[0.0000] 

∆REDK -8.445664 (0)a 

[ 0.0000] 

-8.885205 (0)a 

[0.0000] 
-8.500302 (3)a 

[0.0000] 

-8.886352 (2)a 

[0.0000] 

∆TÜFE -4.493124 (0)a 

[0.0004] 

-5.120426 (0)a 

[ 0.0003] 
-4.455960 (3)a 

[ 0.0004] 

-5.190452 (3)a 

[0.0002] 

Not: a: %1’de anlamlı, b: %5’de anlamlı, tablo kritik değerleri sabitli modelde sırasıyla    %1 ve %5 için -

3.48 ve  -2.88;  sabitli  -  trendli modelde -4.03 ve  -3.44.  

 

2.4. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Değişkenler arasında uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisinin tespitinde ARDL sınır testi 
kullanılmıştır. ARDL yaklaşımında Eviews 9 programı kullanılarak en uygun model 

ARDL(4,0,0,3) modeli olarak belirlenmiştir ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3’deki sonuçlara göre F istatistiği 11.49860’dır ve tablo kritik değerlerinin üst sınırından 
daha yüksek çıkmıştır. Değişkenler arasında eş-bütünleşme yoktur şeklinde kurulan H:0 hipotezi 

bu sonuçlara göre red edilmekte, dolayısıyla H:1 hipotezi kabul edilmektedir. Elde edilen bu 

sonuçlara göre değişkenler arasında uzun dönem ilişki olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile 
değişkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir.  

 

Tablo 3. ARDL (4,0,0,3) Sınır Testi Sonuçları 

Model: BİST100=f(CDS, REDK, TUFE) 

Test İstatistiği Değer k  

F İstatistiği 11.49860a 3  

Kritik Değer Sınırları Düşük I(0) Yüksek I(1)  

%10 2.72 3.77  

%5 3.23 4.35  

%2.5 3.69 4.89  

%1 4.29 5.61  

 Not: a: %1’de anlamlı. Durum II: Kısıtlı sabitli ve trendsiz.  

Değişkenler arasında uzun dönem bir ilişki tespit edildikten sonra ARDL modeli kurularak 

uzun dönem katsayıları tahmin edilmiş, ayrıca modele ilişkin diagnostik testler yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 4’de gösterilmiştir. Tablo 4’de ARDL modeli kurulduktan sonra elde edilen 
uzun dönem katsayıları verilmiştir. Tablo 4’den da anlaşılacağı gibi CDS değişkeninin 

katsayısının işareti negatif ve istatistiksel olarak %1’de anlamlıdır. Buna göre, uzun dönem kredi 
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temerrüt takasında gerçekleşecek %1’lik artış hisse senetleri fiyatlarını yaklaşık %50 azaltacaktır. 

TÜFE değişkeninin katsayısı pozitif ve istatistiksel olarak %1’de anlamlıdır. Bu sonuç, tüketici 

fiyat endeksinde uzun dönemde gerçekleşecek %1’lik artışın hisse senedi fiyatlarını yaklaşık 
%110 artıracağını göstermektedir. Reel efektif döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasında ise 

uzun dönemde ilişki tespit edilememiştir. 

 

Tablo 4. ARDL (4,0,0,3) Modeli Uzun Dönem Katsayıları 

Değişkenler Katsayı t-İstatistiği Anlamlılık 

Uzun Dönem Katsayıları    

CDS            -0.482396 13.736185 0.0000 

REDK 0.042503 0.260316 0.7951 

TUFE 1.102446 15.872009 0.0000 

C 7.562239 6.316886 0.0000 

Diagnostik Test Sonuçları  Test İstatistikleri Anlamlılık 

Breusch-Godfrey LM Testi  0.087837 0.7675 

Harvey Değişen Varyans Testi  0.758870 0.6676 

Jarque-Bera (Normallik Testi)   0.381083 0.826511 

 

Kurulan ARDL modeline göre diagnostik testlerin sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Modelde otokorelasyon, değişen varyans sorunlarının olup olmadığını ve normal dağılıma sahip 
olduğunu araştırmak için sırasıyla Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık LM testi, Harvey değişen 

varyans testi ve  Jarque-Bera testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tahmin edilen 

modelde otokorelasyon, değişen varyans ve normallik sorunlarının olmadığı görülmüştür. 

Şekil 1’de modelin yapısal değişim test sonuçlarını gösteren CUSUM ve CUSUMSQ 

eğrileri verilmiştir. Her iki şekilden de anlaşılacağı üzere eğriler %5 güven aralıkları dışına 

taşmamıştır. Elde edilen bu sonuca göre tahmin edilen modelde katsayıların yapısal olarak 
istikrarlı olduğu görülmüştür. 

 
Şekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ 
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Tablo 5’de hata düzeltme modeli sonuçları verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre hata 
düzeltme katsayısı [CointEq(-1)] -0.525109 bulunmuş ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

olması, değişkenler arasında kısa ve uzun dönem arasındaki hata düzeltme mekanizmasının 

sorunsuz olduğunu göstermektedir (Yamak ve Erdem, 2018:342). Bu katsayı, kısa ve uzun 
dönemde meydana gelecek dengesizliğin bir dönem sonunda %52 oranında azalacağını 

göstermektedir. Tablo 5’de ayrıca CDS katsayısının işareti negatif ve istatistiksel olarak %1’de 
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anlamlı olduğu görülmektedir.  Bu sonuç, kısa dönemde kredi temerrüt takaslarında 

gerçekleşecek %1’lik artış hisse senetleri fiyatlarını yaklaşık %25 azaltacak şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli 

Bağımsız Değişken Katsayı t-İstatistiği Anlamlılık 

D(LBİST100_SA(-1)) -0.131186 -1.944810 0.0545 

D(LBİST100_SA(-2)) -0.027583 -0.422455 0.6736 

D(LBİST100_SA(-3)) -0.225519 -3.524673 0.0006 

D(LCDS_SA) -0.253311 -9.252909 0.0000 

D(LREDK_SA) 0.022319 0.260060 0.7953 

D(LT_FE_SA) 0.642140 1.053368 0.2946 

D(LT_FE_SA(-1)) -2.518170 -2.365804 0.0199 

D(LT_FE_SA(-2)) 1.657778 2.406632 0.0179 

CointEq(-1) -0.525109 -12.076811 0.0000 

Not: CointEq(-1): Hata düzeltme katsayısı 

 

SONUÇ  

Çalışmada 2008:12-2018:09 döneminde kredi temerrüt takasları, reel efektif döviz kuru ve 

tüketici fiyat endeksinin BİST 100 endeksi üzerindeki etkilerini araştırılmış ve ilişkileri ortaya 

koyulmuştur. Değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. ARDL sınır testi 
ile elde edilen sonuçlara göre, kredi temerrüt takaslarının hisse senedi fiyatlarını hem uzun dönem 

hem de kısa dönemde negatif etkilediği tespit edilmiştir. Uzun dönemde kredi temerrüt takasında 

gerçekleşecek %1’lik artış hisse senetleri fiyatlarını yaklaşık %50 azaltacaktır. Kısa dönemde ise 
kredi temerrüt takaslarında gerçekleşecek %1’lik artış hisse senetleri fiyatlarını yaklaşık %25 

azaltacaktır. Bu sonuç, incelenen dönemde hisse senedi fiyatlarında yaşanan düşüşün, kredi 

riskini olumsuz etkilediğini, dolayısıyla hisse senedi fiyatlarının azalırken kredi temerrüt 
takaslarının arttığını göstermektedir. Bununla beraber kredi temerrüt takaslarının hisse senedi 

fiyatları üzerindeki etkisinin uzun dönemde kısa döneme göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Kredi temerrüt takasları, tahvil ihraç eden ülkelerin veya şirketlerin bütün risk unsurlarını 

gösteren  risklilik düzeyini yansıtmaktadır. Bir ülkenin veya şirketin CDS priminin yüksek olması 
borçlanma maliyetinin yüksek olduğunu göstermektedir. Hisse senedine yatırım yapacak olan 

yatırımcıların özellikle 2008 krizinden sonra dikkat çeken o ülkenin risk primini yansıtan CDS 

verilerini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır. Söz konusu yatırım kararında 
CDS’deki değişimin endeks üzerindeki hem uzun dönemden hem de kısa dönemde kendisini 

göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgular da beklenen yönde CDS priminin BİST 100 endeksi 

üzerindeki etkisinin uzun ve kısa dönemde negatif olduğunu göstermiştir. Tüketici fiyat 
endeksinin hisse senedi fiyatlarını uzun dönemde pozitif etkilediği görülmüştür. TÜFE’de 

meydana gelen değişmelerin uzun dönemde hisse senedi fiyatlarını etkilediğini göstermektedir. 

Bu sonuç hem bireysel hem de kurumsal hisse senedi yatırımcıları için oldukça büyük bir önem 

taşımaktadır. Hisse senedi fiyatlarındaki artış enflasyonu artırmaktadır. Ancak hisse senedi 
fiyatlarındaki artışlar yatırımcıların hisse senedine olan talebini artıracak, dolayısıyla enflasyona 

karşı koruma sağlamış olacaklardır. Reel efektif döviz kurunun ise hisse senedi fiyatları üzerinde 

etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara ilave olarak, hata düzeltme terimi negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve değişkenler arasındaki sapmaların uzun dönemde 

dengeye geleceği tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile hata düzeltme katsayısı ile kısa ve uzun 

dönemde meydana gelecek dengesizliğin bir dönem sonunda %52 oranında azalacağı dolayısıyla 

dengesizliğin 2 dönem sonunda ortadan kalkacağı sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET: Pozitif psikolojinin önemli kavramlarından iyimserlik, insanların başlarına gelen kötü olayları 

açıklama biçimi olarak tanımlanabilmektedir.  İyimserlik üzerinde toplumsal etmenlerin de etkisi bulunmaktadır. Bu 
etmenlerden birisi de, insanların içinde yaşadığı sosyal düzeni tüm eşitsizlik ve haksızlıklarına rağmen savunma ve 

onaylama eğilimini ifade eden sistemi meşrulaştırma kavramıdır. Sistemi meşrulaştırmanın insanlar üzerinde rahatlatıcı 
ve üzüntüyü giderici işlevi bulunmaktadır. 

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sistemi meşrulaştırma ve iyimserlik düzeylerinin cinsiyetleri 
bakımından incelenmesini amaçlamaktadır. Cinsiyet ve sistemi meşrulaştırmanın iyimserliği ne derece yordadığı 
araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla cinsiyet, sistemi meşrulaştırma ve iyimserliğin korelasyonu 
Nokta Çift Serili Korelayon tekniğiyle, cinsiyet ve sistemi meşrulaştırmanın iyimserliği ne derece yordadığı Hiyerarşik 
Regresyon Analizi ile incelenecektir. 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda, iyimserlikle cinsiyet arasında negatif yönlü düşük (r= -,118); sistemi 

meşrulaştırma ile pozitif yönlü ve yüksek (r= ,601) düzeyde ilişkili bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizinde, 
cinsiyet ve sistemi meşrulaştırma, iyimserlikteki varyansın %36,6’sını açıklamaktadır. 

 Anahtar kelimeler: Cinsiyet, Sistemi Meşrulaştırma, İyimserlik 

 

ABSTRACT:  Optimism is one of the important concepts of positive psychology; it can be described as 

how people explain unfortunate things happened to them. Social factors have an impact on optimism. One of these 
factors is system justification concept; people's tendency to defend and validate in despite of the inequality and 
unfairness's. System justification has a soothing and elimination of sadness function.  

This research aims to examine the level of system justification and optimism on university students in regards 
to their gender. The other aim of this research is to predict the impact of gender and system justification on optimism. 
For this purpose, gender, system justification and correlation of optimism by Point Biserial Correlation Analysis 
technique; gender and system justification's impact on optimism will be analyzed by using Hierarchical Regression 

Analysis.  

As a result of the correlation analysis, there was a negative and low (r = -, 118) correlation between optimism 
and gender, and a positive and high (r =, 601) correlation with system justification. As a result of hierarchical regression 
analysis, gender and system justification explained 36.6% of the variance in optimism. 

          Keywords: Gender, System Justification, Optimism 

 

GİRİŞ 

Pozitif psikolojinin önemli kavramlarından iyimserliği, bireyin hayatında 

karşılaşılabileceği tüm zorluklara rağmen, her şeyin iyi devam edeceğine yönelik genelleştirilmiş 

olumlu beklentiler içerisinde olma eğilimi olarak tanımlamışlardır.1 

                                                             
1  Michael Scheier - Charles S. Carver, “Effect of optimism on psychological and phycical well- being: theorical over-

view and empiral update” , Cognitive Theraphy and Research, Sayı: 16(2), 1992, s. 201-228. 
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İyimserlik; olumlu duygulanım, motivasyon, yılmazlık ve etkili problem çözme, başarı, 

popülerlik, sağlıklı uzun yaşam ile ilişkilendirilirken, karşıtı kötümserlik ise; depresyon, 

kayıtsızlık, başarısızlık, asosyallik, sağlıksızlığın yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. 2 3 4 5  
İyimserliğin, kişisel gelişim kitap ve uygulamalarının bazılarında, Pollyannacılık veya iyi 

düşün iyi olsun şeklinde ele alındığı görülmektedir. Bu anlayış literatürde karşımıza çıkan 

gerçekçi olmayan iyimserliğin tanımına daha uygun görünmektedir. Gerçekçi olmayan 

iyimserliğe sahip olan insanlar, olabileceğinden daha fazla olumlu; bununla birlikte 

olabileceğinden daha az olumsuz olayla karşılaşacağına inanmaktadır.6  

İyimserlik üzerinde doğuştan getirilen birtakım özelliklerin yanı sıra sosyal etkenlerin de 

belirleyici olduğu düşünülmektedir.7 Bu değişkenlerden biri, bireyin bağlı bulunduğu sosyal, 

ekonomik ve siyasal düzenin işleyişini açıklarken kullandığı sistemi meşrulaştırma güdüsüdür. 

Sistemi meşrulaştırma kuramı, bireyin her şeyi olduğu gibi kabullenerek mevcut sistemi 
adaletli algılama güdüsünde olduğunu öne sürdürmektedir. Bu güdü daha çok bilinçaltında 

varlığını sürdürmektedir.8 Bu güdünün; belirsizliği azaltma, öngörülebilirlik sağlama, hayatın 

anlamlılığına dair hissedilen varoluşsal ihtiyaçları karşılama gibi getirilere sahip olduğu 

belirtilmektedir.9 
Kurama göre mevcut sistemden en çok zarar görenler, dünyanın adaletli bir yer olmadığını 

fark ettiklerinde bilişsel çelişki yaşarlar ve bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için mevcut sistemi, 

daha fazla destekler yani meşrulaştırırlar.10 Bu kişiler, bahsedilen rasyonalizasyon sürecinde bunu 

hak ettiklerini, herkesin aynı durumda olduğunu, bu durumun kaçınılmaz olduğunu, var olan 

sistemin alternatifinin daha kötü olacağı gibi düşüncelere başvururlar.11 

Sistemi meşrulaştırma güdüsünün kısa süreli sakinleştirici etkilere sahip olması 

iyimserlikle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Toplumumuzda genellikle kadınların daha 

dezavantajlı pozisyonda olduğu düşünüldüğünden daha fazla sistemi meşrulaştıracakları 
dolayısıyla daha iyimser olacakları beklenmektedir. 

 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLARI 

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin sistemi meşrulaştırma ve iyimserliklerinin 
cinsiyetleri bakımından incelenmesini amaçlamaktadır. Cinsiyet ve sistemi meşrulaştırmanın 

iyimserliği ne derece yordadığı araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır.  

Araştırmada kullanılan ölçek bataryasında önce, katılımcıların cinsiyetlerini belirtmeleri 
istenmiştir. Ölçek bataryasında iyimserlik düzeyini ölçmek için Balcı ve Yılmaz’ın (2002) 

                                                             
2  Pierre Daco, “Çağdaş Psikolojinin Olağanüstü Başarıları”, Çeviren: O. A. Gürün, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1989, 

s. 424. 
3 Daniel Goleman, “Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemli?”, Çeviren: Banu Seçkin Yüksel, Varlık Yayınları, 
İstanbul 2000, s. 116. 
4  Alan Loy McGinnis, “İyimserliğin Gücü”, Çeviren: Asude Kayaş, Beyaz Yayınları, İstanbul 1998, s.2. 
5  Martin E. P. Seligman, “Öğrenilmiş İyimserlik”, Çeviren: Semra Kunt Aybaş, H. Y. B. Yayıncılık, İstanbul 2009, s. 
5. 
6  Ayşe Sibel Türküm, “İyimserlik Ve Stresle Başa Çıkma”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 1999, s. 78. 
7  M. E. P. Seligman, a.g.e., s. 95. 
8 John T. Jost, “Negative illusions: conceptual clarification and psychological evidence concerning false 

consciousness”, Political Psychology, Sayı: 16, 1995, s. 397-424. 
9 John T.  Jost- Orsolya Hunyady, “Antecedents and consequences of system-justifying ideologies”, Current Directions 

in Psychological Science, Sayı:14(5), 2005, s. 260-265. 
10 John vd., “Exceptions that prove the rule-Using a theory of motivated social cognition to account for ideological 

incongruities and political anomalies: Reply to Greenberg and Jonas ”, Psychological Bulletin, Sayı: 129(3), s. 383-

393. 
11 Terry Eagleton, “İyimser Olmayan Umut”, Çeviren: Emine Ayhan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2017, s. 85 
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geliştirdiği İyimserlik Ölçeği, Kay ve Jost (2003) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması 

Yıldırım ve Akgün (2013) tarafından yapılan Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği kullanılmıştır.12 13 14 

Araştırmada cinsiyetle sistemi meşrulaştırmanın ve iyimserliğin ilişkisi Nokta Çift Serili 
Korelasyon tekniğiyle; cinsiyet ve sistemi meşrulaştırmanın iyimserliği ne derece yordadığı 

Hiyerarşik Regresyon Analizi ile incelenmiştir. 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin sistemi meşrulaştırma güdüsü ve iyimserlikleri 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada her iki değişkenin cinsiyetle arasındaki 
ilişkinin de ele alındığı ilişkisel modelde gerçekleştirilen bir çalışmadır. 

Çalışmada kolaylıkla erişilebilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu yaşları 

18-35 arasında değişen 282 kadın, 152 erkek üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma 
bulguları, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara’daki devlet üniversitelerinde eğitim gören 

öğrencilerle sınırlıdır. Çalışmanın kesitsel oluşu ve cinsiyet bakımından homojen dağılması 

araştırmayı sınırlamaktadır. 

 

2. BULGULAR 

Bu bölümde önce, iyimserlik ve sistemi meşrulaştırmaya dair betimsel istatistiklere yer 

verilecektir. Daha sonra cinsiyetin iyimserlikle ve sistemi meşrulaştırmayla arasındaki ilişkiyi 
gösteren korelasyon analizi sonuçları yer alacaktır. Son olarak, cinsiyet ve sistemi 

meşrulaştırmanın iyimserliği ne derece anlamlı yordadığını belirlemek üzere regresyon bulguları 

incelenecektir. 

2.1. İyimserlik ve Sistemi Meşrulaştırma Değişkenlerine İlişkin Betimleyici Analiz Bulguları  

Tablo 1 İyimserliğe ve Sistemi Meşrulaştırmaya İlişkin Betimleyici Analiz Bulguları 

 

Değişken n X̅     ss 

İyimserlik 434 73,0186 9,42522 

Sistemi Meşrulaştırma 434 22,1526 9,18445 

 

Tabloda görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin iyimserlik puanları ortalaması 73,0186 

(ss=9,42522), sistemi meşrulaştırma puanları ortalaması 22,1526 (ss= 9,18445) olarak 

bulunmuştur.  
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exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive”, Journal Of Personality And Social 
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14  Necip Yıldırım- Serap Akgün, “Sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin sosyal sistemin meşruiyetine ilişkin algıları, 

adil dünya inançları ve sosyal baskınlık yönelimleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Sayı: 24(1),2013, s. 115-128. 
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2.2. Cinsiyetin Sistemi Meşrulaştırma ve İyimserlikle İlişkisine Ait Bulgular 

Tablo 2 İyimserliğin ve Sistemi Meşrulaştırmanın Cinsiyetle Korelasyon Bulguları 

 Cinsiyet 

Cinsiyet 1 

İyimserlik -,118* 

Sistemi Meşrulaştırma -,080 

* p<,05 

 
Tabloya bakıldığında cinsiyet ve iyimserlik düzeyleri arasında negatif yönlü bir ilişki 

görülmektedir (r= -,118; p<,05). Kadınların erkeklere göre daha iyimser olduğu söylenebilir. 

Sistemi meşrulaştırma puanları ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Cinsiyet 
bakımından kadınların ve erkeklerin sistemi meşrulaştırma eğilimleri bakımından benzer 

oldukları söylenebilir. 

 

2.3. Hiyerarşik Regresyona İlişkin Bulgular 

Tablo 3 Hiyerarşik Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

 

Model Yordayıcı 

Değişkenler 

B β Uyarlanmış 

R2 

Std Hata Fdeğişim p 

Model 1 Sabit 76,171 -,118     

 Cinsiyet -2,335 -,074 ,012 9,36984 6,133* ,014 

Model 2 Sabit 61,374      

 Cinsiyet 

Sistemi 

Meşrulaştırma 

-1,399 

   ,611 

-,071 

,595 

,363 7,52115 239,470* ,000 

 

Analize önce birinci blokta demografik değişken olan cinsiyet, ikinci blokta sistemi 

meşrulaştırma dahil edilmiştir. İlk modelde iyimserliği cinsiyetin ne kadar yordadığı 
görülmektedir. Bu değişkenin açıkladığı varyans %1,2'dir (Fdeğişim [1, 418]=6,133; p<,05). 

İkinci modelde denkleme dahil olan sistemi meşrulaştırmayla birlikte toplam varyansın 

%36,3’ünü (Fchange [1, 434] = 239,470; p<,05) açıklamaktadır ve iyimserliğe ilişkin toplam 
varyansa %35,1 katkıda bulunmuştur. 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda kadınların erkeklere göre daha iyimser oldukları görülmüştür. 

Araştırmanın bir diğer sonucu cinsiyet ile sistemi meşrulaştırmanın iyimserlikteki değişimi 

açıklayabildiğidir. Sistemi meşrulaştırma güdüsü yüksek bireylerin var olan düzeni olumlu 

algılaması, onları geleceğe dair olumlu beklentiler içerisinde olmaya sevk ettiği söylenebilir. 
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Bu çalışma neden sonuç ilişkisi kurmaya elverişli olmayan ilişkisel bir çalışmadır. 

Gelecekteki çalışmalarda deneysel çalışmalar yapılması faydalı olabilir. Sosyal psikoloji alanında 

çalışanlar sistemi meşrulaştırma güdüsünün ardındaki dinamikleri daha kapsamlı çalışmalarla 
inceleyerek, bireyleri sistemi meşrulaştırmaya iten nedenleri tespit edebilirler. Böyle çalışmaların, 

suni adil dünya ve olumlu sistem algısının yerini gerçekçi bir iyimserliğe bırakmasına aracılık 

edeceği düşünülmektedir. 
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ÖZET: İbn Haldun’un yüzyıllar önce “coğrafyanın insanların kaderini belirlediğini” ortaya koymasından 
bugüne ülkelerin coğrafi konumları dış politika oluşturulmasındaki en önemli değişmez unsur olagelmiştir. Türk Dış 
Politikası (TDP) tarih boyunca bulunduğu coğrafyanın zor koşulları ve jeostratejik konumu çerçevesinde şekillenmiş, 
Cumhuriyet’e kadar hükümdar ve çevresindeki yöneticilerin vizyon ve düşüncelerine göre oluşturulmuş, Cumhuriyetle 
birlikte daha kurumsal bir kimliğe bürünerek Dışişleri Bakanlığı tarafından şekillendirilmeye başlanmıştır. TDP’nın 
tarihsel süreci çok geniş ve kapsamlı bir inceleme alanı olduğundan, bu çalışmada Cumhuriyet’ten sonraki dönemdeki 
temel ilkeleri incelenecek, sonrasında yaklaşık beş yüzyılı aşkın süredir ikili ilişkiler yürüttüğümüz Rusya’nın günümüz 

“mirasçısı ve temsilcisi” Rusya Federasyonu (RF) ile ilişkilerin mevcut durumu analiz edilecektir.  Bu kapsamda, dış 
politikanın kavramsal çerçevesi çizilerek günümüzde RF ile yürütülen ikili ilişkilerdeki işbirliği alanları ortaya konacak 
ve uyuşmazlık konuları tartışılacaktır. Sonuçta, RF ile olan ikili ilişkilerin Türkiye açısından bir değerlendirmesi 
yapılarak, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirilecektir.  

 Anahtar kelimeler: Türk Dış Politikası, Rusya Federasyonu, İkili İlişkiler 

 

ABSTRACT:  Since Ibn Khaldun revealed that “geography determined the destiny of people” centuries ago, 
the geographical position of the countries has been the most important constant in the formation of foreign policy. 

Turkish Foreign Policy (TFP) has been formed in this framework of the hard geographic position and geostrategic 
location throughout history, and also according to the vision and ideas of Sovereigns and their Ministers until the 
Republic. Because the TFP’s historical process is an extensive study area, in this paper, the basic principles of the 
Republic time will be examined firstly, and then the current situation of relations with Russian Federation (RF) will be 
analyzed. In this context, the conceptual framework of foreign policy will be drawn and the areas of cooperation in 
bilateral relations with RF will be put forward and the problem areas will be discussed. After all, Turkey made an 
assessment in terms of the bilateral relations with the RF, regional and global impacts will be assessed. 

          Keywords: Turkish Foreign Policy, Russian Federation, Bilateral Relations 

 

 GİRİŞ 

İbn Haldun’un yüzyıllar önce “coğrafyanın insanların kaderini belirlediğini” ortaya 

koymasından bugüne ülkelerin coğrafi konumları dış politika oluşturulmasındaki en önemli 
değişmez unsur olagelmiştir. Türk Dış Politikası (TDP) da tarih boyunca bulunduğu coğrafyanın 

zor koşulları ve jeostratejik konumu çerçevesinde uygulanmıştır. 

Küreselleşme sorasında dış politika yapı ve uygulamasına etki eden diğer iç ve dış 
aktörlerin ağırlığı daha fazla görülmeye başlamıştır. Her bir aktör diğeriyle etkileşimde bulunarak 

etki oluşturmaktadır. İç aktörler olarak; politika yapıcıların liderlik ve kişilik özellikleri, 

bürokrasi, kamuoyu, ulusal kimlik ve sosyokültürel değerler ile medyayı, dış aktörler olarak; 

uluslararası örgütler, ulus ötesi firmalar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası terör örgütleri, 
küresel finansal kuruluşları saymak mümkündür.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

  Dış Politika, etimolojik olarak “politika” (politics) kavramının özel bir alanda 
kullanılmasını ifade etmektedir. TDK Sözlüğünde politika; “devletin etkinliklerini amaç, yöntem 

ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset” olarak belirtilmektedir 

(TDK Türkçe Sözlük, 2011: 1937). Politika en geniş anlamda, “insanların hayatlarını düzenleyen 

mailto:harsem@yahoo.com
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genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler” olarak 

tanımlanmaktadır (Heywood, 2015: 22). Belirli bir konuda politikadan bahsedildiğinde, “o konu 

üzerinde kararlaştırılmış temel ilkeler ve bu kapsamda uygulanacak yol ve yöntemler” 
anlaşılmaktadır. Politikanın uygulama alanlarından biri dış politikadır. Dış politika; “bir 

devletin/hükümetin kendi yetki alanı dışındaki dünya ile olan ilişkilerinde amaç saydığı ilkeleri 

ve bu ilkelerin gerçekleştirilmesi için izlediği hareket tarzları” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

kapsamda, dış politika yapım ve uygulamasında “hükümet” kavramına dikkat çekmekte, dış 
politikanın yapımı, uygulanması ve denetlenmesinde halkın temsil edildiği Parlamento’nun 

önemini vurgulayarak “dış politika ile sokaktaki adam arasında bağlantı kurmayı halkın devlete 

ve ülkeye sahip çıkmasını sağlamanın en kestirme yolu” olarak görmektedir. Sonuçta dış 
politikanın oluşturulması ve uygulanmasından da devlet/hükümeti sorumlu olduğu 

savunulmaktadır (Soysal, 1964: 4-5).   

 Dış politika ile uluslararası ilişkiler arasındaki farkı; “bir ülkenin, kendi sınırlarının ötesine 

karşı izlediği politika, o ülke açısından dış politikadır, daha geniş bir açıdan (sistem açısından) 
bakıldığında ise bir uluslararası ilişkidir” şeklinde açıklamak mümkündür (Kürkçüoğlu, 1980: 

311). Bu çerçevede, uluslararası ilişkilerin ve devlet/hükümet politikasının dış politikayı 

kapsadığını söylemek, dış politikanın unsurlarını da; devlet/hükümet, uluslararası ortam, ilkeler 
ve uygulama esasları (hareket tarzları) olarak sayabiliriz.  

2. TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ  

Türk Dış Politikası (TDP)’nın tarihsel süreci çok geniş ve kapsamlı bir çalışma alanı 
olduğundan, bu makalede Cumhuriyet’ten sonraki dönemdeki temel ilkeleri incelenecektir. 

TDP’nın oluşturulması ve uygulanması konusunda literatürde farklı görüşler ileri sürülmektedir. 

Sander, bu hususta coğrafi konumun önemine dikkat çekerek “Türkiye’nin merkezi bir devlet 

olarak Asya ve Avrupa’nın ortasında Ortadoğu, Kafkaslar ve Rusya’yla çevrili olmasına ve 
boğazların stratejik önemini” belirtmekte ve Cumhuriyet dönemindeki TDP’nin ilkeleri olarak; 

“ulus devlet kurma hedefini, ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini ve çağdaş uygarlığı” 

saymaktadır. TDP’nın günümüze kadarki unique (biricik) özelliğinin ‘Batı’ya yöneliş’ olduğunu 
ifade ederek, belirlenen politikaların Türkiye’nin coğrafi konumunun yanı sıra “Atatürk’ün dış 

politika temellerine ilişkin mirası, ülkenin uluslararası sistemdeki yeri ve bu özelliklerin yol açtığı 

güvensizlik duygusu ile bu iki etmenin hazırladığı politik çerçeve içinde gelişen bir ekonomi” 
kapsamında şekillendiğini ifade etmiştir (Sander, 2013: 72-94). Çalış ise, Cumhuriyet kurularak 

yeni bir ulus devlet oluşturma süreci içinde “yeni devletin kimliğinin hayati bir rol oynadığına” 

vurgu yaparak, bu döneme ait TDP’nın “devletin seküler karakteri gereği dini temelli 

organizasyonlara ve ittifaklara katılmaktan uzak duran, realist bir politika izlenerek, emperyal 
(fetihçi) ve irredentetist (kaybettiği toprakları geri isteyen) politikalara kapıları kapattığını, 

Yunanistan dâhil Batıya sempati ve takdirle bakan ve sıkı bağlar kurmaya ve bu dünya ile entegre 

olmaya çalışan ve Statükocu bir yapıyla oluşturulduğunu” ifade etmektedir. (Çalış, 2001: 19-31). 
Karpat da Cumhuriyetten günümüze kadar TDP’nin; “ülkenin bağımsızlığının korunması ve 

Sovyet Rusya tehdidinden korunması, ülkenin modernist, laik ve ulusal rejiminin korunması” 

eksenleri üzerinde döndüğünü ve bu kapsamda oluşturulduğunu ifade etmektedir (Karpat, 2017: 

161) 

Cumhuriyetten günümüze kadar uygulanan TDP’nı beş dönem halinde incelemek 

mümkündür: 1) 1919-1938 arası: Atatürk dönemi, 2) 1939-1946 yılları arası: II. Dünya Savaşı 

dönemi, 2) 1946-1990 yılları arası: Soğuk Savaş dönemi, 2) 1991-2002 yılları arası: Politik 
istikrarsızlık dönemi, 5) 2002- Günümüz: Tek başına iktidar dönemi. 

“Atatürk dönemi” olarak adlandırabileceğimiz 1919-1938 yılları arasındaki dönemde 

izlenen politikanın temel hedefi; bölge ülkeleri ile sorunları hallederek, barışı ve güvenlik 
ortamını sağlamak olmuştur. Böylece, neredeyse tüm kaynaklarını tüketmiş, savaşlarda yorulmuş 

ve yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyetini, tesis edilen bölgesel güvenlik ortamında “medeni 

ülkeler seviyesine yükseltmenin” mümkün olabileceği düşünülmüştür. Dünya genelinde 
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milliyetçiliğin arttığı bir ortamda birçok ülkenin “ulus devlet” şeklinde inşa etmeye çalıştığı 

devlet yapısı Türkiye için de bir hedef olarak belirlenmiştir (Semercioğlu: 54). Bu dönemde 

“tarafsızlık” olarak belirlenen politik esasın yanı sıra Avrupa ülkelerinden kopmayarak ‘Batı’ ile 
ilişkilerinin geliştirilmesinin de başlangıcı sayılarak, ‘Yurtta barış, Dünyada Barış’ temel ilke 

olarak kabul edilmiştir (Sander: 154-155).  

Armaoğlu da Atatürk döneminde izlenen dış politikayı; “Kurtuluş Savaşı esnasında ve 

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra olmak üzere bir bütünselliği de içeren iki safhada incelemenin 
uygun olacağını” ifade etmiştir. Bu dönemindeki TDP’nın genel ilkelerini; 1) milliyetçilik, 2) 

milli bağımsızlık, 3) insanlık camiası, 4) eşitlik, 5) barışçılık, 6)  güvenlik, 7) batıcılık, 8)  anti-

emperyalizm ve 9)  anti-komünizm olarak sıralamıştır. Bu çerçevede, “TDP’nın devlet yapısına 
uygun olarak, hürriyet, insan hakları, demokrasi ve milli birlik ile bütünlüğe dayalı olacağı ve 

milli sınırlar çerçevesinde kendi gücüne dayanacak şekilde, ittifak ve paktlar aracılığıyla 

desteklenerek oluşturulduğu” belirtilmiştir. (Armaoğlu, 2018: 13-39). Turan ise bu dönemde dış 

politika uygulanması için gerekli maddi ve manevi kaynakların yetersiz olduğundan “maddi 
maliyeti az ve risksiz politikaların” mecburen tercih edilmek durumunda kalındığına ve TDP’nin 

yürütülmesinde “eşitlik ilkesi ve karşılıklı dostluk” çerçevesinde hareket edildiğine dikkat 

çekmektedir. ‘Tarafsızlık ve komşularla dostluk’ prensibinin de öncelikli olarak kabul edildiğini 
ifade etmektedir (Turan, 2016: 17). 

İlerleyen yıllarda II. Dünya Savaşı için uluslararası ittifakların kurularak özellikle 

Avrupa’da silahlanmanın ve faşizmin etkisini arttığı dönemde, TDP da buna göre şekillenmiştir. 
1939 yılında başlayıp II. Dünya Savaşının sona erdiği 1946 yılına kadar olan ve II. Dünya Savaşı 

Dönemi olarak adlandırılabilecek bu periyotta, özellikle İtalya’nın Akdeniz’deki yayılmacı 

politikaları Türkiye tarafından bir tehdit olarak algılanmış ve bu bölgelerde söz sahibi olan 

İngiltere için de aynı şekilde bir meydan okuma olarak değerlendirilmiştir. Bu ortak tehdit 
algılaması Türkiye’yi İngiltere’ye karşı yaklaştırmış ve bu yakınlık önce İtalya’ya sonrasında da 

boğazlar konusunda Sovyet Rusya’ya karşı uygulanacak politikaya bir dayanak oluşturmuştur. II. 

Dünya Savaşı esnasında TDP’nın hedefi “Türkiye’yi savaşa sokmamak ve savaşın muhtemel 
yıkıntılarından korumak” olarak belirlenmiş, oldukça karışık ve güç dengelerinin değiştiği bu 

dönemde izlenen diplomasiyle bu hedefini gerçekleştirmiştir (Armaoğlu: 105- 107). 

Soğuk Savaş dönemi olarak adlandırılan 1946-1990 yılları arasında Türkiye Batı bloğuna 
yaklaşarak bu süreçte NATO’ya üye olmuş, ilerleyen yıllarda Avrupa’da oluşturulacak Avrupa 

Birliği (AB) yapısına dâhil olmaya gayret göstermiştir. II. Dünya Savaşından sonra Dünya’da güç 

dengeleri değişmiş, Atatürk döneminde geliştirilen Sovyet Rusya ile ikili ilişkiler bozulmuş, 

özellikle Avrupa ile Uzakdoğu’daki gücü ve boğazlar ile doğu illeri kapsamında Türkiye’ye 
yaptığı baskı artmıştır. Bu dönemde ABD’nin 1947’de uygulamaya koyduğu Truman Doktrini ve 

sonrasında 1949 yılında NATO’nun kurularak Türkiye’nin 1952 yılında üye olmasından sonraki 

süreç soğuk savaş bitene kadarki TDP’nın temel konularını teşkil etmiştir. Bu yıllarda izlenen 
politika ağırlıkla ABD ve NATO’yla olan yakın ilişkileri kapsayacak şekilde şekillenmiştir. 

Demokrat Parti (DP)'nin iktidarda olduğu 1950'lerde, TDP’nın oluşturulmasında Dışişleri 

Bakanlığı bürokratlarının daha fazla dâhil olduğu bir süreç yaşanmış, yine de 1960'lara kadar 

yukarıdan aşağıya ve Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sürdürülen statükocu ve partiler üstü 
özelliğini korumuştur (Armaoğlu: 153). 1974 yılında Kıbrıs sorunu kapsamında icra edilen Barış 

Harekâtı’ndan sonra ABD’nin uyguladığı ambargo, tek taraflı ve bağımlılık kapsamında izlenen 

politikaların sorgulanmasını sağlamış ve sonrasında diğer ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesini 
içeren çok yönlü politikaların uygulanmasına başlanmıştır (Özdağ, Demirağ: 7). 

Bu dönem içinde, TDP’nın “Batı’yla olan yakın ilişkileri geliştirmek yönündeki” hedefi 

için AB’ne üyelik süreci başlamıştır. Avrupa’da 1960’lardan sonra ekonomik bütünleşme 
(entegrasyon)’nin ve sonrasında Ortak Pazar’ın şekillenmesine kadar gelişecek olan sürecin 

hızlanmasıyla, politikalar bu yönde şekillenmiştir (Armaoğlu: 266). Türkiye bu oluşuma üye 

olmak için Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’ye dönüşmüş olan yapıya ilk defa 1959 yılında 

başvuruda bulunmuş, sonrasında ise 1987 yılında Avrupa Topluluğu (AT) için tam üyelik 



118 
 

 

 

müracaatını yapmıştır. 1993 yılındaki Maastricht Anlaşmasıyla ekonomik amaçlarının yanı sıra 

politik hedeflerin de eklenmesiyle resmi bir hüviyete kavuşmuş olan AB ile Türkiye arasındaki 

ilk önemli gelişme Mart 1995’te Gümrük Birliği anlaşmasının imzalanmasıyla gerçekleşmiştir. 
Türkiye, Aralık 1999 tarihindeki Helsinki Zirvesinde “aday ülke” olarak resmen kabul edilmiş ve 

nihayet 2004 yılı Aralık ayı zirvesinde de Türkiye’nin istenen kriterleri kısmen yerine getirdiği 

belirtilerek üyelik müzakerelerinin Ekim 2005’te başlamasına karar verilmiştir (Özdemir, 2016: 

40; Ağır, Metin, 2016: 12; Kamel: 148). Müzakerelerin başladığı 2005 yılından günümüze kadarki 
yıllarda AB ile ilişkilerde önemli aşamalar kaydedilmiş, ancak bu süreç sonunda Türkiye’nin 

AB’ye üyeliği henüz kabul görmemiştir.  

Bu yıllarda TDP’nın oluşturulması kapsamındaki bir diğer önemli değişiklik de 24 Ocak 
1980 Ekonomi Kararları sonrasında alınan “ithal ikameci” yerine “ihracata dayalı” büyüme 

modelinin benimsenmesiyle yaşanmıştır. Bu model değişikliği neticesinde Sovyet Rusya, 

Ortadoğu ile Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik politikalar uygulamaya 

geçirilmiş, TDP’nda ekonomi politik hususlar daha fazla yer tutmaya başlamıştır (Özdağ, 
Demirağ, 2016: 7). 1980 yılındaki 12 Eylül askeri darbesi sonrasında 1983 yılında ANAP lideri 

Turgut Özal’ın kurduğu hükümet ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı döneminde izlenen TDP 

öncekilere nazaran farklılık göstermeye başlamıştır. Türkiye, bu yıllardan itibaren Ortadoğu’yu 
bir “fırsat alanı” olarak görmeye başlamıştır (Bilgin, Bilgiç, 2011: 184). Bu kapsamda TDP 

“geleneksel statükodan uzaklaşarak daha etkin,  çok yönlü, risk almayı göze alan ve değişik 

politikaları da içerecek şekilde yenilikçi” bir yapı sergilemeye başlamıştır. Bunda Özal’ın fikirleri 
ve baskın rolü önemli bir rol oynamış, dönem içinde ortaya çıkan gelişmelere karşı akılcı ve 

uluslararası ve bölgesel düzeyde yaşanan değişimlerin ulusal çıkar istikametinde 

değerlendirilebilecek birer fırsat olarak görülmesi çıkar odaklı politikalar izlenmesini sağlamıştır 

(Ertosun, 2014: 291).  

Bu dönem içinde 1980-1988 yılları arasında gerçekleşen İran-Irak Savaşı,  Irak’ın 1990’da 

Kuveyt’i işgali ile ortaya çıkan Körfez Krizi, 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ve ardından 

1991 yılında SSCB’nin dağılarak soğuk savaşın bitmesi gibi önemli olaylar TDP’nın 
şekillenmesinde önemli etkiler yapmıştır. Özal’ın ağırlığını hissettirdiği politikaların 

uygulanmasında farklı ülkeler ve bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesi önem kazanarak, kurulan ikili 

ilişkiler Türk ekonomisinin dünyaya açılmasını sağlayacağı bir vasıta olarak görülmüştür. Özal 
bu amaçla Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaptığı yurtdışı ziyaretlerine çok sayıda 

işadamını da beraberinde götürerek ekonomik ilişkilerin de ağırlıkla gündemde olmasını 

sağlamıştır. Diğer yandan, TDP ulusal çıkarlar ve oluşan fırsatlara odaklanan, akılcı, özellikle 

kültürel ve ekonomik ilişkilere daha fazla ağırlık veren bir yapıda şekillenmiştir. Bu politikaların 
oluşturulması ve izlenmesinde Özal’ın pragmatik kişiliği önemli bir rol oynamış, karşılıklı 

bağımlılık çerçevesinde siyasi ve kültürel açıdan farklılıklar taşıyan ülke ve bölgelerle ilişkileri 

geleneksel dış politikanın dar çerçevesinden çıkarıp, ortak çıkar odaklı işbirliği zemininde ele 
almasına imkan sağlamıştır (Ertosun: 299-300).  

1991-2002 yılları arasında Türkiye’de hükümet ve Dışişleri Bakanlarının sıklıkla değiştiği 

ve çoğunlukla koalisyon ortaklıklarıyla yürütülen bir devlet mekanizmasının hüküm sürdüğü bir 

“politik istikrarsızlık dönemi” yaşanmıştır. Soğuk Savaşın bittiği varsayılan 1991 yılından 
itibaren TDP, bu atmosfer çerçevesinde şekillenmiştir. Bu kadar karmaşık ve “yeni dünya 

düzeni”ne geçişte bir çok önemli gelişme yaşanırken, bu dönem içinde Türkiye’de 10 hükümet 

(48-57. Hükümetler) değişmiştir (Oran, 2013: 203-204). TDP iki kutuplu dünyadaki eski istikrarın 
bozulmasından sonra yeni statükonun oluşum sancıları içinde kendine yeni ve daha etkili bir rol 

inşa etme zorunluğuyla karşı karşıya kalmış, “Batı’yla bağlayıcı ilişkiler tesis etme” yerleşik 

ilkesinin yanında Rusya ve Ortadoğu politikalarını da güncellemiştir. Yaşanan gelişmeler TDP’na 
önceki uygulamalarından daha fazla hareket alanı açarak, tarihi ve kültürel zenginlikleri 

kullanarak Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’daki etkinliğini arttırma fırsatı sağlamıştır (Oran, 

1996: 368; Karpat: 162-163). Bu kapsamda oluşturulan TDP’nın belirlenen hedeflerini 

gerçekleştirmesine katkı yapmak üzere, 1992 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
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Başkanlığı (TİKA) kurulmuştur. TİKA’nın öncelikli kuruluş amacı Orta Asya Cumhuriyetlerine 

ve Azerbaycan’a dönüşümlerinde gerekli desteği sağlamak olarak belirlenmiş, yaptığı 

çalışmalarla Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üreterek kendi kimliğini sağlıklı bir 
şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik alt yapı konusunda eksiklerin 

giderilmesi hedeflenmiştir (Bilgin, Bilgiç, 2011: 186).  

Diğer taraftan, Balkanlarda Bosna Hersek’teki iç savaşta ve 1995 yılındaki Dayton Barış 

Anlaşması sonrasında NATO kapsamında üstlenilen askeri ve diplomatik görevler icra edilmiştir. 
Yine aynı dönem içinde, PKK terör örgütüne yönelik Kuzey Irak’a yapılan sınır ötesi askeri 

harekâtlar, NATO’nun genişleme süreci, AB ile ilişkiler kapsamında 1996 yılında Gümrük 

Birliği’nin hayata geçmesi, RF ve İran’la imzalanan doğal gaz anlaşmaları gibi birçok önemli 
olay yaşanmıştır. Bu dönemde politik istikrarsızlığın yanı sıra ülkenin ekonomik durumu da 

kötüye girmiştir. 1991 yılından itibaren kamu tasarrufu negatife dönmüş ve bu süreç 90’lı yıllar 

boyunca sürmüştür. 1994 yılında ekonomi yöneticileri tarafından faiz gelirlerine ek vergi 

uygulamasına başlatılması, zaten kırılgan bir yapıda olan ekonomide yabancı sermayenin hızla 
ülke dışına çıkmasına neden olmuştur. Döviz rezervlerinin bir anda yok olur noktaya getiren bu 

gelişme büyük bir şok yaratmıştır. Bu şok dolayısıyla borçlanma faizleri % 1700’lere sıçramış, 

yaşananlar sonucunda 1994 yılı enflasyon rakamı da % 120’li rakamlara ulaşmıştır. Sonuçta, 
dönemin hükümet yetkilileri IMF ile tekrar stand by anlaşması yapmış ve “5 Nisan Kararları” 

olarak anılan tedbirler hayata geçirilmiştir (Ekzen, 2016: 120-122). Sonraki yıllarda 1994 yılı 

krizi benzerleri 1997, 2000 ve 2001 yıllarında da yaşanmıştır. IMF’nin dayattığı önlem paketleri 
TDP’nda daha fazla liberal yaklaşımların yer almasına ve uluslararası finans örgütlerinin ülke 

politikalarının tespitinde daha fazla söz sahibi olmasına da yol açmıştır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesi 

sonrasında günümüze kadar olan dönemi “tek başına iktidar dönemi” olarak tanımlayabiliriz. AK 
Parti’nin TBMM’de çoğunluğu kazanarak tek başına iktidar olmasıyla Türkiye’de bir politik 

istikrar süreci başlamıştır. Bu süreçteki TDP’nin; “vizyon sahibi olması, tutarlı ve sistematik bir 

çerçeve içermesi, Türkiye’nin yumuşak gücünün bölgede yayacak yeni bir diplomasi ve söylem 
içermesi” öngörülmüştür. Ayrıca, politikaların “güvenlik demokrasi dengesi, komşularla sıfır 

sorun politikası, proaktif ve ön alıcı diplomasi, çok yönlü dış politika ile ritmik diplomasi” gibi 

ilkeleri de içerecek şekilde oluşturulmasına çalışılmıştır (Oran, 3. Cilt: 139).  

Son yıllarda Suriye’de yaşanan çatışmalar ve kitlesel göçler TDP’nın önemli bir konusunu 

oluşturmaya başlamıştır. Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte 2011 yılının Nisan ayının sonu 

itibariyle ilk olarak 252 kişi sığınmacı olarak Suriye’den Türkiye’ye gelmiş, bu sayı çatışmaların 

artmasıyla kitlesel bir akına dönüşmüş ve günümüzde sayıları 4 milyona yaklaşmıştır. Ülkemize 
gelen Suriyelilere “Geçici Koruma Statüsü” verilmiştir (Semercioğlu, 2018: 60). Suriye’de 

yeniden barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumun çözüm arayışlarının yanı sıra Türkiye 

RF ve İran’ın başını çektiği bölge ülkelerinin politik gayretleri devam etmektedir. Türkiye, bu 
çerçevede Ağustos 2016-Mart 2017 tarihleri arasında DEAŞ’la Mücadele Uluslararası 

Koalisyonu (DMUK) hava unsurlarının da desteğiyle Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH)’nı 

icra etmiştir. Ocak 2018 tarihinde ise Suriye’nin kuzeyinde faaliyette bulunarak Türkiye’nin sınır 

ve ülke güvenliğini tehdit eden PYD/YPG ve DEAŞ terör unsurlarına karşı “Zeytin Dalı Harekâtı 
(ZDH)” başlatılmış ve Mart 2018 itibariyle Afrin ilçe merkezinde kontrol sağlanmıştır (T.C. 

Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa). Suriye’deki 

barışın sağlanarak istikrarın yeniden tesis edilmesi için Türkiye bölgesel ve küresel aktörelerle 
işbirliğini sürdürmektedir.   

Dışişleri Bakanlığınca, günümüzdeki TDP’nın; “Dünyada süregelen değişime uyum 

sağlayan ve çevredeki dinamikleri barış, refah ve istikrar yönünde şekillendirmeye çaba harcayan, 
çabaların odağında ise insanın yer aldığı politikalar çerçevesinde oluşturulduğu” ifade 

edilmektedir. “Köklü değişimlerin yaşandığı belirsizliklerle dolu dünyada ve kırılgan bir siyasi, 

ekonomik coğrafyada bulunan ülkemizin inisiyatif almayı bilen bir politikayı” sürdürdüğüne ve 

çabaların odağında ise ‘insan’ olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu çerçevede, Cumhuriyetimizin 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-suriye-siyasi-iliskileri-.tr.mfa
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kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi 

doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘milletimizin girişimci ruhunu ve insani 

değerlerini yansıtan’ ve ‘girişimci ve insani bir dış politika’ izlenmektedir (T.C. Dışişleri 
Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa). 

3. GÜNÜMÜZDEKİ TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU İLİŞKİLERİNE BİR 

BAKIŞ 

3.1. Tarihsel Süreç  

 Rusya çok geniş topraklara yayılmış olan coğrafi konumunda, tarih boyunca bir Dünya 

İmparatorluğu olmak üzere yayılmacı politikalar izlemiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi 

zengin doğal kaynaklara sahip olmayı istemesi ve diğeri de sıcak denizlere inme ihtiyacıdır. Rus 
topraklarının bulunduğu konumu itibariyle, bir uçta Batı Avrupa Akdeniz ve Atlantik 

Okyanusuna ulaşmayı engellerken, Türk boğazları da güneyden Akdeniz’e ulaşmasını 

güçleştirmektedir. Güneyde ise, Türkiye’den başlayarak İran, Pakistan ve Hindistan’ı içine alan 

kuşak Basra körfezi ve Hint Okyanusuna inmeye, Japonya ve Güney Kore de Çine’e erişmesine 
mani olmaktadır. Bu durum Rusya’nın zengin doğal kaynaklarını küresel pazarlara ulaştıracak 

ticaret yollarına ulaştırmasındaki engeller emperyal emellerinin gerçekleşmesini 

zorlaştırmaktadır (Armaoğlu: 309). Türkiye Rusya ilişkilerinin tarihine baktığımızda, yaklaşık 
altı yüzyıllık bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Rus Çarı III. İvan’ın 1497’de Osmanlı 

Sultanı II. Bayezid’e elçi olarak Michail Plesçeyef’i göndermesiyle iki ülke arasındaki ilk temas 

olarak kabul edilmektedir. Söz konusu elçinin tavırlarıyla çok da iyi başlamayan bu temas 
sonrasında, 1501 yılında ise Alagöz adlı bir Türk elçisinin ilk defa görevlendirildiği bilinmektedir  

(Kurat,1993: 118-119).  

 15. yüzyılda kurulan bu ilişkiler iniş çıkışlarla dolu bir süreçte günümüze kadar 

süregelmiştir. Özellikle Rusya’nın “yayılmacı ve sıcak denizlere inme hayaliyle şekillenmiş 
emelleri” nedeniyle çok defa savaşmak durumunda kalan iki devlet, Mustafa Kemal (Atatürk) 

önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşında “emperyalist ülkelere karşı ortak mücadele 

kapsamında” önemli bir işbirliğine dönüşmüştür. Kurtuluş Savaşı sürerken Büyük Millet Meclisi 
(BMM) ve Sovyet Rus temsilcileri arasında 16 Mart 1921’de “Türkiye-Sovyet Rusya Dostluk ve 

Kardeşlik Antlaşması” imzalanmıştır (Gürün, 1983: 41). Bu dönemde başlatılan işbirliği özellikle 

Cumhuriyetin kurulmasından II. Dünya Savaşına kadarki süreçte gelişme göstererek ilerlemiş, 
ancak savaşın sonunda Mart 1945’te SSCB tek taraflı olarak 1925 Türk-Sovyet Dostluk ve 

Saldırmazlık Antlaşmasını fesih ettiğini bildirmesiyle ilişkiler soğuma dönemine girmiştir  

(Armaoğlu: 503-507; Benhür, 2006: 431-432).  

   1960-1964 yılları arasında ilişkiler genel olarak normalleşme sürecinde ilerlemiştir. 27 
Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de yaşanan askeri müdahale yönetim değişikliğinin yanı sıra SSCB 

ile ekonomik ilişkilerin duraksamasına da neden olmuştur (Gençalp, 2014: 318). 1962 yılında iki 

nükleer gücün çatışmasına yol açabilecek Küba Krizi bu dönemdeki en önemli olaydır. ABD ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki bu krizde, 1957 yılında Türkiye’de 

yerleştirilmesi kararlaştırılan Jüpiter füze sistemlerinin Türkiye’nin görüşü alınmadan sökülmesi 

kararlaştırılmıştır. ABD ile ilişkileri gözden geçirmeye neden olurken SSCB ile olan ilişkilerin 

gelişmesinin önünü açmıştır. 1964 yılına gelindiğinde Kıbrıs’ta Rumların Türklere karşı 
uyguladığı etnik temizlik eylemleri Türkiye’nin müdahalesini gündeme getirmiştir. Bu olayda 

SSCB’nin de Rum taraflı bir politika izlemesi de gelişmekte olan ilişkilerimizde bir olumsuzluk 

yaratmıştır (Tellal, 2000: 318-320). 

 Soğuk savaş döneminde asgari seviyede yürütülen ve dönemsel olarak gelişmelerin 

görüldüğü ikili ilişkiler 1990 yılına kadar inişli ve çıkışlı bir seyir izlemiştir. Farklı ittifaklar içinde 

yer aldıklarından mesafeli şekilde sürdürülen iki ülke arasındaki ilişkiler, aynı bölgede yer alan 
komşuluk bağları nedeniyle olabildiğince geliştirilmeye çalışılmış, ancak boğazlar dolayısıyla 

gergin dönemler yaşanmıştır. Kendisine Batı’ya alternatif yeni ilgi alanları açmayı hedefleyen 

Türkiye SSCB’nin 1991 yılında dağılmasıyla birlikte mirasçısı olarak görülen Rusya Federasyonu 

http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa
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(RF) ile ilişkileri yeniden tesis ederek, ikili ilişkileri kaldığı yerden daha da güçlendirerek devam 

ettirmeye başlamıştır. Mayıs 1992’de yürütülen görüşmeler sonrasında RF, önceden Türkiye ile 

SSCB ile yapılmış yürürlükte olan tüm anlaşmaların geçerli olduğunu beyan etmiştir (Özbay, 
2011a: 45; Büyükakıncı, 2004: 701). 1990’lı yıllarda Türkiye’de yaşanan uzun dönemdeki politik 

istikrarsızlık sonrasında 2002 yılında tek başına iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 

Parti) hükümetlerince uygulanan TDP’nda RF’yla olan ilişkilerin geliştirilmesine büyük bir önem 

verilmiş, birçok konuda işbirliği yapılmıştır. 

3.2.  İşbirliği Alanları 

 Türkiye-RF ilişkilerinde özellikle soğuk savaş sonrası dönemde geliştirilen ilişkilerde 

birçok işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada özellikle enerji, ekonomi, turizm, askeri ve 
sosyokültürel alanlardaki hususlar üzerinde durulmuştur. Mayıs 1992 tarihli Türkiye ile RF 

Arasındaki İlişkilerin Esasları Hakkında Anlaşma tüm alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine 

temel teşkil etmektedir. İşbirliği konularının diğer önemli hukuki dayanakları olarak, Eylül 1984 

tarihli Doğal Gaz Anlaşması, Mayıs 1992 tarihli anlaşmayla oluşturulan Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) Protokolleri ve Aralık 1997 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Genel 

Çerçevesi Anlaşmasını saymak mümkündür (Selçuk, 2005: 56). Ticari ve ekonomik ilişkilerinin 

gelişmesine Mayıs 2010 tarihinde kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK)'nin, Türk-Rus 
Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)’nun ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 

kurulan Türk-Rus İş Konseyi’nin olumlu katkılarını da eklemek gerekir (Kamel: 177; Çelikpala: 

269-270; Özbay, 2011b: 78).  Kasım 2001 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya 
Federasyonu Arasında Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı: İkili İşbirliğinden Çok Boyutlu 

Ortaklığa” başlıklı belge de iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine bir başka dayanak 

olarak ortaya konmuştur (Çelikpala: 281). 

 Hâlihazırda Türkiye’nin birincil enerji talebinin yaklaşık % 35’i doğal gaz, % 28,5’i kömür, 
% 27’si petrol, % 7’si hidro ve % 2,5’i diğer yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır 

(Abbasgil, 2016: 69). Bu dönem içindeki doğal gaz tüketimi 2012 yılından itibaren yükseldiği 45 

milyon Sm3’ün üzerinde seyretmiştir. Gelişen endüstrisi, büyüyen ekonomisi ile artan nüfusuyla 
Türkiye’nin gelecekteki enerji ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Doğal gaz tedarikinin 

çeşitlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalarda tedarikçilerin kısıtlı olması nedeniyle büyük 

bir ilerleme kaydedilememiş ancak, doğal gazın depolanmasıyla ilgili olarak ‘Tuz Gölü Doğal 
Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde ilk faz tamamlanarak depolama başlamıştır. Öte yandan, 

gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere, nükleer güç santrali kurma hedefi, Türkiye ile 

RF arasında ilgili anlaşmanın Mayıs 2010 tarihinde imzalanmasıyla hayata geçmiştir. Ekim 

2017’de inşasına başlanan nükleer santralin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınması 
hedeflenmektedir (T.C. Enerji Bakanlığı Bilgi Merkezi, https://www.enerji.gov.tr/tr-

TR/Sayfalar/Dogal-Gaz). 2017 yılında ithal edilen toplam doğal gaz miktarına göre % 51,93’lik 

oran ile RF en üst sıradadır. Sonrasında % 16,74 ile Azerbaycan ve % 11,85 ile İran gelmektedir 
(Doğal Gaz Piyasası 2017 Yılı Sektör Raporu, https://www.epdk.org.tr/). Bu rakamlar doğal gaz 

tedarikinde RF’na karşı bir bağımlılık oluştuğunu göstermektedir. Enerji işbirliğindeki diğer bir 

husus doğal gaz boru hatlarının tesis edilmesidir. Rus, Türkmen ve Kafkas doğal gazlarının 

Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştırılması için faaliyete geçirilen, devam eden ve planlanan önemli 
projeler bulunmaktadır. Anlaşmalar çerçevesinde tesis edilen bu hatlar doğal gaz ihtiyacının 

karşılanmasına büyük katkı yaparken coğrafi konumu itibariyle enerji koridorlarının merkezinde 

yer alan Türkiye’ye de aynı zamanda stratejik bir güç katmaktadır.   

 Günümüzde Türkiye-RF arasındaki ekonomik işbirliği soğuk savaş dönemindekine oranla 

oldukça gelişmiştir. 1992 yılında yaklaşık 441,89 milyon ihracat, 1,04 milyar dolar ve toplamda 

1,48 milyar dolar dış ticaret hacmi gerçekleşirken, 2014 yılında bu rakamlar sırasıyla 5,94 ve 
25,29 milyar dolar olmak üzere toplamda 31,23 milyar dolara ulaşmıştır. Buna göre 12 yıl içinde 

dış ticaret hacmi 20 kattan daha fazla artmıştır. RF’nin 2015 yılındaki “uçak krizi” kapsamında 

aldığı yaptırım kararları politik ilişkilerin yanı sıra ekonomi başta olmak üzere diğer tüm birçok 

alanda etkisini göstermiştir. 2016 yılında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi düşüşü yaşanarak % 

https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz
https://www.epdk.org.tr/).
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25 oranında bir fark ortaya çıkmıştır. RF’nin aldığı yaptırım kararı kapsamında, en çok etkilenen 

kalemlerin başında yenilen sebze ve meyve gelmiş, 2015 yılında ihraç edilen sadece domatesin 

tutarı 259 milyon dolar iken, 2016’da bu rakam 87 bin dolar olarak gerçekleşmiştir (Hürriyet, 
http://www.hurriyet.com.tr/moskova-ile-yeni-gerilim-tirmaniyor-ziyaret-iptal-edildi-40405400). 

Son dönemdeki ekonomik veriler itibariyle, mevcut durumun RF lehine “asimetrik” bir boyut 

kazanmış olduğunu ve Türkiye’nin özellikle enerji kaynaklarında RF’na karşı bir bağımlılık 

ortaya çıktığını söylemek mümkündür (Abbasigil, 2016: 58).  

 İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiği diğer bir alan turizm olmuştur. RF’ndan 2000 

yılında 677 bin turist gelirken, bu rakam 2008 yılında 2,88 milyona, 2014 yılında ise 4,49 milyona 

yükselmiştir. 2015 yılında 3,65 milyona düşen turist sayısı, 2016 yılında ise 866 bine kadar 
gerilemiştir. 2016 yılında atılan iki ülke arasındaki politik ilişkileri yumuşatan olumlu adımlar 

neticesinde, gelen turist sayısı da 4,75 milyona ulaşmıştır.  Bu rakamları iki ülke arasında atılan 

politik adımların olumlu sonuçlar doğurduğunun bir göstergesi olarak kabul etmek gerekir 

(TUİK, https://biruni.tuik.gov.tr/turizmapp/menuturizm.zul).  

 Son dönemde RF ile askeri işbirliği de geliştirilmektedir. Bu alandaki ilk işbirliği Ekim 

1993’te RF’yle imzalanan anlaşmayla 19 adet helikopter, zırhlı araçlar, uzun namlulu silahlar ve 

gece görüş cihazlarının alınmasıdır (Oran, 2. Cilt: 544). Bu alandaki diğer önemli bir adım ise 
Ocak 2002 tarihinde, RF Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kvaşnin ile T.C. Genelkurmay 

Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu’nun imzaladıkları antlaşmadır (Milliyet, 2002; Çelikpala: 248). 

Tesis edilen bu işbirliğinin somut bir gelişmesi olarak Türkiye, Aralık 2017'de uzun süredir ihtiyaç 
duyduğu S-400 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi almak için RF ile 2,5 milyar dolarlık bir 

silah alım sözleşmesi imzalamıştır. Uzun yıllar boyunca bu kapsamdaki savunma ihtiyacını 

gidermek için birçok gayret gösteren Türkiye, başta ABD olmak üzere diğer NATO üye 

ülkelerinden benzer silah sistemleri tedarik etmeye çalışmış, ancak üretici ülkeler bu füzeleri 
satmaya yanaşmamıştır. Alınacak silah sisteminin ilk teslimatının 2019’un yaz aylarında 

yapılması beklenmektedir (Habertürk, https://www.haberturk.com/s-400-sistemi-icin-s-400-

fuze-savunma-alay-komutanligi-kurulacak-1781973#). 

3.3. Uyuşmazlık Konuları 

 Türkiye RF arasındaki uyuşmazlık konularının başında, tarihsel süreçte de çok önemli bir 

yer almış olan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki geçiş rejimini ve durumunu içeren 
“Boğazların statüsüne” yönelik hususlar gelmektedir. Günümüzde dahi RF’nin deniz yoluyla 

yaptığı dış ticaretin % 65’ini Türk Boğazları kanalıyla gerçekleştirdiği düşünüldüğünde konunun 

önemi ortaya çıkmaktadır (Büyükakıncı: 705). Boğazlar ile ilgili hususların güncel durumunun 

uluslararası hukuki dayanağını Temmuz 1936 yılında imzalanmış olan Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi oluşturmaktadır (Kamel: 167; Bilge: 113). II. Dünya Savaşı sonrasında Stalin 

yönetimi, Balkanlar ve Doğu Avrupa’ya yönelik yayılmacı politikalarını ön plana çıkarmış ve 

Doğu Anadolu toprakları ile Boğazlarını Türk hükümetinden isteyecek Türk boğazları ile ilgili 
emelleri gündeme gelmiştir (Armaoğlu, 2002: 515-517; Büyükakıncı: 693). 1990’lı yılların 

başında artan boğaz trafiği nedeniyle Türkiye, şehir ve halkının güvenliğini sağlamak, meydana 

gelen kazaları önlemek, kazalar sonrası ortaya çıkan çevre sorunlarını azaltmak amacıyla Ağustos 

1993 ayında, gemi geçişlerinin düzenlemesi amacıyla serbest geçiş hakkının yeniden 
tanımlanmasına yönelik bir tüzük kabul etmiştir. RF tüzüğün Montrö Sözleşmesi’nde 

düzenlenmiş serbest geçiş hakkına ilişkin ihlaller içerdiğini öne sürerek söz konusu yeni tüzüğün 

iptal edilmesini istemiştir. Türkiye de Boğazlarla ilgili yaptığı düzenlemenin ulusal egemenlik 
alanı sınırları içerisinde bulunduğundan bu istemleri geri çevirmiştir (Büyükakıncı: 705). 

Türkiye’nin 1998’de RF’nin de itirazlarını dikkate alarak Boğazlardan geçişle ilgili yeni bir 

tüzüğü kabul etmesi konunun ikili ilişkilerin sorunlu başlıkları arasından çıkartılmasını 
sağlamıştır (Çelikpala: 276; Oran, 2. Cilt: 596-598). 

 Diğer bir önemli sorun alanı Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle olan yakın ilgisidir. 

SSCB’nin Aralık 1991 yılında dağılmasıyla egemenliklerini kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, 

http://www.hurriyet.com.tr/moskova-ile-yeni-gerilim-tirmaniyor-ziyaret-iptal-edildi-40405400
https://biruni.tuik.gov.tr/turizmapp/menuturizm.zul
https://www.haberturk.com/s-400-sistemi-icin-s-400-fuze-savunma-alay-komutanligi-kurulacak-1781973
https://www.haberturk.com/s-400-sistemi-icin-s-400-fuze-savunma-alay-komutanligi-kurulacak-1781973
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Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan dini, kültürel ve etnik yakınlık nedeniyle Türkiye 

tarafından kardeş ülkeler olarak kabul görmüş ve TDP’nın önemli bir başlığını oluşturmuştur. 

Özal’ın ve Demirel gibi liderlerin özel ilgi alanını oluşturan ve Dönemin Başbakanı Süleyman 
Demirel tarafından bu dönemde dile getirilen “Adriyatik’ten Çin Seddine Büyük Türk Dünyası 

yaklaşımı” ve Türk Cumhuriyetlerine “rol model” olma iddiası hem iç, hem de dış kamuoyunda 

dikkatle takip edilmiştir (Çelikpala: 270; Oran, 2. Cilt: 543). 1993 yılından itibaren, Türkiye’nin 

bu tutumu RF’yla olan ilişkilerde “rakip algısı” nedeniyle yavaşlama görülmeye başlamıştır. Bu 
tarihten sonra Rus iç politikasında yapılan değerlendirmelerin de etkisiyle Türkiye’nin Balkanlar, 

Kafkaslar ve Orta Asya’da kendi etki alanını yaratma çabası yönündeki politikalarını sürdürmesi 

ilişkilerin soğumasına yol açmıştır (Büyüakıncı: 708; Çelikpala: 273-274). 

 1990’lı yıllarda Türkiye-RF arasındaki diğer bir sorunlu konu 1992 yılında yürürlüğe giren 

Avrupa’nın güney kanadında konuşlandırılmış silahların ve askerlerin sayısının belirli kotalara 

indirilmesini öngören Avrupa’da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA) uygulamaları 

olmuştur (Büyüakıncı: 702-703). Aynı yıllarda Balkanlardaki Bosna Hersek ve Kosova 
sorunlarında iki ülkenin politikaları farklılık göstererek iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir (Oran, 

2. Cilt: 544). Bu dönemde Kafkasya ve Orta Asya’da iki ülke arasında yaşanan rekabetin dış 

politikaya yansıması ve Türkiye’nin Çeçenya’daki çatışmadaki tavrına yönelik olarak RF PKK’yı 
Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmıştır. 1994 yılında sözde Kürt Parlamentosunun Rus 

Duma’sında toplantı yapmasına izin verilmesi bu kapsamdaki olumsuz diğer bir tutum olarak 

görülmüştür (Çelikpala: 274; Büyüakıncı: 710; Oran, 2. Cilt: 544-545). RF’nin aynı yıllarda 
Türkiye’ye terör örgütü PKK’yla mücadelede kullandığı helikopter ve silahları satarken, diğer 

taraftan ülkesinde PKK’yı destekleyici mahiyette politikalar uygulaması tam bir paradoks 

oluşturmuştur. RF’yla Ocak 1997’de ve yaşanan “S-300” krizi diye anılan diğer bir sorun da 

Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimine sattığı hava savunma silah 
sistemleri dolayısıyla yaşanmıştır. ABD’nin de desteğini alan Türkiye’nin yoğun diplomasi 

faaliyetleri neticesinde füzeler satıldı ancak Kıbrıs yerine Girit adasına konuşlandırılmıştır (Oran, 

2. Cilt: 544; Büyüakıncı: 710). 

 Türkiye ile RF’yi karşı karşıya getiren diğer bir husus Dağlık Karabağ sorunudur.  Bu 

konunun başlangıcı SSCB’nin dağılmasından önceki yıllara kadar gitmektedir. 1988 yılında, 

Dağlık Karabağ parlamentosundaki Ermeni parlamenterlerin bölgeyi Ermenistan’la 
bütünleştirmek yönünde oy kullanmaları krizin ilk işareti olmuştur.1989 yılında Erivan’dan 

Bakü’ye kadar olan bölgede etnik çatışmaların başlaması, sonrasında Bakü’de olağanüstü halin 

ilan edilmesiyle kriz tırmanmıştır. Çatışmayı durdurmaya yönelik barış süreci Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde yürütülmüştür. Yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne neden 
olan çatışmaların ardından, 1994 yılında ateşkes anlaşması imzalanmış, anlaşma bugüne kadar 

birçok kez ihlal edilmiştir. Minsk Grubu tarafından yürütülen AGİT bünyesindeki görüşmelerden 

de nihai bir çözüm çıkmamıştır (Kamel: 193-194). Dağlık Karabağ’da 2016 yılında yaşanan 
çatışmaları Rusya’nın Ortadoğu, Karadeniz ve Güney Kafkasya’da izlediği “saldırgan realist”1 

dış politikanın bir unsuru olarak değerlendirmek mümkündür.    

 İki ülkenin son dönemde ters düştüğü diğer bir olay RF’nun Ukrayna’ya yaptığı müdahale 

neticesinde olmuştur. Kasım 2013’te Ukrayna’da başlayan protestolar ve ülkeye hakim olan kaos 
Rusya’nın Kırım’a askeri birliklerini yerleştirmesiyle tırmanarak büyük bir krize dönüşmüştür. 

Mart 2014’te Kırım ve Sivastopol’ün referandumla özerkliklerini ilan ederek RF’na 

bağlandıklarını açıklamışlardır. Uluslararası aktörlerin yaptırım kararı alma ve uygulamalarına 
rağmen, RF Kırım’ı ilhak etmiş, bugüne kadar izlediği politikadan da geri adım atmamıştır. 

                                                             
1 ABD’li yazar John Mearsheimer tarafından “The Tragedy of Great Power Politics” (New York: Norton, 2001) adlı 
eserinde ortaya konan bu kavram, “anarşik olan uluslararası ortamda hareket eden devletlerin rasyonel ve stratejik 
düşündüğünü, bölgesinde hegemon olabilmek ve diğer devletleri ürkütmek (caydırmak) için askeri gücünü gerçek güç 
olarak gördüğünü” belirtmektedir. 
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Türkiye bu konuda uluslararası hukuk ve kamuoyu çerçevesinde bir tutum takınarak RF’nun 

Ukrayna’nın egemenlik hakkını ihlal ettiğini savunmuştur (Semercioğlu, 2016: 188). 

 

 SONUÇ: 

  Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, TDP’nın yapılması ve uygulanmasında temel 

unsurun Türkiye’nin Avrupa ile Asya’nın birleştiği bir noktada, Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine 

bağlayan boğazlara sahip olacak şekilde, küresel enerji kaynaklarının bulunduğu coğrafyalara çok 
yakın ve nakil güzergâhlarının merkezinde bir konumda olması gibi özelliklere sahip bir 

jeostratejik konumunun olması tartışmasızdır. TDP’nın diğer önemli bir özelliği Osmanlı 

Devleti’nin son döneminde başlayan ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinde hızlanarak günümüze 
kadar ulaşan “Batı medeniyetleriyle uyumlu bir yönünün bulunması”dır. TDP’nin bir başka 

değişmeyen temel ilkesi Atatürk’ün “Yurtta barış, Dünyada barış” veciz sözü olagelmiştir. 

 Soğuk savaşın 1990’lı yılların başında sonlanması ve sonrasında ortaya çıkan yeni 

uluslararası sistem içinde yeni ittifaklar ve işbirliği alanlarının ortaya çıkması Türkiye’ye de dış 
politikada alternatifler üretebilmesine imkân sağlamıştır. 2002 yılından itibaren AK Parti’nin tek 

başına iktidara gelerek iç politikada istikrarın yakalanması ve küresel konjonktürün de desteğiyle 

yaşanan ekonomik iyileşme, beraberinde “ilgi alanı genişlemiş etkili bir TDP’nın” izlenmesine 
yardımcı olmuştur. Bu yönleriyle TDP, günümüzde; “çok yönlü”, ihtiyaç sahibi ülkelere ve 

halklarına yapılan yardımlarla daha fazla “insan odaklı”, “sert gücün yanında yumuşak gücünü 

ve kamu diplomasisini2 daha fazla kullanabilen” bir yapıyı içerecek şekle doğru gelişme 
göstermiştir.  

 Türkiye’nin son yıllarda başta ABD olmak üzere Batı’yla yaşadığı sorunlar RF ile olan ikili 

ilişkilerin gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Başta enerji ve askeri konular olmak üzere 

birçok alanda gerçekleştirilen iki ülke arasındaki işbirliğinde gelinen durumun ve dış ticaret 
rakamlarının RF lehine bir avantaj sağladığı, Türkiye’nin ise özellikle enerji alanı ve en son alınan 

S-400 silah sistemleri kapsamında RF’na daha fazla bağımlı hale geldiği söylenebilir. Bu 

“asimetrik durumun” dengeye getirilmesi için özellikle başta yenilenebilir kaynaklar olmak üzere 
alternatif enerji kaynaklarına ağırlık verilmesine ve milli silah sanayinin güçlendirilmesi 

yönündeki olumlu adımlara rağmen henüz istenen seviyeye ulaşamadığı da bir gerçektir.  

 Türkiye’nin coğrafi konumunu “kader olarak” görmekle birlikte, günümüz TDP’nı 
uluslararası olay, olgu ve sorunlarla baş edebilecek şekilde rasyonel ve ortak akılla oluşturmak en 

doğru yöntem olarak gözükmektedir. Bu çerçevede RF’yla ile ikili ilişkilerimizi ve RF’nin 

bölgemizde uyguladığı politikalarını tarihi gerçeklik çerçevesinde çok iyi analiz ederek 

değerlendirmek ve buna uygun politikalar oluşturmak gerekir. 
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ÖZET: Son yıllarda, Çok Uluslu İşletmelerin (ÇUİ) yabancı ülkelerde faaliyet gösteren parçası olan alt 
işletmeler, genel merkezden yönetilen bir uygulama birimi olmaktan ziyade,  faaliyetlerine karar verebilen, hatta kendi 
stratejilerini belirleyebilen özerk yapılara doğru dönüşmektedir. Bu dönüşüm sonucu bazı alt işletmeler Ar-Ge, üretim, 
satış faaliyetlerini kendi kararları ile yönetebilir ve bu fonksiyonları tek bir ülke ile sınırlı kalmak yerine kapsamını 

bölgesel ya da küresel ölçeğe kadar genişletebilir. Bir ÇUİ’deki alt işletmelerin üstlendikleri roller ve özerklik 
seviyeleri farklılık gösterebilir. Alt işletmelerin özerklik seviyeleri ve rollerinin dağıtımı genel merkez yöneticileri 
tarafından gerçekleştirilmektedir ve alt işletmeler açısından genel merkezde güven oluşturmak özerkliğe sahip 
olabilmek için kilit öneme sahiptir. Güvenin en önemli belirleyicilerinden birisi alt işletmelerin performansıdır. Bu 
bağlamda performansın alt işletme özerkliği üzerinde aynı etkiye sahip olamayacağı, genel merkez yöneticilerinin iyi 
ya da kötü performansının nedenlerine ilişkin algılarına bağlı olarak alt işletmenin özerkliği ile ilgili kararlarının farklı 
olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, çalışmayı nedensel atıf kuramı ve nedensel atıfların güvene etkisini temel alarak 
hazırladık.  

Çalışma, alt işletmelere genel merkez tarafından verilen özerkliğin sadece nesnel ölçüm sonuçlarına 
dayanmayabileceği, bilakis genel merkez yöneticilerinin öznel değerlendirmelerinden etkilenebileceğine dair 
önermeleri literatür araştırmasına dayanarak sunmaktadır. Çalışma, alt işletmelerin özerkliği konusunda yapılacak 

araştırmalara ışık tutmayı, bu konuda yeni araştırma önerileri sunmayı ve bireysel düzeyde davranışların işletme 
düzeyinde davranışlara etkisini vurgulamayı amaçlamaktadır.1  

 Anahtar kelimeler: Nedensel Atıf Kuramı, Güven, Alt işletme, ÇUİ, Özerklik  

ABSTRACT:  In recent years, subsidiaries, which are operating in foreign countries as a part of Multinational 
Corporations (MNC), are transformed into autonomous structures, that can decide their activities or even determine 
their own strategies rather than being an implementation unit managed from headquarters. As a result of this 
transformation, some subsidiaries can manage their R & D, production and sales activities with their own decisions and 
extend these functions to a regional or global scale instead of being limited to a single country. The roles, and levels of 
autonomy undertaken by subsidiaries in a MNC may vary. The autonomy levels and roles of subsidiaries are distributed 
by headquarters managers, and ensuring that the headquarters trust to subsidiaries is key to having autonomy. One of 
the most important determinants of trust is the performance of subsidiaries. In this context, we think that performance 

will not have the same effect on subsidiary's autonomy and that the decisions of the headquarters will be different 
depending on the perceptions of head office managers about the reasons for good or bad performance. In this frame, 
we prepared the study based on causal attribution theory and the effect of causal attribution on trust. 

This study provides evidence based on the literature research that the autonomy given to the headquarters by 
the headquarters may not be based solely on objective measurement results, but may be influenced by subjective 
evaluations of headquarters managers. The study aims to shed light on the research on the autonomy of subsidiaries, 
provide new research proposals on this subject, and emphasize the effect of individual-level behaviors on company-
level behaviors. 

          Keywords: Causal Attribution Theory, Trust, Subsidiary, MNC, Autonomy 

                                                   
1 Bu çalışma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanmakta olan Doktora 

tezinden faydalanılarak üretilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Son zamanlarda, çok sayıda alt işletme genel merkezin birer kopyası olan uç birimler 

olmaktan ziyade, kendi başlarına benzersiz yeteneklere sahip ve yerel müşteriler ve tedarikçilerle 

kritik bağlantılara sahip özerk yapılara doğru evirilmiştir (Ambos, Birkinshaw, 2010). Karar 

verme yetkisine sahip olma anlamında kullandığımız özerklik (Das, Teng, 1998; Birkinshaw, 
1997) alt işletmelerin yeni yetenekler ve ürünler geliştirme ve üretme rolleri üstlenmelerine hatta 

stratejik kararlarını vermelerine kadar uzanabilir. Alt işletmeler günümüzde sadece genel merkez 

ile mutlak bağımlılık ilişkisi içerisinde ve mutlak kontrol altında hareket eden birimler olarak 
değerlendirilmemelidir.  

ÇUİ’ler için belirsizlikler ile baş etmenin en önemli aracı olan alt işletmeler girdikleri her 

ülkede maruz kaldıkları farklı kurumsal çevreler (Drogendijk, Andersson, 2013), sahip oldukları 

farklı kaynaklar (Rugman, Verbeke, Yuan, 2011; Ghoshal, Nohria, 1989), gömülü oldukları farklı 
ağlar (Andersson, Forsgren, Holm, 2002) ve maruz kaldıkları farklı belirsizlikler ve riskler 

sebebiyle (O’Donnell, 2000) birbirlerinden farklı yapılara dönüşmektedir. Alt işletme ülkede 

doğrudan deneyimleyerek edindiği örtük bilginin kolayca taklit edilemez ve aktarılırken kusurlu 
bir biçimde aktarılabilen (Sethi, Guisinger, 2002) doğası sebebiyle genel merkezden daha fazla 

bilgiye sahip olmakta, böylece genel merkezin sınırlı rasyonelliği sebebiyle daha isabetli kararlar 

verebilmektedir (Roth & O'donnell, 1996; Nohria & Ghoshal, 1994). Bu durumda alt işletme 
yöneticileri kendi kararlarını vererek alt işletme başarısına katkı sağlayabilecekleri için genel 

merkez yöneticileri karar verme yetkisini alt iletme yöneticilerine devretmelidir (O'Donnell, 

2000). Ancak, ÇUİ’nin geneline baktığımızda bir bütünlükten söz edebilmek (Haugland, 2010) 

ve ölçek ekonomisinden yararlanmasını sağlamak için (Benito, 2005) ve bununla birlikte alt 
işletme yöneticilerinin fırsatçılık riskinden dolayı genel merkez tüm karar verme inisiyatifini alt 

işletmeye aktaramaz (Nohria, Ghoshal, 1994). Bu sebeple birden çok ülkede faaliyet gösterirken 

hem kültürel hem de kurumsal etkiler sebebiyle (Haugland, 2010) yabancı olma yükümlülüğüne 
maruz kalan, bu sebeple de çeşitli belirsizlikler ile baş etmek zorunda kalan işletmeler olarak 

ÇUİ’ler (Hennart, 1991) alt işletmeleri kontrol altına alma ve özerklik verme konusunda ikilim 

yaşamaktadır. 
Alt işletmelerin farklılaşması ÇUİ’leri yönetilmesi ve kontrol edilmesi karmaşık yapılar 

haline getirmektedir (Hennart, 1991).  Karmaşık sosyal sistemlerde çalışabilme becerisi için 

önemli etkiye sahip olan güven yakın ilişkilerde uyum, ilişkinin gelişimi ve ilişkiden tatmin olma 

ile ilgili (Mooradian, Renzl, Matzler, 2006) bir kavram olarak genel merkez alt işletme arasında 
kaçınılmazdır. Fırsatçılık şansı olduğunda adil davranacağına dair bir beklenti ile alt işletme 

yöneticisine güvenen (Zaheer, McEvily, Perrone, 1998) genel merkez yöneticisi, bu inancına 

dayanarak karar verme yetkisini alt işletme yöneticisine devretme konusunda daha istekli 
olacaktır (Mayer, Davis, Schoorman, 1995). Ancak alt işletme performansının beklentileri 

karşılanmaması durumunda genel merkez yöneticisi bu durumun sebepleri açıklama arayışına yol 

açan bilişsel değerlendirme süreçlerini başlayıp (Gardner, Karam, Tribble, Cogliser, 2019) 

performans düşüşünün yarattığı etkinin seviyesine bağlı olarak performans düşüşünün nedenini 
araştıracaktır (Tomlinson, Mayer, 2009). Genel merkez yöneticinin performansın düşüşünün 

sebebine ilişkin algısının alt işletme yöneticisine olan güvenini etkileyeceğini, bu durumda alt 

işletme yöneticisine verdiği karar verme özerkliği konusunda kararını gözden geçireceğini 
düşünüyoruz. Bu bağlamda bireyin bir olayın nedenine ilişkin algısının bireyin, beklenti, duygu 

ve davranışların üzerinde etkisi ile ilgili bir çerçeve sunan atıf kuramından yararlanıp genel 

merkez yöneticisinin yaptığı atfılar ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamaya ve performansın 
düşüşünün sebebine ilişkin olası davranışlarını açıklamaya çalışıyoruz. 

Çalışmamız örgüt bilimi alanında henüz çok yaygın olarak araştırılmayan atıf kuramından 

yararlanarak (Harvey vd. 2014; Martinko, Harvey, Dasborough, 2011) ÇUİ-alt işletme arasındaki 

ilişkiler için yeni bir bakış açısı ve bu bakış açısına uygun araştırma konuları önermektedir.  
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 Çok Uluslu İşletmeler ve Alt İşletmeler 

ÇUİ’leri en az iki ülkede katma değerli faaliyetlere sahip olan işletmeler (Rugman, 

Verbeke, 2001) ya da kendi ülkeleri dışında çalışanları olan işletmeler olarak tanımlayabiliriz 

(Hennart, 2007). İşletmeler, yurtdışında imalat veya pazarlama için yatırım yapıp alt işletmeler 
kurarak Çok Uluslu İşletmeler (ÇUİ) (MNE-Multinational Enterprise) haline gelirler (Chang, 

1995). Çok Uluslu İşletmeler ülkelerin içinde ve ülkeler arasındaki katma değerli faaliyetlerin 

çeşitli aşamalarını kontrol ve koordine etmeye, ülkelerin kaynak ve politika farklılıklarından 

kaynaklanan avantajlardan faydalanmaya çalışır (Dicken, 2003 aktaran Benito, 2005). 
ÇUİ’lerin en önemli birimlerinden olan alt işletmeleri2 (subsidiary) Çok Uluslu İşletmelerin 

herhangi bir ev sahibi ülkede katma değer oluşturan tüzel varlıkları olarak da ifade edebiliriz 

(Birkinshaw, Hood, 1998). Alt işletmeler, satın alma, yeşil alan ya da ortak girişim yatırımları ile 
kurulurlar (Birkinshaw , Hood, 1998) ve  bir işletme tarafından %100’üne sahip olunabildiği gibi 

birden çok işletmenin ortaklığı ile de varlıklarını sürdürebilirler (Schütte H., 1995). Belirli bir 

ülkede, aynı Çok Uluslu İşletmeye ait, birbirinden bağımsız ve birbirinden farklı şekilde gelişen 
birkaç alt işletme olabilir. Ayrıca bir alt işletme bir ülkede faaliyet zincirindeki tek bir faaliyeti 

gerçekleştirebileceği (Örn. Sadece satış, teknik destek ya da Ar-Ge vs.) gibi faaliyet zincirindeki 

tüm faaliyetleri de gerçekleştirebilir (Birkinshaw, Hood, 1998). Alt işletmeler, ÇUİ’ler tarafından 

farklı ülkelerde satın alınarak ya da yeni baştan kurularak ortaya çıkarlar. Bu yapılar, faaliyet 
süreleri boyunca sermaye aktarımını yapan ana işletmenin kontrolü altındadır.  

Alt işletmelerin günümüzde sınırlı da olsa kendi başlarına karar verebilen ve işletmenin 

kendisine özgü yetenekler geliştirmesine katkı yapan ayrıca ÇUİ’lerin çevreleri ile etkileşiminde 
önemli bir yere sahip unsurlardır. ÇUİ’ler ve alt işletmeler arasındaki ilişkiyi özerklik ve biçimsel 

kontrol arasındaki bir paradoks olarak nitelendirmek mümkündür (Andersson, Forsgren, Holm, 

2007; Kumar, Seth, 1998; Birkinshaw, 1997). Alt işletmeler özerkliğe sahip olduklarında, yerel 
meşrulaşma (Mezias, 2002) ve daha fazla yetenek geliştirme olanağına sahip olurlar (Palmié, 

Keupp, Gassmann, 2014). Özerklik genel merkezde alt işletmenin beklendiği biçimde 

davranacağı inancı ile verilir (Das, Teng, 1998) ancak bu durum fırsatçılık riskini arttırır 

(O’Donnell, 2000). Buna karşılık biçimsel kontrol sınırları tanımlayarak, davranış kalıplarını 
belirler ve alt işletmenin beklendiği gibi davranmasını sağlar (Das, Teng, 1998), böylece alt 

işletmenin fırsatçı davranma riskini azaltır (Eisenhardt, 1989) fakat bu durum genel merkezin 

sınırlı rasyonelliği sebebiyle yerel ortamda meşrulaşmayı ve yeni yetenekler geliştirerek ÇUİ’ye 
katmadeğer yaratmasını olumsuz etkiler. 

2.2 Güven 

Uluslararası alan, belirsizliklerin çok olduğu, buna bağlı olarak savunmanın zayıfladığı ve 

fırsatçılık riskinin daha büyük bir sorun haline geldiği bir ortamdır. İşletmelerin uluslararası 

alandaki belirsizlikleri gidermeye çalışması yüksek maliyetlere katlanmasına sebep olmakta ve 
işletmeleri rekabet avantajlarını kaybetme riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. Uluslararası 

alanda ÇUİ’lerin bilgi eksiklikleri verdikleri kararların rasyonel olmasını zorlaştırmakta ve bu 

                                                   
2 “Subsidiary” ifadesi Türkçeye “Yan kuruluş” ya da “bağlı kuruluş” olarak da çevrilmiş ve bu biçimleri ile 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz “yan” ya da “bağlı” ifadesi yerine “alt” sıfatını kullanarak, birimin hiyerarşik 

bir düzenin kontrol altındaki parçası olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bununla birlikte, kar amacı gütmeyen örgütleri 

de kapsayan “kuruluş” kelimesi yerine, odaklandığımız konuya uygun olarak kar amacı güden örgütleri ifade eden 

“işletme” kelimesini kullanarak bu birimlerin tüzel kişiliğine vurgu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla “Subsidiary” 

kelimesini Türkçeye çevirirken “Alt işletme” tamlamasını kullanarak, hem tüzel varlıklarını hem de bir işletmeler 

grubu içerisinde hiyerarşik düzeylerini ön plana çıkarıp, tanımı ile daha uygun bir bağlantı sağlayacağımızı 

düşünüyoruz.  
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zorluğu aşabilmek için yüksek maliyetlere katlanmak zorunda bırakmaktadır. Kurumsal 

mesafenin arttığı durumlarda tecrübe sahibi olunduğunda bile coğrafi konumların uzak olması 

sebebiyle kontrol imkânları kısıtlanmaktadır. Bununla birlikte uluslararası alanda var olan çeşitli 
belirsizlikler işletme içi fırsatçı davranış risklerini arttırmaktadır (Katsikeas, Skarmeas, Bello, 

2009). Tüm bu belirsizlikler, maliyetler ve artan riskler uluslararası alanda güven için geniş bir 

alan yaratır ve güveni kaçınılmaz hale getirir çünkü risk arttıkça güven daha önemli hale 

gelmektedir (Wicks, Berman, Jones, 1999). 
Güven, hayatın içerisinde sahip olduğu önemli pozisyon sebebiyle psikoloji, sosyoloji, 

pazarlama, yönetim, ekonomi gibi merkezinde insan olan farklı disiplinler tarafından yakından 

incelenmektedir. Güven farklı boyutlara sahip olması ve her bir disiplinin bakış açısındaki 
farklılıklar sebebiyle çeşitli biçimlerde değerlendirilen bir olgudur (McKnight, Chervany, 2002). 

Nooteboom ve arkadaşlarına (1997) göre güven, bir partnerin bir ilişkinin niyetleri ve 

beklentilerine göre hareket etme yeteneği (yetkinlik güveni) ya da kusurlu hareket etmeme niyeti 

(kasıtlı güven) ile ilgilidir. Ekonomik ve ilişki odaklı bir bakış açısı ile Zaheer ve arkadaşlarına 
(1998) göre güven; bir aktörün yükümlülüklerini yerine getireceği, öngörülebilir bir şekilde 

davranacağı, fırsatçılık şansı olduğunda adil davranacağına dair beklentidir. McKnight ve 

Chervany (2002) ise güveni, karşıdakinin adalet, iyilik, güç, yetenek, iyi niyetlilik, dürüstlük ve 
öngörülebilirlik gibi çeşitli özelliklerine ilişkin inançlar olarak tanımlar. 

Güvenin tanımı konusunda çeşitliliğe rağmen güven ile ilgili ortak nokta aktörlerin 

(örneğin, bireyler, gruplar, örgütler), sosyal biçimlerde, ilişkilerde veya sistemlerde etkileşime 
girerken birbirlerine karşı savunmasız hale geldikleri yönündeki genel düşünceye dayanmasıdır 

(Bigley, Pearce, 1998). Ayrıca, neredeyse tüm araştırmalar, en azından güven tanımını, bir başka 

bireyin, grubun veya örgütün eylemlerinin veya sonuçlarının kabul edilebilir olması veya aktörün 

çıkarlarına hizmet etme olasılığına ilişkin bir inanç, tutum veya beklenti olarak tanımlanmıştır 
(Sitkin ve Roth 1993). Dolayısıyla güven, bir birey, grup ya da örgütün, bir başka, birey, grup ya 

da örgüte karşı bir inanç, tutum veya beklenti sonucu savunmasız olma isteği olarak en kapsamlı 

biçimi ile tanımlanabilir. Mayer ve arkadaşları (1995) da bu kapsamlı tanımı araştırmalarında 
kullanmayı tercih etmiş ve güveni karşı tarafın eylemlerine karşı savunmasız olma konusunda 

isteklilik olarak tanımlamışlardır. Bu kavramsallaştırma, güveni, güvenilen taraf ile kurulan 

ilişkideki çeşitli risk alma türlerine sahip sonuçlarından ayırır. Bu şekilde tanımlanan güven 
kavramı tek başına tanımlanırken riski içermez, ancak güven bir eyleme dönüştüğünde yani 

güvenilen taraf ile birleştirildiğinde risk almaya isteklilik konuya dahil olur. Risk alma sonuçları 

arasında işbirliği, hassas bilgileri paylaşma ve gönüllü olarak güvenen taraf için önemli olan 

konular üzerinde güvenilen tarafın denetime izin vermesi sayılabilir (Mayer, Davis, 1999). 
Güvenin bu şekilde kavramsallaştırılması, güveni öncüllerinden de ayırır (Mayer, Davis, 

1999). Bu yaklaşım güvenen tarafın genel olarak diğer insanlara güvenme eğilimine ve karşı 

tarafın güvenilir olduğuna dair algısına dayanarak, güvenilen tarafa karşı savunmasız olmaya 
istekli olacağını belirtmektedir. 

Mayer ve arkadaşları (1995) tarafından bir bireyin ya da grubun güvenmeye değer 

olduğuna dair değer biçme olarak ifade edebileceğimiz güvenilirliğin (Brenkert, 1998), güvenilen 

tarafın yeterlilik (ability), iyi niyet / yardımseverlik (benevolence) ve sözüne sadakat / dürüstlük 
(integrity) gibi faktörlerden etkileneceğini önermektedir. Güvenilirlik güvenmeyi mantıklı hale 

getirir (Brenkert, 1998), ayrıca güven, diğer insanların ve grupların güvenilirliğinin bilişsel 

değerlendirmelerinden gelişir (Lewis, Weigert, 1985, aktaran Jones, George, 1998). Güvenilirlik 
olmadan, güven sürdürülebilir değildir (McEvily, Perrone, Zaheer, 2003).  

2.3 Nedensel Atıf Kuramı 

Günlük yaşamın birçok alanında bireyler, olayların nedenleri hakkında bilgilerine, 

motivasyonlarına ve inançlarına dayandırdıkları bir takım çıkarımlarda bulunarak etraflarındaki 

dünyayı anlamlandırmaya çalışırlar. İnsanlar kendilerini etkileyen olaylar hakkında çıkarımlarda 
bulunduklarında bu çıkarımlar duygularını, beklentilerini ve gelecekteki davranışlarını etkiler 

(Weiner, 1985). Bireyi etkileyen ve birey tarafından fark edilen olayların nedenleri ile ilgili 
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çıkarımların formülasyonunu sağlamaya çalışan nedensel atıf kuramı, belirli bir olayın veya 

olayın ardından ortaya çıkan sonucun neden gerçekleştiğine dair inançları inceler (Rudolph, 

Roesch, Greitemeyer, Weiner, 2004).  
Kuramın öncülerinden olan Weiner belirli nedenlere dair atıf türlerinin ve bu altında yatan 

boyutların bireylerin duygularını, beklentilerini ve davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamaya 

çalışmıştır (Martinko, Moss, Douglas, Borkowski, 2007). Weiner’in (1986) açıkladığı atıf 

boyutları örgütsel bilimler içinde en yaygın çalışılan boyutlar olarak gözükmektedir (Harvey, 
Madison, Martinko, Crook, Crook, 2014).  

Atıflar, insanların yaşamlarında, kişisel ve kişilerarası olaylar ve olayların sonuçlarına dair 

ortaya attığı nedensel açıklamalar olarak tanımlanabilir (Bell-Dolan, Anderson, 1999). Bireyler 
yanlarında, gözlemledikleri olaylara ve eylemlere anlam vermek için kullanarak etki ve 

nedenleriyle ilgili kendi örtülü kuramlarına dayanarak atıf yaparlar. Bilgi, inançlar ve motivasyon 

atıf sürecinin başlangıç girdileridir (Barry, Crant, 2000) ve bu girdiler atıfları etkilerler (Bell-

Dolan, Anderson, 1999). Ayrıca yapılan atıflar öznenin motivasyonu, duyguları ve davranışları 
üzerinde ön görülebilir ve geniş kapsamlı sonuçlara sebep olabilir (Eberly, Holley, Johnson, 

Mitchell, 2011).  

Bir özneyi etkileyen olay ya da davranış kendisi ya da bir başkası tarafından 
gerçekleştirilmiş olabilir (Weiner, 2000). Özne kendisi ile ilgili yaptığı atıflar kişinin kendisi ile 

ilgiliyse kişisel atıflar (intrapersonel) yapmış olur. Özne, aktör olarak bir başkasını 

değerlendiriyorsa bir gözlemci olarak yaptığı atıflar kişiler arası atıflar (interpersonel) olarak 
değerlendirilecektir (Rudolph, Roesch, Greitemeyer, Weiner, 2004; Weiner, 2000).  

Nedensel atıf alanında yapılan çok sayıda araştırma, öznelerin olayların nedenlerine dair 

yaptıkları atıfları üç başlık altında sınıflandırma konusunda fikir birliğine varmıştır (Weiner, 

2000). Olayların nedenlerine ilişkin bu üç başlık olayların nedenlerinin atfedildiği “odak” (Locus 
of Control), olayların nedenlerinin değişip değişmeyeceğini ifade eden “kararlılık” (Stability) ve 

nedenlerin “kontrol edilebilirliği” (Controllability) olarak isimlendirilmektedir.  

Odak, nedenin nereden kaynaklandığını ifade eder ve aktörden mi yoksa aktörün dışından 
mı kaynaklandığını gösterir (Weiner, 2000; Moore, 2000). Bir olayın nedeninin atfedildiği odağın 

içsel veya dışsal olarak değerlendirilmesi, insanların duygularını, davranışlarını, motivasyonlarını 

ve düşüncelerini etkiler (Weiner, 1985). Bu boyut özneyi tetikleyici olaylara cevap olarak verdiği 
duygusal tepkilerle özellikle ilgilidir. Olumsuz bir olay sonrası, neden iç faktörlere atfedildiğinde 

suçluluk ve utanç gibi duyguların ortaya çıkması muhtemeldir. Bununla birlikte neden dış 

faktörlere atfedildiğinde, öfke ve hayal kırıklığı gibi duygular izlenebilir. Ayrıca olumlu bir olayın 

sonucuna ilişkin nedenler içsel faktörlere atfedilirse gurur duygusu ortaya çıktığı gibi dışsal 
faktörlere atfedildiğinde şükran gibi duyguların ortaya çıkması muhtemeldir (Harvey, Madison, 

Martinko, Crook, Crook, 2014). 

Kararlılık nedenin süresini ifade eder, neden sürekli midir? Uzun süreli midir? Yoksa 
duruma özgü ve/veya geçici midir? (Vallerand, Richer, 1988). Kararlılık belirlenen odağa bağlı 

olarak ortaya çıkan duygusal ve davranışsal tepkileri azaltıp arttırabileceği gibi nedene dair 

kararlılık algıları, bireyin gelecekteki sonuçlar için beklentilerini şekillendirmesine sebep olur. 

Kararsız sebeplere yapılan atıflar özneyi etkileyen olayın gelecekte tekrarlanmayacağı 
beklentisini oluştururken, kararlı sebeplere atfetme başarı veya başarısızlığın devam edeceğine 

dair beklentilere yol açacaktır (Martinko, Gardner, 1987). 

Son olarak kontrol edilebilirlik öznenin olayın nedeni üzerinde kontolü olup olmadığı ile 
ilgilidir. Şans ve görev zorluğu gibi faktörler genellikle kontrol edilemez olarak algılanırken, çaba 

kontrol edilebilir bir faktör olarak görülmektedir.  

Bu üç boyut ile ilgili analizlerin sonuçları, sonraki davranışları etkileyen duygusal tepkilere 
ve beklentiye dair düşüncelere yol açmaktadır (Tomlinson, Mayer, 2009). Duygusal tepkiler ve 

beklentiler öznenin davranışlarını etkilemektedir.  
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3. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Atıf kuramı, bir başarısızlık söz konusu olduğunda duygularının ve düşüncelerin 

değişiminin anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir (Kogut, 2016). Nedensel atıf süreci, bir 

başarısızlık durumunda kendiliğinden sezgisel (Tomlinson, Mayer, 2009) ya da rasyonal olarak 

ortaya çıkar ve başarısızlığın nedenlerine ilişkin bir takım çıkarımlara sebep olur (Kogut, 2016). 
Bu çıkarımların atıfı yapanların duygularını, geleceğe yönelik başarı konusunda beklentilerini ve 

davranışlarını etkiler. İşletmelerin performans düşüşlerine verdikleri tepkileri anlamak, karar 

vericilerin nedenselliğin önemini anlamalarını gerektirir (Ford, 1985). Genel merkez yöneticisi 
performansın sebebine ilişkin atıflarını alt işletme yöneticisinin dışındaki sebeplere yaptığında 

genel bir duygu olarak üzüntü hissetse de (Weiner, 1985)  dışarı yapılan atıf zorluğa karşı yardım 

etmeyi sağlayacak sempati duygularını harekete geçirebilir (Martinko, Douglas, Harvey, 2006). 

Olumsuz performansın sebebi alt işletmeye atfedildiğinde yetenek ve çaba eksikliği ile 
ilişkilendirilebilir (Rudolph, Roesch, Greitemeyer, Weiner, 2004). Çaba eksikliği kontrol 

edilebilir bir neden olarak değerlendirilirken yetenek eksikliği kontrol edilemeyen bir neden 

olarak değerlendirilecektir. Eğer performans düşüşü alt işletme yöneticisinin kontrolünde olarak 
değerlendiriliyorsa ve bu durum alt işletme yöneticisinin fırsatçı davranışlarından kaynaklı olarak 

değerlendiriliyorsa genel merkez yöneticisi alt işletme yöneticisine öfkelenecektir (Weiner, 

2000).  Buna karşılık, performansın nedeni alt işletme yöneticisinin kontrol edemeyeceği 
gerekçelere bağlı olarak algılanıyorsa bu durumda öfke azalır ya da yok olur. Eğer alt işletme 

yöneticisi de performansın düşmesine bağlı olarak benzer şekilde zarar görüyorsa genel merkez 

yöneticisinin alt işletme yöneticisine sempati duyması bile beklenebilir (Rudolph, Roesch, 

Greitemeyer, Weiner, 2004). 
Önerme 1: Genel merkez yöneticilerinin, alt işletmenin performansının nedenine ilişkin 

yaptığı atıflar, duygu ve düşüncelerini farklı etkiler. 

Mayer ve arkadaşlarının (1995) önerdiği güven modelinde risk alıp güvenme eylemi 

gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkan sonuçtan güvenilirliği etkileyen faktörlere bir geri besleme 

gerçekleşir (Tomlinson, Mayer, 2009). Geri besleme, güvenen tarafın aradaki ilişkiyi 
gözlemlemesi olarak yorumlanabilir. Eğer ilişkide savunmasız kalma isteğini ihlal eden bir durum 

söz konusu değilse güvenilirlik ile ilgili inançlar kuvvetlenecek buna bağlı olarak güven 

güçlenecektir. Eğer sonuçlar olumsuz ise yüksek performans beklentisi gerçekleşmeyecektir, bu 
durum bir güven ihlali olarak değerlendirilebilir (Sitkin, Roth, 1993). Atıf kuramı ve güven 

arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmacılar atıf kuramın önerdiği boyutlar çerçevesinde ortağın 

performans üzerindeki rolüne ilişkin yapılan atıfların öznenin düşünceleri ve duyguları üzerinden 
hem doğrudan güveni etkilediğini hem de aktör ile ilgili güvenilirlik algılarını etkilediğini öne 

sürmüştür (Tomlinson, Mayer, 2009; Jones, George, 1998). Nedensel atıf kuramını Mayer ve 

arkadaşlarının (1995) kurdukları güven modelinde sonuç ve güvenilirlik algısı arasında bir geri 

bildirim köprüsü olarak (Tomlinson, Mayer, 2009) ele alınabilir. Bu sebeple nedensel atıflardan 
kaynaklanan duyguları incelemek ikili arasındaki güvenin değişimini anlamak açısından 

önemlidir (bkz. Lewis ve Weigert, 1985).  

Güçlü öfke, acı, korku ve hayal kırıklığı gibi belirli duygusal tepkiler öznenin aktör 
hakkında düşüncelerini yeniden gözden geçirmelerine (Lewicki, Bunker, 1996) böylece genel 

merkez yöneticisinin alt işletme yöneticisi hakkındaki görüşünü yani güvenilirlik algısını 

değerlendirmelerine yol açar (Tomlinson, Mayer, 2009). Dolayısıyla, nedensel atıflar duygusal 

tepkilere neden olurken, bu duygusal tepkilerin bilişsel seviyede etkili olacağını bekleyebiliriz. 
Nitekim Jones ve George (1998) duyguların güven ve güvenilirlik üstünde etkili olduğunu ve 

kişinin duygularının ve duygu durumlarının başkaları hakkında güvenilirlik konusunda yargılarda 

bulunma şekline etki ederek güveni etkileyeceğini belirtmiştir. Hayal kırıklığı, öfke, kırgınlık gibi 
güçlü olumsuz duygular güveni olumsuz etkiler (McEvily, Perrone, Zaheer, 2003). Dolayısıyla 

düşük performansın nedenine ilişkin yapılan atıf alt işletme yöneticisinin kontrol edebileceği 

sebeplere atfedildiğinde yetenek, iyilik ve dürüstlükten oluşan güvenilirlik algısı muhtemelen 
daha düşük bir güven düzeyine yol açacak şekilde yeniden değerlendirilecektir. Buna karşılık 
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performansın sebebi ile ilgili yapılan atıf alt işletme yöneticisinin dışındaki sebeplere ya da 

kontrol edemeyeceği sebeplere atfedilirse öfke hissedilmeyeceği hatta duruma göre sempati 

hissedilebileceği için güven olumsuz etkilenmeyecektir (Tomlinson, Mayer, 2009).  
Güvenin gelişmesinde duyguların önemli bir rolü olduğunu (Blatt, 2009) göz önünde 

bulundurursak performansın sebebine ilişkin genel merkez yöneticisinin yaptığı atıfların 

oluşturacağı duyguların güvenin gelişimini ya da yok olmasını etkileyeceğini düşünebiliriz 

(McEvily, Perrone, Zaheer, 2003; Jones, George, 1998). 
Önerme 2: Genel merkez yöneticilerinin alt işletme performansının nedenine ilişkin duygu 

ve düşünceleri, alt işletmeye olan güveninin seviyesini etkiler. 

 
Güven ilişkinin kritik bir bileşenidir (Hagen, Choe, 1998) ve ilişkinin olduğu yerde az ya 

da çok güvenin varlığından söz etmek mümkündür. Bir ilişkide güven ne kadar yüksekse ilişkinin 

verimi o kadar yüksek olacaktır. Bu önermenin temelindeki düşünce işletme düzeyinde ya da 

birey düzeyinde güvenin artması ile fırsatçılık korkusunun azalması, bu sebeple sözleşmelere ve 
kontrole olan gereksinimin azalması vardır. Güven; güvenilen tarafın güvenilen davranışlar 

göstermesine yol açar, fırsatçı davranışın (algılanan) olasılığını azaltır, her iki tarafın bireysel 

hedefleri yerine ortak hedeflere bağlanmasını destekler, işbirliğini ve karşılıklı yönelimi geliştirir, 
esnekliği ve karar verme hızını artırır, tarafların birbirlerine bağlılığını artırır, bilgi asimetrisinden 

kaynaklanan sorunları azaltır (Mohr, Puck, 2013). Hem işletme içinde hem de işletmeler 

arasındaki ilişkileri yönetmek için bir düzenleyici olarak rol alır (Dirks, Lewicki, Zaheer, 2009). 
Güvenin olduğu yerde genel merkez yöneticisi alt işletme yöneticisinin fırsatçı davranışlar 

sergilemeyeceği beklentisine sahiptir ve kararlarını verebilme yetkisini devretmeye istekli 

olacaktır. Buna karşılık güvenin olmadığı durumlarda riskten kaçan genel merkez yöneticisi alt 

işletme yöneticisinin beklediği şekilde davranması için kontrol seviyesini arttıracaktır ve bu 
durum özerkliğin ortadan kalkması anlamına gelebilir (Das, Teng, 1998; Birkinshaw, 1997; 

Eisenhardt, 1989). Bu durumda; 

Önerme 3(a): Genel merkez yöneticilerinin alt işletmenin olumsuz performansının 

nedenine ilişkin yaptığı atıflara bağlı olarak güvenin azalması özerklik seviyesinin azalmasına 

sebep olur. 

İlişkinin devamı için güven önemlidir, çünkü güvenilen tarafın davranışını yorumlamak 

için bir çerçeve ve referans oluşturur ve aynı zamanda güvenen tarafın karşı taraf ile etkileşimde 

bulunup bulunmayacağına ya da nasıl bir etkileşim içerisine gireceğine dair kararları vermesinde 
en temel dayanak noktasıdır. Bu dayanak noktasının ortadan kalkması tarafların iş birliği gibi 

olumlu etkileşim davranışları yerine, olumsuz davranışlar sergileme, intikam alma ya da ilişkiden 

kaçınma davranışları göstermelerine sebep olabilir, böylece güvenin zedelenmesi ile güvenen 
taraflar ortaya çıkan olumsuz durumdan kaçınmak için ilişkiyi sonlandırmak isteyebilir (McEvily, 

Perrone, Zaheer, 2003). Ancak bu durumda önemli olan ilişkinin düzelmeyeceğine olan inançtır, 

olumsuz bir sonucun karararlı nedenlere atfedilmesi, aynı durumun gelecekte benzer koşullar 

altında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusundaki algıyı biçimlendirecektir bu da genel merkez 
yöneticisinin alt işletme yöneticisine karşı savunmasız olma isteğini etkileyecektir (Tomlinson, 

Mayer, 2009). Dolayısıyla performansın düşük olması öngörülebilir gelecekte değiştirilemeyen 

dahili ve harici kararlı olan nedenlere atfedilmesi durumunda alt işletme yöneticisinin çaba 
göstererek performanslarını arttırabileceklerine dair beklentilerini zayıflayacaktır çünkü 

performans ile ilgili olarak yapılan kararlı nedensel atıflar düşük performansın ardından düşük 

performansın devam edeceğine dair beklentilerin oluşmasına neden olur (Teas, McElroy, 1986). 
Eğer genel merkez yöneticisi performansın olumsuz durumunun kararlı olacağına inanırsa 

büyük ihtimalle ilişkiden geri çekileceğini, düşmanca davranışlarda bulunacağını veya önleyici 

ve antisosyal davranışlarda bulunacağını öngörebiliriz (Gardner, Karam, Tribble, Cogliser, 2019).   

Önerme 3(b): Genel merkez yöneticisi olumsuz performansın sebebini alt işletme 

yöneticisi ile ilgili kararlı sebeplere atfederse ilişkiyi sonlandırmaya yönelik davranışlar 

gösterebilir  
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4. SONUÇ 

Çalışmamız alt işletme genel merkez ilişkisine ve alt işletmenin özerkliğinin öncüllerinin 

anlaşılmasına dair yapılan bir literatür araştırmasıdır. Çalışma performansın sebebi ile ilgili genel 

merkez yöneticisinin algısının davranışlarına farklı biçimlerde yansıyabileceğini göstermektedir. 

Dolayısıyla çalışma performans ölçümünün örgütsel davranışlara etkisi ile ilgili araştırmalara 
yeni bir bakış açısı sunmakta ve bu alana ışık tutmaktadır. 

 Literatürde güvenin performans üzerine yaptığı araştırmalar yaygın olarak yapılmış olsa 

da performansın güven üzerine etkisi konusunda yapılan araştırmaların sayısının kısıtlı olduğunu 
söyleyebiliriz (Huff, Kelley, 2003). Çalışmamız performansın güven üzerine etkisi konusunda 

daha sonra yapılacak araştırmalara ışık tutmaktadır. Performansa ilişkin algıların güven üzerinde 

farklı etkiler yaratabileceğini literatürdeki araştırmalara dayanarak göstermeyi amaçlamaktadır 

burada gösterilen kanıtlar konunun önemine ışık tutmaktadır. 
 Çalışmamız bireylerin duygu ve düşüncelerinin örgüt davranışı üzerinde etkileri 

konusunda yapılan araştırma literatürüne de ışık tutmakta ve bu alanda sunduğu araştırma 

önerileri ile literatüre katkı sağlamaktadır.   
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ÖZET: Günümüzde çatışmaların ve dolayısıyla istikrarsızlaşan bölgelerin artmasıyla yerlerinden edilen 
insanların sayısı ve beraberinde göçmen kaçakçılığı artış göstermektedir. Göçmen kaçakçılığı dünyanın birçok 
bölgesinde, özellikle Türkiye’de kaçak göçmenlerin yaşadıkları zorlu koşullar ve dramlar ile öne çıkarken gözardı 
edilen başka bir boyut daha vardır. Bu da göçmen kaçakçılığı vasıtasıyla terörizmin finansmanıdır. Uluslararası resmi 
kurum ve kuruluşların göçmen kaçakçılığı ile ilgili yayınladıkları raporlarda ortaya konulan rakamlar buradan 

kaynaklanan paranın çok yüksek miktarda olduğunu göstermektedir. Göçmen kaçakçılığında terör örgütlerinin buradan 
önemli gelir elde ettikleri tahmin edilmektedir. Bu çalışma ile hem bu suçun terör boyutuna dikkat çekmek, hem de bu 
konudaki literatürün yetersiz olmasından dolayı bu konu ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. Ayrıca çatışma ve istikrarsızlığın olduğu bölgelerin, uluslararası toplum tarafından istikrara 
kavuşturulması gerektiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak, terörizmin göçmen kaçırarak finans sağlamasını önlemek 
amacıyla çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmalar yapıldığı, ancak sorun sahalarının yinelendiği 
ve önerilen ve uygulanmakta olan çözümlerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Çalışmanın araçlarını uluslararası resmi 
kurum ve kuruluşların konu ile ilgili yayınladıkları güncel raporlar, veriler ve makaleler oluşturmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Kaçakçılığı, Terörizmin Finansmanı, İnsan Kaçakçılığı, Düşük Risk-Yüksek 
Kazanç 

ABSTRACT: Today, the number of displaced people and the number of migrant traffickers are increasing with 
the rise of conflicts and unstable regions. Migrant trafficking is another dimension that has been overlooked in many 
parts of the world, especially in Turkey, with the harsh conditions and dramas of illegal migrants, which is the financing 
of terrorism through migrant trafficking. The figures presented in the reports published by international official 
institutions and organizations on migrant trafficking show that the money generated from this is very high. It is 
estimated that terrorist organizations have gained significant income from migrant trafficking. With this study, it was 

aimed to draw attention to the terror dimension of this crime and to contribute to the subsequent studies on this subject 
as the literature on this subject is insufficient. In addition, it has been emphasized that the regions where conflict and 
instability exist should be stabilised by the international community. As a result, it has been observed that various 
international institutions and organizations have been working to prevent terrorism from providing financing by 
trafficking migrants, but the problem areas have been repeated and the proposed and implemented solutions have been 
insufficient. The tools of the study are up-to-date reports, data and articles published by international official institutions 
and organizations on this subject. 

Keywords: Migrant Smuggling, Financing of Terrorism, Human Trafficking, Low Risk-High Profit 

 

GİRİŞ 

Göçmen kaçakçılığı dünya çapında gündemi meşgul eden önemli bir olgu olmakla birlikte 

esas ününü belki de Türkiye’de yaşıyor denebilir. Bunun nedenleri ise hem Türkiye’nin yanı 
başındaki Suriye ve Irak’ta gerçekleşen iç savaş ve terör olayları hem de Türkiye’nin göçmenlerin 

en önemli destinasyonu olarak Avrupa’ya bir köprü konumunda olmasıdır. İç savaş ve terör 

nedeniyle yerlerinden edilmiş kaçak göçmenler güvenliksiz ve yoksul Orta Doğu coğrafyasından 
refah ve demokrasinin beşiği olarak algılanan Avrupa’ya ulaşmak istemektedirler. Dolayısıyla bu 

rotada Türkiye çok önemli bir lokasyondur. 

Göçmen kaçakçılığı ve göçmenlerin bu süreçte yaşadıkları dramlar özellikle Türkiye’de 

medya aracılığıyla toplumun hafızasına kazınmıştır. Bunlardan en çok akılda kalanlardan biri ise 
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şüphesiz cansız bedeni sahile vuran Aylan bebektir. Gerçekten de göçmen kaçakçılığı ile ilgili 

yapılan araştırmalar ve yayınlanan raporlarda kaçak göçmenlerin ne tür insanlık dışı uygulama ve 

koşullardan geçtikleri gözler önüne serilmektedir. Bütün bunlarla birlikte göçmen kaçakçılığı ne 
yalnızca göçmen kaçakçılığıdır, ne de göçmenlerin çektikleri sıkıntı ve acılardan ibarettir. 

Göçmen kaçakçılığının geri planda kalan önemli başka bir boyutu daha söz konusudur. Bu da 

göçmen kaçakçılığının terör örgütleri ile ilişkisi ve göçmen kaçakçılığından elde edilen gelirlerle 

terörizmin finansmanının sağlanmasıdır. Terör örgütleri istikrar ve güvenlikli ortamdan yoksun 
bıraktıkları bölgelerde hem insanları yerlerinden etmektedirler hem de onların kaçak göçmen 

olarak Batı ülkelerine ulaşımlarına para karşılığı aracılık etmektedirler. Tabiki göçmen 

kaçakçılığı yalnızca terör örgütleri tekelinde değildir ancak göç rotalarındaki görece hakimiyetleri 
neticesinde göçmen kaçakçılığında önemli bir yere sahip oldukları öne sürülebilir. Dolayısıyla 

genel olarak terör örgütlerinin özelde ise Türkiye bağlamında DAEŞ ve PKK terör örgütünün 

göçmen kaçakçılığından büyük miktarlarda gelir elde ettikleri tahmin edilmektedir. 

Irak ve Suriye’de DAEŞ her ne kadar askeri olarak mağlup edilmiş olsada DAEŞ’in 
tamamen yok olduğunu söylemek doğru olmayacaktır (Council of Europe, Parliamentary 

Assembly, Committee on Political Affairs and Democracy, “Funding of the terrorist group Daesh: 

lessons learned”, (http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=24506&lang=en), Erişim: 11 Nisan 2019). Zira yayınlanan bir raporda DAEŞ'in, 

Irak'ta yerel operasyonları önceleyen gizli bir yapılanmaya dönüşmekte olduğundan, DAEŞ'in 

geçiş, adaptasyon ve yeniden güçlenme aşaması içinde bulunduğundan ve taşra düzeyinde hücre 
yapılanması içinde olduğundan bahsedilmektedir (Anadolu Ajansı, “UN report says Daesh 

evolving into covert network”, (https://www.aa.com.tr/en/americas/un-report-says-daesh-

evolving-into-covert-network/1384633#), Erişim: 6 Mayıs 2019). DAEŞ’in tekrar eski gücüne 

dönene kadar neredeyse gizlenme yolunu tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca kendine alan açmaya 
çalışan bir diğer terör örgütü YPG/PKK’nın bu bölgede DAEŞ ile arasında da çatışmalar meydana 

gelmektedir. Çok sayıda çatışma ve alan mücadelesinin olduğu bölgede yerli halk bir şekilde bu 

çatışmalardan etkilenmekte ve çoğu kez yerlerinden edilmektedirler. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden 2019 yılı başında yapılan bir 

açıklamaya göre son altı aylık süreç içerisinde Suriye’nin doğusundaki Deir-ez-Zor’da 

gerçekleşen çatışmalar ve hava saldırılarında yaklaşık 25000 kişinin göçe zorlandığı tahmin 
edilmektedir. Burada özellikle kadın, çocuklar ve yaşlılardan oluşan kitlenin risk altında olduğu 

ifade edilmektedir. Bu bölgede azalan hizmetler ve temel gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 

yerel halk arasında umutsuzluk artmaktadır. Bu ve buna benzer bölgelerde DAEŞ tarafından 

sıkıştırılmış ve yerinden edilmiş kitleler BM gibi uluslararası örgütlerde endişe yaratmaktadır 
(UNHCR-The UN Refugee Agency, “Thousands fleeing fighting in northeast Syria – UNHCR”, 

(https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/1/5c385fdf4/thousands-fleeing-fighting-northeast-

syria-unhcr.html), Erişim: 18 Nisan 2019). Suriye’den bir gazetenin aktardığına göre de Suriye 
DAEŞ’e yönelik hava saldırılarını artırmakta ve cihatçılarla çatışmaya devam etmektedir 

(Reuters, “Syrian army attacks Islamic State targets in desert: report”, 

(https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-sukhna/syrian-army-attacks-

islamic-state-targets-in-desert-report-idUSKCN1QM0WM), Erişim: 17 Mayıs 2019). Her ne 
kadar Suriye devlet güçleri DAEŞ ve diğer terör örgütlerini topraklarından temizlemeye çalışsada 

bu durumda yine yerli halkın göçe mecbur kalmasında bir etken olarak belirmektedir. Özetle 

terörün artışıda terörün ortadan kaldırılmaya çalışılması da bu bölgede yerli halkın koşullarını 
olumsuz etkilemektedir. 

Bütün bu gibi nedenlerle son zamanlarda göçmen kaçakçılığının ivme kazandığı 

söylenebilir (United Nations, “Identifying and Exploring The Nexus Between Human 
Trafficking, Terrorism, and Terrorism Financing”, (https://www.un.org/sc/ctc/wp-

content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf), s. 11, Erişim: 11 Nisan 2019). 

Göçmen kaçakçılığı esas olarak kazanç elde etmek için işlenen bir suç türüdür.  Bununla birlikte 

göçmen kaçakçılarının zaman zaman mağdurları cinsel sömürü ve fidye için kaçırma gibi yollarla 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24506&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24506&lang=en
https://www.aa.com.tr/en/americas/un-report-says-daesh-evolving-into-covert-network/1384633%23
https://www.aa.com.tr/en/americas/un-report-says-daesh-evolving-into-covert-network/1384633%23
https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/1/5c385fdf4/thousands-fleeing-fighting-northeast-syria-unhcr.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2019/1/5c385fdf4/thousands-fleeing-fighting-northeast-syria-unhcr.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-sukhna/syrian-army-attacks-islamic-state-targets-in-desert-report-idUSKCN1QM0WM
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamicstate-sukhna/syrian-army-attacks-islamic-state-targets-in-desert-report-idUSKCN1QM0WM
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf
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metalaştırdıkları da görülmektedir. Ayrıca terör örgütlerinin eleman temini için de göçmen 

kaçakçılığı mağdurlarından faydalanıldığı görülmektedir.  

Göçmen kaçakçılığı insani boyutuyla hem dünyada hem de ülkemizde çok öne çıkan bir 
suç türüdür. Bu nedenle toplumun ve kolluk kuvvetlerinin en çok dikkat kesildikleri noktada bu 

işin insani boyutu ve kaçak göçmenlerin kendileri olmaktadır. Göçmen kaçakçıları oluşan bu 

ortamda gözardı edilebilmektedirler. Bu makalenin konusu hem bu suçun terör boyutunun geri 

planda kalması hem de bu konudaki literatürün yetersiz olması gibi nedenlerle, göçmen 
kaçakçılığından elde edilen gelir ile terörizmin finansmanı olarak seçilmiştir. Böylelikle bu konu 

ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Terör örgütlerinin işgal ettikleri yerlerde, yerlerinden edilen halkın göçe zorlanması ve bu 
kaçak göçmenlik süreçlerinde terör örgütlerinin buna aracılık ederek büyük miktarlarda para 

kazanıp, bu para ile kendi terör faaliyetlerini finanse etmeleri, bu zincirleme olay örgüsünü adeta 

bir kısır döngüye dönüştürmüştür. Elbetteki göçmen kaçakçılığından elde edilen gelir terörün 

finansmanında ne tek ne de en önemli kaynaktır. Ancak ilerleyen bölümlerde görüleceği üzere 
kayda değer bir miktar paranın sürümde olduğu bu suçun terör örgütlerinin finansmanında 

katkısının olduğu görülmektedir. 

Makalenin ilk bölümünde göçmen kaçakçılığının teorik boyutu ve insan kaçakçılığı ile 
arasındaki anlam kargaşası ele alınmıştır. İkinci bölümde göçmen kaçakçılığı ile terör arasındaki 

bağlantı ve göçmen kaçakçılığı başlığı altındaki terör örgütlerinin dahil olduğu diğer suçlar bu 

konuda yayınlanmış çeşitli raporlara dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü 
bölümde göçmen kaçakçılığını artıran faktörler olarak göçmen kaçakçılığının büyük kazanç 

sağlayan mali boyutu ile göçmen kaçakçılarının yakalanması, soruşturulması ve buradan elde 

edilen gelirin tespit edilmesi noktasında yargısal ve teknik bazı eksiklikler çeşitli uluslararası 

kuruluşların kaynaklarına dayanılarak dile getirilmiştir. Bu bölümde hem dünya genelinde hem 
de Türkiye’de göçmen kaçakçılığı ile ilgili düşük risk yüksek kazanç algısı ve bunun nedenleri 

de ifade edilmeye çalışılmıştır. Son bölümde ise göçmen kaçakçılığından terörizmin finansmanı 

ile mücadelede sorun sahaları ve bu mücadelede yapılması gerekenler sıralanmıştır. Makalede 
herhangi bir terör örgütüne odaklanılmamıştır. Genel olarak uluslararası bağlamda göçmen 

kaçakçılığından terörizmin finansmanı ele alınmakla birlikte Türkiye’nin göçmen kaçakçılığında 

öne çıkan konumu da ifade edilmiş ve göçmen kaçakçılığından terörizmin finansmanı ile 
mücadelede sorun sahaları ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Makalenin 

hazırlanmasında genel olarak uluslararası resmi kurum ve kuruluşların konu ile ilgili en son 

yayınladıkları rapor ve verilerden faydalanılmakla birlikte yine konu ile ilgili bazı haber ve 

makalelerden de yararlanılmıştır.  

 

1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Göçmen Kaçakçılığı’nın Tanımı 

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili uluslararası düzeydeki en önemli girişimin BM Genel 

Kurulu’nda kabul edilen ve 28 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren Kara, Deniz ve Hava yoluyla 

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol olduğu söylenebilir. Bu protokol göçmenleri kaçak 

konumuna sokup onları büyük bir risk altına atan, aynı zamanda göçmen kaçakçıları içinse büyük 
bir kazanç sağlayan artan organize suç örgütleri sorunuyla ilgilenmektedir. Bu protokolün önemli 

bir özelliği ise küresel çapta ilk kez göçmen kaçakçılığı tanımının geliştirilmiş ve üzerinde 

anlaşılmış olmasıdır. Ortaya konan ve uluslararası düzeyde kabul gören göçmen kaçakçılığı 
tanımının sağladığı politik destek ve meşruiyet zemini neticesinde bu protokolün amacı göçmen 

kaçakçılığını önlemek, bununla mücadele etmek ve aynı zamanda taraf devletler arasında 

işbirliğini teşvik etmek, kaçak göçmenlerin haklarının korunması ve mağdurların bu kaçakçılık 
süreçlerinde çeşitli sömürülere maruz kalmalarını engellemektir (United Nations Office on Drugs 

and Crime, “United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 
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Protocols Thereto”, (https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html), 

Erişim: 19 Mart 2019). 

Bu protokole göre göçmen kaçakçılığı kaçakçıların doğrudan ya da dolaylı olarak parasal 
veya başka maddi çıkarlar elde etmek amacıyla ulusal veya daimi ikametinin bulunmadığı bir 

kimseyi bir devlete yasadışı yollardan sokması anlamına gelmektedir. Protokole göre yasadışı 

giriş, bir devletin topraklarına gerekli olan şartlara sahip olunmadan giriş yapılması anlamına 

gelmektedir (United Nations, "Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and 
Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime”, 

(https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-

migrants/SoM_Protocol_English.pdf), s. 2, Erişim: 19 Mart 2019). Göçmen kaçakçılığı, tanımdan 
da anlaşılacağı üzere, bir devlete karşı işlenen ve göçmen kaçakçısı ile birlikte mağdurun da bu 

suça ortak olduğu bir suç türüdür. Göçmen kaçakçılığı kaçakçılar ve göçmenler açısından bir tür 

“hizmet sektörü” olarak görülmektedir. Dolayısıyla suçun yaygınlaşmasında bu algının da bir 

payının olduğu öne sürülebilir. 

 

1.2. Göçmen Kaçakçılığı-İnsan Kaçakçılığı Karmaşası 

Göçmen kaçakçılığı, kişilerin sınır dışına gönderilmesi suretiyle işlenen bir suç olması 
nedeniyle genellikle insan ticareti/kaçakçılığı ile karıştırılabilmektedir (Çarmıklı ve Umay, 2016: 

29). Dahası bazı kaynaklarda ve medyada dahi bu iki kavramın birbiri yerine kullanılabildiği 

görülmektedir. Bu kargaşanın iki temel boyutu vardır; birincisi bilgi eksikliğinden ve kavramların 
görece benzerliğinden kaynaklanan tamamen teorik bir karmaşa iken diğeri ise göçmen 

kaçakçılığı suçunun sui generis özellikleri ile süreç içerisinde insan kaçakçılığı suçu şemsiyesi 

altındaki başka bazı suçlara da dönüşebilen değişken yapısının pratikteki boyutudur.  

Kaçak göçmenlere iş koşulları vb. ile ilgili verilen çeşitli yanıltıcı bilgiler neticesinde 
varılan ülkede yaşadıkları istismarlar, hem göçmen kaçakçılığında hem de insan kaçakçılığında 

suçluların maddi kazanç için insanları sömürmeleri, her iki suç tipinde de hedefin insan olması, 

kişilerin bir yerden bir yere taşınması, mağdurların bu süreçte temel haklarından yoksun 
bırakılmaları gibi etkenler de göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı arasındaki ayırıcı çizginin 

belirsizleşmesine yol açmaktadır (Çarmıklı ve Umay, 2016, s. 29-30). 

Çatışmalar nedeniyle göçmen kaçakçılığının bazen insan kaçakçılığına dönüştüğü, 
özellikle göçmen kaçakçılarına borçlarını ödeyemeyenlerin bu borçları ödeyene kadar esaret 

altında tutuldukları bazı yetkililer tarafından dile getirilmektedir. Benzer şekilde hem göçmen 

kaçakçılığı hem de insan kaçakçılığında mağdurlar söz konusu şebekeler tarafından kaçırılarak 

fidye karşılığında ailelerine teslim edildikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir (FATF Report, 
“Financial Flows from Human Trafficking July 2018”, (https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf), s. 16, Erişim: 26 Nisan 2019). 

Bunlara benzer suç süreci içerisindeki dönüşümler yukarıda da belirtildiği üzere bu karmaşayı 
artırmaktadır. 

Çeşitli raporlarda da bu durum ifade edilmeltedir. Söz gelimi Uluslararası Af Örgütü’nün 

bir araştırmasına göre kadın göçmenler göçmen kaçakçılığı sürecinin her safhasında şiddete, 

istismara ve cinsel tacize maruz kalmaktadırlar. Bu araştırmada yapılan mülakat görüşmelerinde 
kadın göçmenlerin bazıları tarafından fiziksel ve ekonomik istismara uğradıkları; kaçakçılar, 

kaçak göçmen olarak beraber bulundukları diğer erkekler ve güvenlik güçleri tarafından ilişkiye 

zorlandıkları belirtilmektedir. Kaçakçılar savunmasız ve yalnız olduklarını gördükleri kadınları 
hedef almaktadırlar. Onların maddi yetersizlik içinde oldukları anlarda da cinsel ilişkiye 

zorlamaktadırlar. Bu örneklerde görüldüğü üzere suçun bağlamı göçmen kaçakçılığından insan 

kaçakçılığına doğru dönüşebilmektedir (Çarmıklı ve Umay, 2016, s. 30).  

Dünyanın her yerindeki düzensiz göç yollarında, kendilerinin rızaları ile göç yolculuğuna 

başlayan göçmenler, bu süreç boyunca insan ticaretinin metası haline dönüşmektedirler. 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf
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Yayınlanan raporlarda düzensiz göç yolları boyunca yaşları itibariyle özellikle çocuk ve gençlerin 

insan ticaretine karşı savunmasız oldukları tespiti vurgulanmaktadır (FATF Report, “Financial 

Flows from Human Trafficking July 2018”, s. 12). Dolayısıyla burada da daha hassas durumda 
olan kitlelerin kaçak göçmen iken insan kaçakçılığı mağduruna dönüşebildikleri görülmektedir. 

Yukarıda sayılan bütün bu ve buna benzer örnekler neticesinde göçmen kaçakçılığı ile insan 

kaçakçılığı hem pratikte hem de teorik anlamda birbirine karışabilmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte her iki suç tipi birbirinden oldukça farklıdır. Söz gelimi göçmen 
kaçakçılığı rızaya dayalıdır ve temelde göçmenler de sınır ihlallerinde kaçakçılarla birlikte suçun 

bir parçasıdırlar. İnsan kaçalçılığında ise sömürü amacıyla kişilerin güç kullanılarak, aldatılarak, 

kaçırılarak, dolandırılarak zorla birilerinin kontrolüne girmesi ve seks işçiliği, cinsel istismar, 
zorunlu çalıştırma, hizmet alma, kölelik vb. uygulamalar ve organlarının alınması söz konusudur. 

Dolayısıyla burada bir rızadan bahsetmek mümkün değildir. Ayrıca göçmen kaçakçılığında süreç 

istenilen ülkeye varıldığında sona ermekte iken insan ticaretinde sömürü mağdur kurtulana dek 

süreklidir (Çarmıklı ve Umay, 2016, s. 29-30).  

BM’nin yayınladığı bir raporda da bazı durumlarda bir kişinin insan kaçakçılığının mı 

yoksa göçmen kaçakçılığının mı kurbanı olduğunu tespit etmenin zor olabildiğine vurgu 

yapılmıştır. Bununla birlikte rapora göre bu iki suç arasında, rızai durum, ulusötesi olma, sömürü 
döngüsü ve etki hedefi gibi unsurlar bağlamında, temelde farklı suç türleri oldukları ifade 

edilmektedir. Yukarıda da vurgulandığı üzere bu raporda da göçmen kaçakçılığının gönüllü bir 

eylem iken insan kaçakçılığında ise zorlamanın söz konusu olduğu; göçmen kaçakçılığının her 
zaman ulusötesi olduğu bununla birlikte insan kaçakçılığının böyle bir zorunluluğunun 

bulunmadığı; göçmen kaçakçılığının yasadışı göçmen hedef ülkeye vardığında sona ererken insan 

kaçakçılığında ise mağdurun kazanç kaynağı olma özelliği sonlanıncaya kadar sömürünün sürekli 

olarak devam ettiği; göçmen kaçakçılığının etkisinin yasadışı olarak girilen bir başka devletin 
uluslararası sınırları üzerindeki egemenliğinin ihlal edilmesinden ibaret iken insan kaçakçılığında 

ise sömürü amacı güdüldüğü ve temel olarak etki ettiği unsurun insan olduğu belirtilmiştir (United 

Nations, “Identifying and Exploring The Nexus Between Human Trafficking,…”, s. 12). 

1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından uluslararası kara para aklama sorununa yönelik 

kurulan Mali Eylem Görev Gücü’nün 2018 yılında yayınladığı rapora göre de göçmen kaçakçılığı 

ve insan kaçakçılığı arasındaki üç temel fark şu şekilde sıralanmıştır (FATF Report, “Financial 
Flows from Human Trafficking July 2018”, s. 7); 

İzin/Rıza: Genellikle tehlikeli veya insan onurunu alçaltıcı koşullarda yapılan göçmenlerin 

kaçakçılığında göçmenlerin bu kaçakçılığa izni söz konusu iken insan kaçakçılığı 

mağdurları bu kaçakçılığa ya hiç onay vermemişlerdir ya da ilk önce onay verilmişse bile 
bu onay kaçakçıların zorlayıcı, aldatıcı ya da kötü niyetli eylemleri tarafından anlamsız 

hale getirilmiştir. 

İstismar: Göçmen kaçakçılığı göçmenlerin varış yerlerine ulaşmasıyla sona ererken, insan 
kaçakçılığı, mağdurların kaçakçılara yasadışı kar sağlamaları için bir şekilde süregiden 

istismarı içermektedir. 

Ulusötesi: Göçmen kaçakçılığı her zaman ulusötesi iken, insan kaçakçılığında böyle bir 

gereklilik söz konusu değildir. İnsan kaçakçılığı, mağdurların başka bir ülkeye götürülüp 
götürülmemesine veya aynı ülkede ikamet ettikleri insan kaçakçılığına maruz kalıp 

kalmamasına bakılmaksızın gerçekleştirilebilir. 

Bu farklılıkların bir sonucu olarak, göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı için finansal 
akışların farklı olduğu ve bu iki kaçakçılığı farklılaştırmanın daha iyi bir profil çizmek adına 

faydalı olacağı sunulan raporlarda vurgulanmaktadır (FATF Report, “Financial Flows from 

Human Trafficking July 2018”, s. 7). Ancak bu iki suç arasındaki çizgiyi flulaştıran yukarıdaki 
etkenler neticesinde hem bu suçun soruşturulması hem kayıt altına alınması hem de buradan elde 

edilen paranın tespit edilmesi zorlaşmaktadır. Dolayısıyla terörizmin finansmanında göçmen 
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kaçakçılığından elde edilen kara paranın ortaya çıkarılması noktasında bu karmaşa da önemli bir 

sorun olarak öne çıkmaktadır. 

 

2. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE TERÖR ARASINDAKİ BAĞLANTI 

2.1. Göçmen Kaçakçılığı ve Terör Bağlantısı 

Terör örgütlerinin işgal ettikleri ve kontrolü ellerine geçirdikleri bölgelerde oluşturdukları 

kargaşa ortamı ve bu bölgelerde yerli halkın evlerinden olmaları ile göçe zorlanan bir kitlenin 
oluşması göçmen kaçakçılığına uygun koşullar doğurmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan bu hassas 

kitle göçmen kaçakçılarından destek talep eder duruma gelmektedirler (FATF Report, “Financial 

Flows from Human Trafficking July 2018”, s. 16). 

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili raporlara bakıldığında bu suç ile diğer organize suç çeşitleri 

arasında bağlantılara dair kanıtların olduğu görülmektedir. Söz gelimi göçmen kaçakçılığı 

mağdurlarının uyuşturucu kuryesi olarak kullanılması yaygın bir durumdur. Son zamanlarda 

Türkiye’de gerçekleşen göçmen kaçakçılığı operasyonları ile ilgili haberler tarandığında da bu 
durum görülecektir. Uyuşturucu kaçakçılığından gelir elde eden PKK terör örgütü burada iyi bir 

örnek olarak sunulabilir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir 

açıklamada da PKK’nın uyuşturucu ticaretine vurgu yapılmıştır (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı, “PKK, Bir İnsan Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Ticareti Örgütüdür”, 

(https://www.icisleri.gov.tr/pkk-bir-insan-kacakciligi-ve-uyusturucu-ticareti-orgutudur), Erişim: 

18 Mayıs 2019). Göçmen kaçakçılığından elde edilen gelirler ile terör finansmanı arasında belirli 
bağlantılar söz konusudur. Afrika’da yapılan bir çalışmada sunulan bilgiler de, Batı Afrika'da, 

göçmen kaçakçılığı ile terörün finansmanı arasında önemli bir bağlantının olduğu ve İrlanda’daki 

terör örgütlerinin finansmanı ile göçmen kaçakçılığı arasında da bir bağlantının olduğu 

değerlendirilmektedir (FATF Report, “Money Laundering Risks Arising from Trafficking in 
Human Beings and Smuggling of Migrants July 2011”,(https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Sm

uggling%20of%20Migrants.pdf), s. 39, Erişim: 17 Nisan 2019). 

Afrika’da 2017 yılında yakalanan ve DAEŞ’e bağlı olarak göçmen kaçakçılığı ile 

terörizmin finanse edilmesinde önemli biri olarak nitelenen bir teröristin ele geçirilmesi de bu 

durumun bir örneğini oluşturmaktadır (United Nations, “Identifying and Exploring The Nexus 
Between Human Trafficking,…”, s. 13). Ayrıca 2019 yılı Mayıs ayı sonunda Türkiye’de MİT ve 

Emniyet’in ortak gerçekleştirdiği bir operasyonla Avrupa’nın en büyük göçmen kaçakçılığı 

çetesinin lideri olan Kuzey Iraklı Akbar Omar Tawfeeq’in ele geçirilmesi de bu anlamda çok 

önemli bir örnektir. Zira bu çetenin PKK terör örgütü ile işbirliği yaptığı değerlendirilmektedir 
(Sözcü Gazetesi, “MİT ve Emniyet’ten Avrupa’nın en büyük göçmen çetesine darbe”, 

(https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/mit-ve-emniyetten-avrupanin-en-buyuk-gocmen-

cetesine-darbe-4973412/), Erişim: 27 Nisan 2019). 

Fransız Mali İstihbarat Birimi’ne gelen bir Şüpheli İşlem Raporu’na göre para havale 

hizmetlerini kullanarak İngiltere, Afganistan, Pakistan ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden 100-

300 Avro arası tutarlarda para alan Afgan uyruklu bir kişi ile ilgili yapılan soruşturma ve buna 

benzer çeşitli ülkelerden para aldıkları tespit edilen yine Afgan ve Pakistan uyruklu kişilerin 
durumları bu tür suçlar ve suç örgütleri ile ilgili bir çok bağlantı ve tespiti ortaya çıkarmıştır. Bu 

kişiler arasındaki bağlantılar ve ana alıcıların ortaya çıkarılması, buradaki fonların Fransa, 

İngiltere ve diğer kuzey ülkelerine sınırı geçmek için düzensiz göçmenler tarafından kullanılması 
gibi önemli detaylar böylelikle ortaya çıkarılmış olmaktadır. Bununla birlikte bu olayla ilgili 

davanın konusu suç gelirinin aklanması olmamıştır. Ancak küçük miktarlardaki para akışı ile nasıl 

suç işlendiğinin anlaşılması açısından önemli bir olay olarak öne çıkmaktadır. Buradan yola 
çıkılarak terörizm gibi nakit ihtiyacının önemli olduğu diğer suç çeşitlerinin de çalışma 

https://www.icisleri.gov.tr/pkk-bir-insan-kacakciligi-ve-uyusturucu-ticareti-orgutudur
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%2520in%2520Human%2520Beings%2520and%2520Smuggling%2520of%2520Migrants.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%2520in%2520Human%2520Beings%2520and%2520Smuggling%2520of%2520Migrants.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%2520in%2520Human%2520Beings%2520and%2520Smuggling%2520of%2520Migrants.pdf
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prensipleri belki ortaya çıkarılabilir (FATF Report, “Money Laundering Risks Arising from 

Trafficking in Human Beings…”, s. 61). 

Yukarıda ifade edilen örnek olaylardan da görüleceği üzere göçmen kaçakçılığı ile 
terörizmin finansmanı arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Ancak literatüre bakıldığında 

ortaya konan örnekler ve bu suçla ilgili ihtiyaç duyulan veriler görece halen sınırlıdır. Bunun 

nedenleri ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.   

 

2.2. Göçmen Kaçakçılığı ile Bağlantılı Diğer Suçlar 

Daha önce de belirtildiği üzere göçmen kaçakçıları mağdurları başka suçları da işlemeye 

zorlamaktadırlar ve böylelikle göçmen kaçakçılığı diğer bazı suçlara da dönüşebilmektedir. 
Ortaya çıkan fırsatlar, daha fazla kazanç elde etme amacı, değişen koşullar göçmen kaçakçılarını 

mağdurlardan farklı şekillerde yararlanmaya itebilmektedir. Söz gelimi göçmen kaçakçılığı 

mağdurlarının uyuşturucu kaçakçılığında da kullanılmaları olağan bir durumdur (FATF Report, 

“Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings…”, s. 12). Özellikle 
Türkiye bu anlamda önemli bir transit ve son varış ülkesidir. Buradan elde edilen gelirlerin de 

yine terörizmin finansmanında kullanıldığı bilinmekle birlikte PKK terör örgütü bu anlamda öne 

çıkan bir örnektir. Uyuşturu ticaretinden elde edilen çok büyük kazançlar bu durumu 
yaygınlaştırmaktadır.     

Göçmenlerin bu süreçte yaşadıkları sömürünün kapsamını daha iyi anlamak ve göçmen 

kaçakçılarının ne kadar acımasız olduklarını, bu sürecin ne kadar sömürü ile dolu olduğunu 
görmek açısından Pakistan’dan yola çıkan bir kaçak göçmen olan Üzeyir Naumi’nin anlattıkları 

çok dikkat çekicidir. Yaptığı açıklamada göçmen kaçakçıları için, "Yolda bu insanları tanıdım. 

Para için her şeyi yaparlar. Ellerinizi keserler. Kollarınızı, bacaklarınızı koparırlar. Sizi öldürmeyi 

bile göze alırlar. Param olmadığı için beni de öldürmek istediler.” şeklinde yaptığı açıklamadan 
da görüleceği üzere göçmen kaçakçılığı tamamen daha çok para kazanmaya odaklanmış bir 

işkence süreci olarak adlandırılabilir. Mağdur bu süreçte şantaj, işkence ve esarete maruz 

kalmıştır (Haber Türk, “Pakistan’dan göçmen kaçakçılarıyla yola çıktı. 20-25 gün sonra İran 
sınırından girdiği Türkiye’de hayallerini ve umutlarını bıraktı.”, 

(https://www.haberturk.com/gundem/haber/1511376-uzeyir-naumi-turkiyede-ayda-2-bin-500-

lirayla-yasam-hayalinin-bedelini-parmaklariyla-odedi), Erişim: 21 Mart 2019). Mağdurlar cinsel 
sömürüye ve organlarının zorla alınmasına kadar çeşitli şekillerde göçmen kaçakçıları tarafından 

sömürülmektedirler. Ayrıca terör örgütleri yasadışı göç organizasyonları ile göçmen 

kaçakçılığından finansman sağlamakla birlikte kendilerine eleman da temin etmektedirler (Mali 

Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “Terörün Finans Kaynakları”, 
(http://www.masak.gov.tr/tr/content/terorun-finans-kaynaklari/72), Erişim: 25 Mart 2019). 

 

3. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINI ARTIRAN ETKENLER 

3.1. Rakamlarla Göçmen Kaçakçılığı 

Göçmen kaçakçılığının arkasındaki en önemli motivasyon buradan elde edilen çok büyük 

boyutlardaki gelirdir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşturulan göçmen kaçakçılığı rotalarından 

elde edilen bu büyük gelirler küçük suç çetelerinden terör örgütlerine kadar geniş bir yelpazedeki 
suç örgütlerini kendine çekmektedir. Bu anlamda özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

ülkelerinden Batı’ya gerçekleşen göçmen kaçakçılığı rotaları öne çıkmaktadır. Göçmen 

kaçakçılığının ekonomik boyutu ile ilgili yayınlanan raporlarda çeşitli rakamlar ortaya 
çıkmaktadır. Rakamlarda farklılıklar olmakla birlikte bu suçtan elde edilen gelirler kaçakçıların 

neden bu suça yöneldiklerini gözler önüne sermektedir. 

BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Örgütü’nün 2014’te yayınladığı rapora göre, 
göçmen kaçakçılığının dünyada ulaştığı ciro 40 milyar doları bulmaktadır (Haber Türk, “Göçmen 

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1511376-uzeyir-naumi-turkiyede-ayda-2-bin-500-lirayla-yasam-hayalinin-bedelini-parmaklariyla-odedi
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1511376-uzeyir-naumi-turkiyede-ayda-2-bin-500-lirayla-yasam-hayalinin-bedelini-parmaklariyla-odedi
http://www.masak.gov.tr/tr/content/terorun-finans-kaynaklari/72
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kaçakçılığında yıllık kazanç 40 milyar 

dolar”,.(https://www.haberturk.com/dunya/haber/1068411-gocmen-kacakciliginda-yillik-

kazanc-40-milyar-dolar), Erişim: 19 Nisan 2019). Bu rakamdan da anlaşılacağı üzere kaçakçıların 
göçmen kaçakçılığı ile ilgili algıları “yüksek karlı bir iş” şeklindedir. Yine 2015 yılında da 

yaklaşık 5-6 milyar dolarlık bir cironun olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca bu suç sahasında esas 

ödeme şekli halen büyük oranlarda nakit olarak sürdürülmektedir (Europol-Interpol, “Migrant 

Smuggling Networks Joint Europol-Interpol Report Executive Summary May 
2016”,(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&u

act=8&ved=2ahUKEwjct8OXhpniAhUQysQBHTCTCLUQFjAOegQICRAC&url=https%3A%

2F%2Fwww.europol.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fep-
ip_report_executive_summary.pdf&usg=AOvVaw00IZXuD7ccsSl5GtciCb6n), s. 4, Erişim:10 

Mart 2019). Bu durum neticesinde de bu suçla ilgili “düşük risk” algısı pekişmektedir.  

Europol tarafından yayınlanan bir rapora göre göçmen kaçakçıları Avrupa’ya gitmek 

isteyen kaçak göçmenlerden tedarik ettikleri sahte belge ve taşıma biçimlerine göre 5 ile 25 bin 
Avro arasında değişen miktarlarda para almaktadırlar. Uluslararası Göç Görünüm Raporu’na göre 

Avrupa’ya her yıl giren kaçak göçmen sayısı yaklaşık olarak 1.4 milyondur (Haber Türk, 

“Göçmen kaçakçılığında yıllık kazanç 40 milyar dolar”). Ayrıca Eurostat’ın verilerine göre 2017 
yılında AB ülkelerinde yaşayan kaçak göçmen sayısı yaklaşık 619 bin civarındadır (Eurostat, 

“Migration enforcement in the EU - latest figures”, (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

eurostat-news/-/DDN-20180709-
1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain), Erişim: 18 Nisan 2019). 

Bütün bu rakamlar birlikte dikkate alındığında göçmen kaçakçılığının mali boyutu çok daha iyi 

kavranabilmektedir. Ayrıca bu rakamların suçla ilgili kayıt altına alınan ve tahminleri içeren 

sayılar olduğu gerçeği de dikkate alındığında esasında buradan kaynaklanan gelir döngüsünün 
daha da fazla olduğu ileri sürülebilir. Bu durum da neden göçmen kaçakçılığının son zamanlarda 

ivme kazandığına bir cevap olarak öne çıkmaktadır. 

Sadece Avrupa'ya çeşitli rotalardan 2016 yılında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığından 
320 ile 550 milyon Dolar arasında bir gelir elde edildiği tahmin edilmektedir (United Nations 

Office on Drugs and Crime, “Global Study on Smuggling of Migrants 2018”, 

(https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf), Erişim: 13 Mart 2019). ABD sınırında da 

göçmen kaçakçılığından yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir gelir elde edildiği ve sınırı geçmek 

isteyen bir kaçak göçmenin yaklaşık olarak 5 bin dolar ödemek zorunda olduğu tahmin 

edilmektedir (The Washington Post, “Are human-smuggling cartels at the U.S. border earning 
$500 million a year?”, (https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2018/05/21/are-

human-smuggling-cartels-at-the-u-s-border-earning-500-million-a-

year/?noredirect=on&utm_term=.dd01818cf8f3), Erişim: 11 Mart 2019). Bütün bu yukarıdaki 
verilerin ortaya koyduğu gerçek şu ki bu sektör çok karlı ve ne yakın ne de orta vadede önü 

kolayca alınabilecek bir suç türüdür. Ortaya konan bu rakamların göçmen kaçakçılığındaki artışı 

anlamlı ve anlaşılabilir hale getirdiği vurgulanabilir. 

 

3.2. Düşük Risk, Yüksek Kazanç Algısı 

3.2.1. Dünya Boyutu 

Göçmen kaçakçılığı suçu ile ilgili yapılan araştırmalarda, raporlarda ve literatürde çok 
karşılaşılan bir niteleme olarak göçmen kaçakçılarının algılarının “düşük risk yüksek kazanç” 

şeklinde olduğu görülmektedir. Bu algı nedeniyle de bu suça yönelme ivme kazanmaktadır. 

Burada yüksek kazanç göçmen kaçakçılığının yukarıda rakamlarla ifade edilen mali boyutunu 
nitelemekte iken düşük risk ise göçmen kaçakçılarının yakalanmasında, tespit edilmesinde, bu 

suçun soruşturulması, kovuşturulması ve buradan elde edilen gelirin ortaya çıkarılmasında 

karşılaşılan zorlukları nitelemektedir.  

https://www.haberturk.com/dunya/haber/1068411-gocmen-kacakciliginda-yillik-kazanc-40-milyar-dolar
https://www.haberturk.com/dunya/haber/1068411-gocmen-kacakciliginda-yillik-kazanc-40-milyar-dolar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjct8OXhpniAhUQysQBHTCTCLUQFjAOegQICRAC&url=https%253A%252F%252Fwww.europol.europa.eu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fdocuments%252Fep-ip_report_executive_summary.pdf&usg=AOvVaw00IZXuD7ccsSl5GtciCb6n
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjct8OXhpniAhUQysQBHTCTCLUQFjAOegQICRAC&url=https%253A%252F%252Fwww.europol.europa.eu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fdocuments%252Fep-ip_report_executive_summary.pdf&usg=AOvVaw00IZXuD7ccsSl5GtciCb6n
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjct8OXhpniAhUQysQBHTCTCLUQFjAOegQICRAC&url=https%253A%252F%252Fwww.europol.europa.eu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fdocuments%252Fep-ip_report_executive_summary.pdf&usg=AOvVaw00IZXuD7ccsSl5GtciCb6n
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjct8OXhpniAhUQysQBHTCTCLUQFjAOegQICRAC&url=https%253A%252F%252Fwww.europol.europa.eu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fdocuments%252Fep-ip_report_executive_summary.pdf&usg=AOvVaw00IZXuD7ccsSl5GtciCb6n
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2018/05/21/are-human-smuggling-cartels-at-the-u-s-border-earning-500-million-a-year/?noredirect=on&utm_term=.dd01818cf8f3
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2018/05/21/are-human-smuggling-cartels-at-the-u-s-border-earning-500-million-a-year/?noredirect=on&utm_term=.dd01818cf8f3
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2018/05/21/are-human-smuggling-cartels-at-the-u-s-border-earning-500-million-a-year/?noredirect=on&utm_term=.dd01818cf8f3
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Göçmen kaçakçılığı suçunda yürütülen adli süreçlerde çoğunlukla göçmenlere 

odaklanılması ve tacirlerin gözardı edilmesi bu suçla etkin bir mücadele yürütülememesine neden 

olmaktadır. Böylelikle dünya genelinde bu suça yönelik düşük risk algısı kuvvetlenmektedir. 
Ayrıca istikrarsız bölgelerdeki sınır kontrol zaafiyetleri, yasal prosedür ile ilgili eksiklikler, 

ülkeler arası yetersiz işbirliği ve buradan kaynaklanan çok büyük miktarlardaki gelirlerin hem 

yerel hem de uluslararası suç örgütleri tarafından kullanılması da yine göçmen kaçakçılığı ile 

ilgili düşük risk, yüksek kazanç algısını bu bölgelerde doğurmaktadır. 

 

3.2.2. Türkiye Boyutu 

Türkiye’nin Orta Doğu ve Avrupa arasında köprü görevi gören ve göçmen kaçakçılığına 
daha fazla konu olan konumu nedeniyle düşük risk, yüksek kazanç algısının Türkiye’de görece 

daha fazla hissedilir olduğu söylenebilir. Bunun nedenleri ise çeşitlidir. Uluslararası Af Örgütü 

Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu eski başkanı Taner Kılıç’a göre göçmen kaçakçılarına verilen 

cezalarda nispeten artış gözlemlensede ulaşılmak istenen hedeflere halen ulaşılamamış olması bu 
nedenlerden bir tanesidir. Söz konusu cezaların göçmen kaçakçılarını tam olarak caydıracak 

nitelikte olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca mevcut bazı yasal boşluklarda göçmen 

kaçakçıları tarafından kullanılabilmektedir. Söz gelimi göçmen kaçakçılığının yine bir göçmen 
tarafından yapılması halinde, kaçakçılık yapan göçmen kişinin herhangi bir sabıkası yoksa bu kişi 

hiçbir ceza almamaktadır. Gözaltına alındıktan sonra da serbest bırakılmaktadır. Bununla birlikte 

göçmen olmayan esas kaçakçılar ya botlara binmediklerinden ya da belli bir yerde bottan 
indiklerinden genellikle yakalanmaları da mümkün olmamaktadır. Göçmen kaçakçıları tarafından 

hissedilen risk bazı zamanlarda öylesine düşük olmaktaki gün ışığında bile tekne ve botların 

hareketine şahit olunabilmektedir. Türkiye’de göçmen kaçakçılığını az riskli hale getiren önemli 

etkenlerden birisi de yasal prosedürün değişen ve gelişen göçmen kaçaklığı ekosistemine 
yeterince hızlı reaksiyon verememesidir. Göçmen kaçakçılığının kolay para işi olarak görülmesi 

sebebiyle düğün, borç vb. nedenlerle acil paraya ihtiyacı olan ve bu sektörü bir suç olarak 

görmeyenler tarafından kısa süreli yapılıp daha sonra bu ‘iş’ten çıkılmaktadır. Kısa süreli bu işe 
dahil olanlar nedeniyle güvenlik güçlerinin de göçmen kaçakçılığı ile mücadelede bu kişileri 

tespit etmeleri güçleşmektedir. Göçmen kaçakçıları ve göçmenlerin bu suça yönelik algıları 

göçmen kaçakçılığının bir suç olmadığı aksine bir hizmet olduğu şeklindedir (Çarmıklı ve Umay, 
2016, s. 26). 

Yukarıda da belirtildiği üzere Türkiye göçmen kaçakçılığında kaçakçılar açısından önemli 

bir transit ülke konumundadır. Türk kamuoyunda genel algı göçmen kaçakçılığının ad hoc bir 

eylem olduğu yönündedir. Ancak sanılandan da daha karmaşık bir durum söz konusudur. Zira 
Aylan bebek örneğinde bebeğin babasının göçmen kaçakçısı olduğu iddiasındaki gibi kimin suçlu 

kimin mağdur olduğunun anlaşılabilmesi dahi bazen zor olabilmektedir. Türkiye’de göçmen 

kaçakçılığı gevşek bir hiyerarşik ve ad hoc yapıya sahiptir. Bununla birlikte göçmen kaçakçılığı 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kazançlı bir suç sektörüdür. Bundaki önemli etkenlerden biri 

de kurulan yaygın uluslararası bağlantılardır. Göçmen kaçakçılığı ekosistemine zaten çok elverişli 

olan Türkiye’nin jeopolitik konumuna birde Suriye iç savaşının eklenmesiyle göçmen 

kaçakçılığının Türkiye’de en gözde dönemini yaşadığı söylenebilir (Çarmıklı ve Umay, 2016, s. 
7). 

 

4. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE 

4.1. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadelede Sorun Sahaları 

Göçmen kaçakçılığından elde edilen gelirlerin tespitinde yaşanan zorluklar çeşitli raporlara 

yansımaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi uluslararası işbirliğinin yetersizliğidir. Devletlerin 
birbirlerine ihtiyaç duyulan bilgileri aktarmalarındaki gecikmeler ve eksik bilgi gönderimi, adli 

süreçlerin eşgüdümlü işletilmesindeki yetersizlikler bu kapsamda sıralanabilir. Yine bu suçun 
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soruşturulması ve kovuşturulması noktasında ilgili yetkililerin farkındalık ve bilgi eksiklikleri bir 

engel olarak öne çıkarılabilir. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan paranın çok büyük 

oranlarda nakit olarak verilmesi, sürümde olan paranın tespitini güçleştirmektedir. Bunlara ilave 
olarak soruşturmada ilgili kaynakların az olması, tanıkların işbirliği eksikliği, göçmen 

kaçakçılığından kara para aklama ve terörün finanse edilmesi ile ilgili Şüpheli İşlem Raporu 

bildirimlerinin çok yetersiz olması gibi etkenler de sıralanabilir (FATF Report, “Financial Flows 

from Human Trafficking July 2018”, s. 35).  

Yukarıda da ifade edildiği üzere kolluk kuvvetlerinin göçmen kaçakçılığından elde edilen 

gelirle ilgili saha tecrübeleri ve bilgi seviyeleri, terörizmin finansmanı ile mücadelede çok önemli 

bir etkendir. Ancak bu tecrübe ve bilgi seviyesinin yeterli seviyelerde olmadığı 
değerlendirilmektedir. Zira göçmen kaçakçılığından elde edilen kara para aklaması ile ilgili 

verilerin ikincil kaynaklardan elde edildiği doğrudan kara para aklanması ile ilgili girişimlerden 

elde edilmediği söylenebilir. Bu durum ise yayınlanan raporlarda terörizmin finansmanı ile 

mücadelede zaafiyet oluşturduğu şeklinde ifade edilmektedir (FATF Report, “Money Laundering 
Risks Arising from Trafficking in Human Beings…”, s. 39).  

Adli makamların çoğu kez göçmen tacirlerinden ziyade göçmenlere odaklanması ve 

göçmen kaçakçılığının gözardı edilmesi nedeniyle söz konusu suçlara yönelik literatürde sıklıkla 
karşılaşılan “düşük risk yüksek ödül” şeklinde bir itibara neden olunmaktadır (FATF Report, 

“Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings…”, s. 43). Bununla birlikte 

göçmen kaçakçılığında özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin hassas durumları öne 
çıkmaktadır. Bu bölgelerdeki bazı ülkelerin içinde bulundukları siyasi ve ekonomik krizler ve iç 

savaş ortamı nedeniyle sınır kontrollerinde ortaya çıkan aksaklıklar, göçmen kaçakçılığı ve başka 

birçok suçu kolay işlenebilir hale getirmektedir. Göçmen kaçakçılığı ve diğer suçlar bu bölgelerde 

büyümekte ve bunların artan gelirleri hem uluslararası hem de yerel suç örgütlerine akmaktadır. 
Bölgedeki ülkeler arasında sınır kontrolleri ve işbirliğinin yetersiz olduğu bir gerçektir (United 

Nations Office on Drugs and Crime, “Combating Illicit Trafficking, Organized Crime and 

Terrorism”, (https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/en/regional-programme-
framework/trafficking-crime-and-terrorism/trafficking-crime-and-terrorism.html), Erişim: 10 

Mayıs 2019).  

 

4.2. Göçmen Kaçakçılığı ile Etkili Mücadele 

Genel anlamda göçmen kaçakçılığına yönelik etkili bir mücadele için öncelikle yargı 

makamları ve yetkili diğer makamlar arasında işbirliğinin sağlanması ve artırılmasıyla literatürde 

bolca yer edinmiş “düşük risk yüksek kazanç” tanımının tersine yani “düşük kazanç yüksek risk” 
tanımına dönüşmesi, ikinci olarak ise kara para aklamaya karşı daha fazla kovuşturma 

yapılabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte eş zamanlı olarak mağdurların, 

kaçak göçmenlerin ve tanıkların haklarının da korunması önem arzetmektedir (FATF Report, 
“Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings…”, s. 43).  

Göçmen kaçakçılığı gibi suçların daha fazla gelişmesini engellemeye yönelik girişimler, 

ülkelerin sınırları boyunca güçlü, eşgüdümlü ve etkili kontroller geliştirmelerini gerektirmektedir. 

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığını önleme ve suç örgütlerini dağıtma hedefi önem 
kazanmaktadır. Bu tedbirlerin alınmasında en büyük handikap ise, yukarıda da ifade edildiği 

üzere özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkeler ve bu ülkelerin alt bölgeleri 

arasındaki sınır ötesi işbirliği ve koordinasyonun yetersiz olması olarak ifade edilebilir. Sonuç 
olarak, bu tür bölgelerdeki artan göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede sınır kontrollerinin 

artırılmasına ve yasal mevzuatın oluşturulmasına öncelik verilmesinin gerektiği ifade edilebilir 

(United Nations Office on Drugs and Crime, “Combating Illicit Trafficking, Organized Crime 
and Terrorism”). Ülkeler arası işbirliğinin sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde değil 

genel olarak uluslararası düzeyde geliştirilmesi gerekmektedir.  

https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/en/regional-programme-framework/trafficking-crime-and-terrorism/trafficking-crime-and-terrorism.html
https://www.unodc.org/middleeastandnorthafrica/en/regional-programme-framework/trafficking-crime-and-terrorism/trafficking-crime-and-terrorism.html
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Bütün bunlarla birlikte göçmen kaçakçılığından terörizmin finansmanı ile mücadelede esas 

odağın hassas durumdaki ülke ve bölgelerin derhal istikrara kavuşturulması olması 

gerekmektedir. Zira yukarıda sayılan sorun sahaları ve çözüm önerileri tek tek ele alındığında 
hepside başlı başına ayrı bir inceleme ve araştırma konusu olarak bu sorunun önünde bir duvar 

gibi dikilmektedir. Bu sorun sahalarının giderilebilmesi hiçte kolay gözükmemektedir. Bu 

anlamda burada sorunlu bölgelerin bir an önce istikrara kavuşturulmaları sorunun kökünü 

kazıyacak bir çözümdür. Elbetteki yerlerinden edilen insanların yaşadıkları sorunlu, istikrardan 
uzak ve sürekli çatışmaların yaşandığı bölgelerde küçüğünden büyüğüne birçok silahlı gücün 

mücadele için oldukları ihtilafların bir çırpıda giderilmesi de kolay görünmemektedir. Ancak şu 

bir gerçek ki bu sorunlu bölgeler ve istikrarsızlık var olduğu sürece göçmen kaçakçılığı da var 
olacaktır. İnsanların hayatta kalma içgüdüleri bunu mecbur kılmaktadır. 

 

      SONUÇ 

Terörün finansmanında birçok kaynak kullanılmaktadır. Göçmen kaçakçılığı da bunlardan 
biridir. Ancak göçmen kaçakçılığının kayıt dışı olması, elde olan verilerin az, tespitinin zor olması 

bu suçun engellenmesini zorlaştırmaktadır. Kaçakçıların yakalanamaması, yetersiz tanık ve 

mağdur beyanları, soruşturan ve kovuşturan yetkili makamların aralarındaki yetersiz koordine ve 
bu suça yönelik yetersiz deneyim ve bilgi, ülkeler arası yetersiz işbirliği, yasalardaki boşluklar, 

tacirlerden çok göçmenlere odaklanılması, adli süreçlerin ülkeler arasında koordineli olarak 

yürütülememesi, bu suçta kullanılan paranın çoğunlukla nakit olması gibi etkenlerde yine bu suçla 
ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi güçleştirmektedir. 

Bütün bu sorun sahalarından ortaya çıkan gerçek şu ki, göçmen kaçakçılığından terörizmin 

finansmanıyla mücadelede esas sorun bataklığın kurutulmasında olması gerekmektedir. Yukarıda 

sayılan tedbirlerin hepside göçmen kaçakçılığı süreci içerisinde alınabilecek tedbirlerdir. Yani 
artık kaçak göçmenlerden oluşan kitlenin ortaya çıkmasına neden olan faktörler devrededir. 

Dolayısıyla seçeneksiz kalan bu kitlenin yukarıda sayılan tedbirlerden yararlanabilmesi söz 

konusu değildir. Çünkü bu tedbirlerin hiçbiri kaçak göçmenlerin içinde bulundukları kötü 
koşulları değiştirmemektedir.  

Yukarıda sayılan tedbirler belki bir nebze işe yarayacaktır ancak dünya üzerinde açlık, 

çatışma, istikrarsızlık ve güvenlik sorunu oldukça göçmen kaçakçılığı da var olacaktır. Bunun 
önüne geçilmesi çok zordur, zira medyadan da sürekli takip edildiği üzere yerlerinden edilen 

kaçak göçmenler yaşamak için ölmeyi göze alarak batan tekne ve botlarda hayatlarını 

kaybetmektedirler. Bu içgüdünün önüne geçebilmenin tek yolu istikrarsız ve terör tehdidi 

altındaki bölgelerde istikrarın sağlanması için gerekli tedbirlerin uluslararası toplum tarafından 
alınmasıdır. Uluslararası toplum ve bölgede söz sahibi olan büyük güçlerin burada çözüme 

ulaşmak için siyasi çıkarlarından çok sorunun insani boyutunu görmeleri önem arzetmektedir. 

Aksi halde bu büyük güçlerin çözüm olarak gördükleri seçenekler sorunun kendisi olmaya devam 
edecektir. Bunun dışında alınacak bütün diğer tedbirler sorunu görece giderecek ancak asla 

tamamen çözmeyecektir. Uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlara 

kronolojik sırayla geriye doğru bakıldığında aynı sorun sahaları ve benzer çözümler tekrar 

edilmektedir. Çünkü bu sorun sahaları belli aşamalar kaydedilmekle birlikte tamamen 
giderilememektedir. Terörün buradan kaynaklanan finansmanının önüne geçebilmenin de 

böylelikle sağlanabileceği ortadadır. 
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ÖZET: Yaşadığımız yüzyılın en önemli sosyal sorunlarından biri göç ve buna bağlı oluşan sosyal 
dışlanmalardır. İki mekan arasındaki nüfus hareketinin çok daha ötesinde anlamları bünyesinde barındıran göç, belirli 
bir zaman diliminde veya süreklilik kazanmış bir biçimde, bir yerleşim biriminden diğerine doğru, bireysel ya da 
kitlesel olarak hareketi içeren ve genellikle bireysel açıdan daha iyi bir yaşam standardına ulaşma amacıyla 
gerçekleşen nüfus hareketidir. Göç, ekonomik, toplumsal, yönetsel, siyasal vb. nedenlerle yaşanır ve göçü veren ve 
göçü alan toplumların sosyo-ekonomik, politik ve kültürel yapılarında değişikliğe neden olmaktadır. Göçün sonuçları 
açısından tartışılabilecek en önemli olgulardan biri de, özellikle kentsel mekanlarda, sosyo-ekonomik ve/veya etno-
kültürel temellerde oluşan sosyal dışlamalardır. 

 Bu Çalışmada göç sonucu kentsel mekanlarda oluşan sosyal dışlanma dinamikleri, saha araştırma bulguları 
üzerinden irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Sosyal Dışlama, Mültecilik 

 

 GİRİŞ 

 Göç olgusu salt mekânlar arasında yer değişim süreci yani nüfus hareketi değildir. Göç, 
coğrafi bir mekân değiştirme süreci olduğu kadar; ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal 

boyutlarıyla toplumsal yapıda önemli değişiklikler ortaya çıkaran bir nüfus hareketidir. Bu 

bağlamda da göç, mekânsal yapıda olduğu gibi toplumsal yapıda da ciddi bir değişim ve 

dönüşüm yaratmaktadır. Bu değişim ve dönüşümde etkili olan en temel faktörlerden biri ise 
göçün gerekçesine göre belirmektedir. Dolayısıyla göç süreci tüm göç eden bireyleri/grupları 

aynı şekilde etkilemeyebilmektedir. Zira gönüllü göçlerin yeni geldikleri topluma olan etkileri 

ile zorunlu göçlerin yeni geldikleri topluma olan etkileri farklılaşabilmektedir. Özellikle gönüllü 
göçlere nazaran, zorunlu göçlerde, göçmenlerin kente hazırlıksız ve birikimsiz gelmesi, 

geldikleri yeni yerleşim biriminde sosyo-ekonomik birtakım problemler yaşamalarına, kentsel 

bütünleşmeyi sağlayamamalarına, yeni geldikleri kentin toplumsal yapısıyla uyum sorunlarının 

oluşmasına ve nihayetinde sosyal ve mekânsal ayrışmaya uğramalarına ve hatta zaman zaman 
da sosyal dışlanmalara maruz kalmalarına neden olmaktadır. 

 Bu bağlamda gönüllü ve zorunlu göçler sonucu yaşanan sosyo-ekonomik etkileşimler 

çerçevesinde, göçün toplumsal yapıya etkileri tartışmalarında, değerlendirilmesi gereken, 
kültürleşme çokkültürlülük, entegrasyon, asimilasyon ve sosyal ayrışma/dışlanma gibi farklı 

kavramlar ortaya çıkmaktadır. Zira göçün, göç alan yerleşim birimi açısından en önemli etkisi, 

toplumsal yapıda kültürleşme, çokkültürlülük, entegrasyon, asimilasyon, sosyal ayrışma ve 
dışlanma süreçlerini etkilemesidir. Sözü edilen bu tartışmaları doğuran en önemli etmen ise 

göçmenlerin, göç ettikleri yeni yerleşim biriminde yaşayanlarla sosyo-kültürel farklılıklarıdır. 

Bu farklılık ne kadar az olursa yeni toplumsal yapı ile uyum o kadar kolay olabilecekken, 

sosyo-kültürel farklılığın daha belirgin olduğu durumlarda uyum çok daha zordur (Tümtaş, 
2019). 

 Bu çerçevede, en nihayetinde,  göçün en temel sonuçlarından biri sosyal dışlanmalardır. 

Sosyal dışlanmaya ait kavramsal tartışmalar, kavramın ekonomik, sosyal, siyasi ve etno-kültürel 
boyutları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda sosyal dışlanmanın çok sentezli olduğunu 

belirtmek mümkündür. Birden fazla anlamı bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle sosyal 

dışlanmanın farklı anlamları, sosyal bilim paradigmalarına ve politik ideolojilere göre 
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değişkenlik gösterir (Silver 1994). Bu doğrultuda da, kavram anlamsal olarak ülkeler arasında 

bile değişkenlik gösterir(Silver ve Miller 2003). Başka bir deyişle zamana, mekana ve bilim 

dallarının bakış açılarına göre farklı kavramsallaştırmalar olabilmektedir. Bu nedenle kavramsal 

olarak, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel boyutların birlikte ele alınması gerekmektedir. Siyasi 
açıdan dışlanma, sosyal grupların ya da bireylerin politik karar alma süreçlerinde 

yabancılaşması anlamına gelmekte iken; sosyo-kültürel anlamda dışlanma, kültürel iletişim ve 

entegrasyon sürecinin dışında kalmak ile açıklanmaktadır. Ekonomik boyutta ise, gelir 

eşitsizliğini (Mandanipour, 2003) ve gelirin dağılımının adaletsizliği noktasında tartışılmaktadır. 
Bu bağlamda sosyal dışlanma, çeşitli dışlama biçimlerinin birleştirildiği çok boyutlu bir süreç 

olarak değerlendirilmektedir. Bu çok boyutluluğa, karar alma süreçlerine katılım ve politik 

süreçler, istihdam olanaklarına erişim ve maddi kaynaklar ve ortak kültürel süreçlere 
entegrasyon(Mandanipour, 1998) da dahildir.  

 Belirtilen bu sürecin önemli bir sonucu da emek piyasasında işgücünün kendi arasında 

etno-kültürel, ırksal, inançsal faktörlere bağlı olarak bölünmesi ve sözü edilen faktörlere bağlı 
olarak dışlanmalarının oluşmasıdır. Amartya Sen(2000) bunu, istihdam piyasasındaki iş 

eksikliğine bağlamaktadır. Yazara göre iş gücü arzının yüksek talebinin düşük olduğu 

dönemlerde, işsizlik sorunundan en çok etkilenen gruplar genellikle azınlıklar, özellikle de 

göçmen gruplardır. Çünkü istihdam piyasasında en kötü çalışma koşullarında çalışmaya razı 
olan gruplar bunlardır. Bu bağlamda işsizlik, etnik bölünmelere neden olmaktadır. Bu durum, 

yasal göçmenlerin toplumun ana akımının normal yaşamına kolay entegrasyon umutlarını daha 

da kötüleştirmektedir. Ayrıca, göçmenler genellikle istihdam piyasasında yer edinebilmek için 
yarışan veya toplumdaki diğer grupların işlerini ellerinden alanlar olarak görüldüğü için, 

işsizlik, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık politikalarını beslemektedir. Bu nedenle özellikle göçmen 

gruplar üzerinde belirginleşen etno-kültürel, ırksal, inançsal faktörlere bağlı olarak yaşanan 

dışlanmalar, yoksulluk ve yoksunluklardan dolayı yaşanan dışlanmaları daha 
derinleştirmektedir. Şüphesiz ki, işgücünün kendi arasında girdiği rekabet ve bu doğrultuda 

oluşan yoksulluk ve/veya yoksunluklar, sistem dışına itilme, toplumsal katılım noksanlığı, 

kamusal haklardan mahrumiyet sosyal dışlanmanın bir boyutunu oluşturmaktadır. Öteki 
boyutunda ise genel olarak ekonomik sistem içerisinde oluşan rekabetin etkisiyle orta ve üst 

sınıfın da sosyal dışlanmaları, yine genellikle göçmen grupların oluşturduğu, etno-kültürel, 

ırksal, inançsal faktörler üzerinden deneyimlettikleri bir süreç bulunmaktadır. Zira orta ve üst 
sınıfta ekonomik yapıdaki rekabetten ve talep değişimlerinden “olumsuz” etkilenmektedir. 

Genel olarak orta sınıf için alım gücünde yaşanan düşüş ve yaşam standartlarındaki değişim; üst 

sınıf için kar oranlarındaki azalma gibi gerekçelerle, buna neden olduğunu düşündükleri, farklı 

etno-kültürel, ırksal, inançsal gruplara karşı dışlama dinamiklerini aktifleştirmektedirler. Bu 
doğrultuda da yoksulluk ve yoksunluklar temelinde olmasa da, o toplumsal yapıda yer alan 

farklı grupların sosyal, siyasal ve kültürel yaşama etkili bir şekilde katılmaması gibi bir takım 

kamusal faaliyetlerden mahrum olmasına neden olan bir süreç oluşmaktadır.  

 Bu şekilde oluşan sosyal dışlanmalar ise kültürel farklılık, yaşam tarzı farklılığı temelinde 

belirginleşmektedir. Özellikle de, dışlananların, toplumsal yapıdaki baskın toplumun yaşam 

tarzı, alışkanlıkları ve kültürel birikimine sahip olmamaları nedeniyle eksik görüldüğü, bu 
kapsamda da sosyal dışlamaların kültürel farklılık üzerinde somutlandığı görülmektedir. Bu 

somutlanmanın bir tezahürü ise mekâna yansımakta, sosyal dışlamalar mekânsal dışlamalara da 

dönüşmektedir. 

 Dolayısıyla sunulan bu tartışmalar, sosyal dışlamaların yoksulluk tartışmalarının çok 
daha ötesinde, genel olarak ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları olan bir olgu olduğunu 

göstermektedir. Her ne kadar Levitas(2005) sosyal dışlamanın nedenini, “kapitalizmin temel 

doğası” olarak görmese de, bu olguya neden olan faktörlerin temelini kapitalist sistemin 
yarattığı sömürü ilişkilerinin oluşturduğu, kavramsal tartışmalardan görülmektedir. Bu 

çerçevede de sosyal dışlama sorunu, bizzat kapitalist ekonomik sistemin ürettiği, küreselleşme 
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kapsamında uygulanan neo-liberal politikaların derinleştirdiği yapısal bir sorundur( Tümtaş, 

2019). 

 Araştırma Hakkında 

 Çalışmanın temelini göç sonucu kente gelenlerin de, kentin yerlileri gibi, göçmenlere 

karşı tepkisel davrandığı, dışlayıcı bir tutuma büründüğü hipotezine dayanmaktadır. Bu 

bağlamda yapılan araştırma, Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları Mersin kent 

merkezinde, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye zorunlu göçünden sonra, yeni toplumsal dokuda, 
Suriyeli mültecilere karşı oluşan sosyal dışlama dinamiklerini tespit etmek amacıyla, 2017 yılı 

Eylül ayında,  %98 güven düzeyi ve %3 göz yumulabilir hata payı ile 1409 hanede, yüz yüze 

görüşme yönetimiyle, yarı yapılandırılmış anket uygulanarak yapılmıştır. Çalışma kapsamında 
toplanan nicel veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir.  

 Araştırma, Mersin şehir merkezinde yer alan 4 merkez ilçede, yüz yüze görüşme 

yöntemi ile yapılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın %26,2’si Akdeniz, %26,1’i Toroslar, 

%23,8’i Yenişehir ve %23,8’i Mezitli ilçelerinde yapılmıştır.    

 Demografik Bulgular 

 İlk olarak araştırma grubunda yer alanların demografik bulgularına yer verilmiştir. Buna 

göre araştırma grubunun %51,2’si erkek, %48,8’i kadındır. Yaş aralığına bakıldığında ise, 
%13,6’sının 18-24 yaş grubunda olduğu, %32’si 25-34 yaş, %20,4’ü 35-44 yaş, %17,7’si 45-54 

yaş, %10,6’sı 55-64 yaş ve %5,6’sı 65 ve üzeri yaş grubunda yer aldığı görülmüştür. Bu 

bağlamda araştırma grubunun yaş ortalaması ise 38,3 olarak belirmiştir. Medeni durumlarına 
bakıldığında, %33,6’sı bekâr, %56,6’sı evli, %3,5’i boşanmış ve %6,4’ü eşini kaybetmiştir. 

Araştırma grubunun, %62,4’ü doğduğundan beri Mersin’de yaşadığını, %37,6’sı kente göç 

ettiğini aktarmışken, göç edenlerin %80,7’si sosyo-ekonomik gerekçelerle, %19,3’ü ise zorunlu 

göç gerekçeleriyle yerinden edilmiştir. Yine araştırma grubunun %25,4’ü köyde, %6,7’si 
kasabada, %67,9’u kentlerde doğmuş, %33,7’si Apt dairesi, %32,6’sı güvenlikli site, %22,9’u 

müstakil ev, %6’sı çok katlı toplu konut, %4,7’si ise gecekondu olarak yaşadığı konut tipini 

tanımlamıştır. Yaşanılan konutların mülkiyet durumlarına bakıldığında %52,1’inin ev sahibi, 
%32,6’sının kiracı %15,3’ünün ise eş, dost, akraba evinde kira ödemeden oturduğu 

görülmektedir.  

 Demografik bulgularda son olarak istihdam durumu, hane aylık gelir durumu ve eğitim 
durumuna ait veriler ortaya konulacaktır. Buna göre araştırma grubunun %15,4’ü istihdam 

olanaklarında yoksunken, %8,4’ü emekli, %14,7’si ev kadını, %3,8’i üniversite öğrencisi ve 

%57,7’i ise herhangi bir işte istihdam edilmektedir. Hane aylık gelir durumuna bakıldığında ise 

araştırma grubunun %8,8’i 1000 TL altında hane aylık geliri bulunmaktayken, buna ek olarak 
%12,5’inin ise dönemin asgari ücreti olan 1400 TL’nin altında hane aylık geliri bulunmaktadır. 

Dolayısıyla genel olarak araştırma grubunun %21,3’ünün asgari ücret altında hane aylık gelir 

bulunmaktadır. Bunların yanında %17,1’inin 1401 TL -2000 TL arasında, %29,9’unun 2001 TL 
– 3000 TL arasında, %27,5’inin 3001-5000 TL ve %4,3’ünün ise 5000 TL’nin üzerinde hane 

aylık geliri bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında ise araştırma grubunun ortalama hane 

aylık geliri 2774 TL’dir. Eğitim durumuna odaklanıldığında ise, araştırma grubunun %1,3’ü 

okuryazar değilken, %8,7’si diplomasız okuryazardır. Dolayısıyla %10’u herhangi bir eğitim 
almamıştır. Bunun yanında %6,1’i ilkokul, %16,5’i ortaokul, %41,4’ü lise ve %25’i üniversite 

(lisans/önlisans) eğitimi almışken, %1,1’i de lisansüstü eğitim almıştır. Nihayetinde araştırma 

grubunun kendilerini tanımladığı kimliğe bakıldığında ise; araştırma grubunun %56,1’i 
kimliğini Türk olarak, %27,3’ü Kürt, %11,5’i Arap, %1,3’ü Roman ve %0,4’ü Arnavut diye 

etnik kimlikler üzerinden kimliğini tanımlamıştır. Genel olarak bakıldığında, %96,6’sının etnik 

kimlik üzerinden kimlik tanımlamasında bulunduğu görülmektedir. Üst kimlik olarak 
değerlendirilebileceğimiz T.C. Vatandaşı olarak kimliğini tanımlayanların oranı %43,6 iken, 

%16’sı Türkiyeli, %3,1’i ise memleketi üzerinden kimliğini tanımlamıştır. 
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 Göç ve Sosyal Dışlanma 

 Giriş bölümünde belirtildiği gibi, göçün en önemli sonuçlarından biri sosyal 

dışlanmalardır. Özellikle kentin yerlilerinin yaşadıkları bir takım sosyo-ekonomik sorunları, 
göçmenler üzerinden gerekçelendirmesi, dışlanmanın temelini oluşturmaktayken, daha önce 

kente göç ile gelmiş olanların da benzer tutum içerisinde olmaları dikkat çekmektedir. Bu 

kapsamda ilk olarak araştırma grubunda yer alanların, kentin son yıllarda aldığı Suriyeli göçü 

hakkındaki düşünceleri, konunun tartışılmasına olanak sağlayan ilk bulguları ortaya 
koymaktadır.   

Mersinin Son Yıllarda Aldığı Suriyeli Göçü Hakkındaki Düşünce * Mersinde Yaşam Süresi % 

 

Mersinde Yaşam Süresi 

Toplam 

% 

Doğduğumdan 

Beri Göç ile Gelenler 

Mersinin Son Yıllarda Aldığı 

Suriyeli Göçü Hakkındaki Düşünce 

Olumsuz 89,1 84,0 87,2 

Olumlu 10,9 16,0 12,8 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 Tablodan görüldüğü üzere, Mersin’in son yıllarda aldığı Suriyeli göçüne karşı genel 

toplamın %87,2’si olumsuz yaklaşmaktayken, doğduğundan beri Mersin’de yaşadığını 
belirtenlerde bu oran %89,1, göç ile kente gelenler de ise %84’tür. Dolayısıyla kentin 

yerlilerinin Suriyelilere karşı geliştirdiği olumsuz tutum, göç ile gelenlerde de mevcuttur.  

Suriyelilerle Sosyo-Kültürel Olarak Benzerliklerimizin Olduğunu Düşünüyor Musunuz * 

Mersinde Yaşam Süresi % 

 

göçetmis Toplam 

% Doğduğumdan Beri Göç ile Gelenler 

Suriyelilerle Sosyo-Kültürel 

Olarak Benzerliklerimizin 

Olduğunu Düşünüyor Musunuz 

Evet 17,3 23,4 19,6 

Hayır 
82,7 76,6 80,4 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 Bilindiği gibi sosyal dışlanmaları tetikleyen en önemli faktörlerden biri “farklılık” 

olgusudur. Buna göre araştırma grubunun genel olarak %80,4’ü Suriyeliler ile sosyo-kültürel 
olarak benzerliklerimizin olmadığını yani farklılıklarının olduğunu düşünmektedir. Yine 

çalışmanın konusu açısından, kentin yerlileri ile göçle kente gelenlerin tutumlarına bakıldığında 

ise, kentin yerlilerini oluşturan doğduğumdan beri bu kentte yaşıyorum yanıtı verenlerin 
Suriyelileri sosyo-kültürel olarak farklı görme oranı %82,4 iken, kente göç ile gelmiş olanların 

bu görüşe katılma oranı %76,6’dır. Dolayısıyla oransal farklılıklar olsa da, kentin yerlilerinin 

Suriyelilere karşı tutumunun göç ile gelenlerde de oluştuğu görülmektedir. 

 Yukarıda belirtildiği gibi, farklılık algısı sosyal dışlamaların en temel gerekçelerinden 
birini oluşturmaktadır. Birbirlerini farklı gören gruplar sosyo –ekonomik olarak ilişkisizleşmeye 

yani temassız kalma gayretine girmektedirler. Bu durum Suriyeli mültecilere karşı da 

gelişmektedir. Suriyelileri sosyo-kültürel olarak farklı gören ve kentte yaşadıkları bir takım 
problemlerin kaynağı olarak algılayan kesimler, Suriyeliler ile temassız kalmaya, herhangi bir 

ilişki geliştirmemeye çalışmaktadır.  
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Son Bir Yılda Suriyelilerle Sosyal ve/veya Ekonomik İlişkilerde Bulundunuz Mu * Mersinde 

Yaşam Süresi % 

 

Mersinde Yaşam Süresi  Toplam 

% Doğduğumdan Beri Göç ile Gelenler 

Son Bir Yılda Suriyelilerle 

Sosyal ve/veya Ekonomik 

İlişkilerde Bulundunuz Mu 

Evet 39,0 55,1 45,1 

Hayır 
61,0 44,9 54,9 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 Tablodan görüldüğü üzere, gene olarak araştırma grubunun %54,9’u Suriyeliler ile 
sosyo-ekonomik ilişkide bulunmadığını belirtmiştir. Yine kentin yerlileri ve göçle kente 

gelenler açısından alınan yanıtlara bakıldığında ise diğer tablolardaki eğilimlerin benzerinin 

oluştuğu görülmektedir. Buna göre doğduğundan beri Mersin’de yaşayanların %61’i, göç ile 

gelenlerin ise %44,9’u Suriyeliler ile son bir yılda sosyo-ekonomik ilişkide bulunmadığını 
aktarmıştır. Kendileri de göçle kente gelenlerin göçmenlere karşı bu tutumu dikkat çekici bir 

bulgudur. 

Suriyelilerle Aynı Mahallede/Sitede/Binada Yaşamak Sizi Rahatsız Eder Mi/Ediyor Mu * 

Mersinde Yaşam Süresi % 

 

Mersinde Yaşam Süresi  

Toplam 

% 

Doğduğumdan 

Beri Göç ile Gelenler 

Suriyelilerle Aynı 

Mahallede/Sitede/Binada Yaşamak Sizi 

Rahatsız Eder Mi/Ediyor Mu 

Evet 73,4 63,6 69,7 

Hayır 
26,6 36,4 30,3 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 Nihayetin sosyal dışlamaların bir tezahürü de mekânsal boyutta gerçekleşmektedir. 
Buna göre genel olarak araştırma grubunun %69,7’si Suriyeliler ile aynı mekânsal birimlerde 

yaşamaktan rahatsız olacaklarını belirtmişken, doğduğundan beri Mersin’de yaşayanlar da bu 

oran %73,4, göçle kente gelenlerde ise %63,6 olarak bulgulanmıştır. Geçmiş yıllarda kendileri 
de göçle kente gelmiş ve sosyo-mekansal ayrışmalara maruz kalmış göçmenlerin, Suriyelilere 

karşı bu dışlayıcı tutumu önemli bir sosyolojik tespittir. 

 Suriyeliler Türkiye ekonomisine zarar veriyor * Mersinde Yaşam Süresi  

Yüzde % 

 

Mersinde Yaşam Süresi  

Toplam 

% 

Doğduğumdan 

Beri Göç ile Gelenler 

Suriyeliler Türkiye 

ekonomisine zarar veriyor 

Kesinlikle Katılmıyorum 1,7 3,0 2,2 

Katılmıyorum 9,2 17,9 12,5 

Kararsızım 12,1 7,0 10,1 

Katılıyorum 50,6 46,6 49,1 

Kesinlikle Katılıyorum 26,4 25,5 26,0 

Toplam 100,0 100,0 100,0 
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 Bütün bu dışlayıcı tutuma gerekçe olarak kamuoyunda tartışılan önemli bir faktör de 

Suriyelilerin Türkiye ekonomisine zarar verdiklerine ilişkindir. Buna göre, tablodan görüldüğü 

gibi, araştırma grubunun genel olarak %75,1’i Suriyelilerin Türkiye ekonomisine zarar verdiği 
düşüncesindeyken, doğduğunda beri Mersin’de yaşayan kentin yerlilerinin %77’si, göçle 

gelenlerin de %72,1’i bu düşüncededir. Dolayısıyla kentin yerlileri ve göçmenlerin tutum 

farklılığının bu tabloda da oluşmadığı görülmektedir.  

 Nihayetinde bütün bu tartışmalar Suriyelilere karşı ciddi bir dışlayıcı tutumun 
oluştuğunun göstergesidir.  Özellikle aşağıda sunulan iki tablo bu görüşü net bir şekilde 

destekleyen bulgular ortaya koymaktadır. 

Suriyelileri Kentin Her Yerinde Görmek Sinirlerimi Bozuyor * Mersinde Yaşam Süresi  

Yüzde % 

 

Mersinde Yaşam Süresi  

Toplam 

% 

Doğduğumdan 

Beri Göç ile Gelenler 

Suriyelileri Kentin Her 

Yerinde Görmek Sinirlerimi 

Bozuyor 

Kesinlikle Katılmıyorum 5,3 8,3 6,5 

Katılmıyorum 23,7 29,2 25,8 

Kararsızım 16,7 15,1 16,1 

Katılıyorum 34,6 32,8 33,9 

Kesinlikle Katılıyorum 19,7 14,5 17,7 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 Buna göre araştırma grubunun genel toplamının %51,6’sı Suriyelileri kentin her yerinde 
görmek sinirlerimi bozuyor düşüncesindedir. Bu bulgu doğrudan dışlayıcı bir tutumun 

ifadesidir. Bu tutum, doğduğumdan beri Mersinde yaşıyorum yanıtı veren kentin yerlilerinde 

%54,3, göçle Mersin’e gelenlerde ise 47,3 olarak bulgulanmıştır. Yani göçmen veya yerli farkı 
olmaksızın Suriyeli mültecilere karşı dışlama dinamikleri son derece aktiftir.  

 Nitekim “Suriyeliler ülkelerine gönderilmeli” yargısına katılma oranları da dışlama 

dinamiklerinin aktifliğini net bir şekilde onamaktadır. 

Suriyeliler ülkelerine gönderilmeli * Mersinde Yaşam Süresi  

Yüzde % 

 

Mersinde Yaşam Süresi  

Toplam 

% 

Doğduğumdan 

Beri Göç ile Gelenler 

Suriyeliler ülkelerine 

gönderilmeli 

Kesinlikle Katılmıyorum 4,9 3,6 4,4 

Katılmıyorum 4,6 14,0 8,1 

Kararsızım 15,9 22,1 18,2 

Katılıyorum 46,9 32,5 41,4 

Kesinlikle Katılıyorum 27,8 27,9 27,8 

Toplam 100,0 100,0 100,0 

 Tablodan görüldüğü üzere, araştırma grubunun genel toplamının %69,2’si Suriyeliler 

ülkelerine gönderilmeli yargısını desteklerken, doğduğundan beri Mersin’de yaşayanlarda 

belirtilen yargıyı destekleme oranı %74,7, göç ile gelenlerde ise 60,4 olarak belirmiştir. 
Dolayısıyla kentin yerlileri kadar derin olmasa da, göç yaşantısı geçirmiş olanların da Suriyeli 

mültecilere karşı ciddi bir dışlayıcı tutum içerisinde oldukları görülmektedir. 
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 SONUÇ 

 Günümüzün en önemli kentsel sorunları arasında göç ve sosyal dışlanmalar yer 

almaktadır. Özellikle küreselleşme süreci ile ivme kazanan göç hareketleri sonucu, göç alan 
yerleşim birimlerinde bir takım sosyo-ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Göç alan 

yerleşim biriminde yaşanan bu sorunlar, o yerleşim biriminde yaşayanlar tarafından göçmenler 

üzerinden gerekçelendirilmektedir. Bu durum kentin yerlilerinin göçmen gruplara tepkisel 

davranmasına ve dışlayıcı bir tutuma bürünmesine neden olmaktadır. Ancak son dönemde 
yaşanan gelişmeler, kentin yerlilerinin yanında önceki göçmenlerin de yeni gelen göçmenlere 

karşı dışlayıcı bir tutuma büründüğü bir süreci ortaya çıkarmıştır.  

 Nitekim Mersin saha araştırma bulguları, bu söylenenleri onayan bir görüntü 
sunmaktadır. Kayıt dışılarla birlikte 300 bin Suriyeli mülteciyi barındıran kentte, kentin 

yerlilerinin yanında diğer göçmen grupların da, Suriyeli mültecilere karşı dışlayıcı bir tutum 

içerisinde oldukları, saha araştırma bulgularından görülmektedir. Zira kentin yerlilerinin 

yanında göçmenlerin de Mersin’in son yıllarda aldığı Suriyeli göçüne karşı olumsuz bir tutum 
içerisinde olduğu, Suriyeliler ile sosyo-kültürel olarak farklılıkların olduğu, bu nedenle 

Suriyeliler ile sosyo-ekonomik ilişkiler ve mekânsal birliktelikler istenmediği, Suriyelilerin 

Türkiye ekonomisine zarar verdiği düşüncesine sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda da 
Suriyelileri kentin her yerinde görmenin kendilerini rahatsız ettiği ve Suriyelilerin ülkelerine 

gönderilmeli yargısının, hem yerlilerde hem de göçmen gruplarında oluştuğu belirlenmiştir.  

 Dolayısıyla günümüz Türkiye’sinde, kentlerdeki son göçmen grup olan Suriyelilere 
karşı gelişmiş olan genel bir dışlayıcı tutum oluşmuştur. Bu sosyolojik tespitin yetkililerce de 

dikkate alınıp, Suriyeli mülteciler ile kentin diğer toplumsal grupları arasında bütünleştirici 

uygulamaların ivedilikle hayat geçirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET:  

Afganistan’da modernleşme, devletin kuruluşundan yaklaşık iki yüzyıl sonra başlamış ve Sovyet işgaline kadar 
sürmüştür. Sovyetlerin modernleşme konusunda ki girişimleri toplumsal dirence neden olmuş bu da silahlı bağımsızlık 
mücadelesine dönüşmüştür. Modernleşme ile ilgili kazanımlar bu çatışma ortamı nedeniyle zarar görmüştür. 

Sovyetlerin ülkeyi terk etmesi sonucunda mücahitler arası iç savaş başlamıştır. Ve ardından Taliban dönemi de dahil 
olmak üzere ülke huzura kavuşamamıştır. 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından, ABD müttefikleriyle birlikte 
Afganistan’da ki Taliban rejimine son vermiş ve bu olay Afgan halkının sosyal ve siyasal yaşamında özellikle de Afgan 
kadınları adına yeni bir dönemin de başlangıcı olmuştur. Askeri müdahale sonrası toplanan 2001 Bonn Konferansı ve 
2010 Kabil Konferansı’nda alınan kararlara göre, Afganistan’ı yeniden yapılandıracak devlet sisteminde kadınların 
siyasal ve sosyal hayat içerisindeki görünmez rolü, merkezi bir sorun olarak görülmüş ve dikkat çekmiştir. Demokratik 
bir yönetim biçiminin benimsenmesiyle birlikte kadınlara önemli haklar tanınmış olmakla birlikte kadınların siyasal ve 
sosyal alanda yaygın bir şekilde yer alabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların, demokrasi adına eşitliğin 

öneminin yanı sıra Afganistan’ da ki kadınların siyasi hayata katılımı konusunun akademik yazında pek yer bulamamış 
olması dikkat çekmektedir. Çalışma da Afganistan hakkında genel bilgi verilmiş, Siyasal Katılım konusunda ki 
eksikliklerin nedenleri sorgulanmış ve kadınlara karşı her alanda devam eden ayrımcı politikaların siyasal alanda ki 
nedenleri araştırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Afganistan’ da ki huzursuzluğun nedenleri, etnik çatışmalar, devlet 
müdahaleleri, kanun dışı uygulamalar, ekonomik zafiyet, eğitimsizlik ve etnik grupların yaşadığı tarihsel travmalardır. 
Afganistan için ekonomik ilerleme, eşitlikçi politikalar ve etnik grup çatışmalarının sonlandırılması olumlu gelişmeler 
sağlayacaktır.  

 Anahtar kelimeler: Siyasal Katılım, Afganistan, Taliban, cinsiyet.  

ABSTRACT: Modernization in Afghanistan began about two centuries after the establishment of the state and 
continued until the Soviet occupation. Soviet attempts to modernize led to social resistance, which turned into a struggle 
for armed independence. The gains related to modernization have been damaged by this conflict environment. Civil 
war between Mujahideen started as a result of the Soviets leaving the country. And then the country, including the 
Taliban period, could not find peace. Following the terrorist attacks of September 11, 2001, the US and its allies ended 
the Taliban regime in Afghanistan, which marked the beginning of a new era in the social and political life of the 
Afghan people, especially on behalf of Afghan women. According to the decisions taken at the 2001 Bonn Conference 
and the 2010 Kabul Conference after the military intervention, the invisible role of women in the political and social 

life in the state system that will restructure Afghanistan was seen as a central problem and attracted attention. With 
the adoption of a democratic form of government, important rights have been granted to women, and efforts have been 
initiated to ensure that women are widely involved in the political and social spheres. In addition to the importance of 
equality in the name of democracy, it is noteworthy that women's participation in political life in Afghanistan does not 
have much space in the academic literature. In the study, general information about Afghanistan was given, the reasons 
of deficiencies in political participation were questioned and the reasons of the discriminatory policies against women 
in every field were tried to be investigated. As a result, the causes of unrest in Afghanistan are ethnic conflicts, state 
interventions, illegal practices, economic weakness, lack of education and historical traumas experienced by ethnic 
groups. Economic progress, egalitarian policies and ending ethnic group conflicts for Afghanistan will provide positive 

developments. 

          Keywords: Political Participation, Afghanistan, Taliban, Gender. 
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 GİRİŞ 

 Afganistan, 18. yüzyılda farklı etnik gruplardan oluşan bir ülke olmasının yanında Afgan 

kavminin idari ve siyasi olarak ağırlık kazanması sonucu bir birlik olmuştur. Dünya’da jeopolitik 

bir konuma sahip olan Afganistan, birincil ekonomik faaliyet alanının geniş olduğu ve sık sık iç 

çatışmalara maruz kalan bir Asya ülkesidir. Bu ülke, ekonomik eşitsizlikler, artan işsizlik, devlet 
müdahaleleri, rüşvet, mafya, kanun dışı uygulamalar vs. ile şiddet ve çatışmanın merkezi haline 

gelmiş ülkeler sıralamasında üst konumdadır. 1978 darbesiyle başa gelen yöneticiler 

dönemlerinde girişilen  modernleşme denemeleri Sovyet desteğine rağmen toplum tarafından 
kabul görmemiş ve hükümete karşı başkaldırı yaşanmıştır. 1979 yılında Sovyetlerin 

müdahalesiyle ülke işgal edilmiştir. Sonrasında Sovyetler ülkeyi terk etse de ardında büyük bir 

tahribat bırakmıştır. Afganistan ile ilgili etnik gruplara bakıldığında da Peştular ön plana 
çıkmaktadır. Hem en büyük çoğunluğa sahip olmakla hem de Hazaralar ile ilgili ezeli 

mücadelelerinde bu etkili olmuştur. Ataerkil aile düzeninin örneklerinden biri olan Afganistan, 

kadınların birçok alanda geri planda kalmasının Peştun gibi gruplar tarafından olağan bir durum 

olarak kabullenildiği bir ülkedir. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin düşman algısı değişmiş 
ve tüm dikkatler El Kaide’nin bir parçası olarak görülen Taliban’ın hüküm sürdüğü Afganistan’a 

çevrilmiştir. ABD öncülüğünde Taliban yönetiminin sona ermesiyle dünya kamuoyunda Afgan 

kadınlarının görünmezliği de daha ön plana çıkmış ve akademik çalışmalarda yerini daha fazla 
almıştır. Fakat Afganistan’ da ki kadınların hem toplumsal konumunu inceleyen hem de bunun 

değişim süreçlerini tetikleyen olayları nedenleri ile irdelemeye çalışan araştırmalar oldukça azdır.  

 Bu çalışmada, öncelikle siyasal katılım kavramı açıklanacak, Afganistan’da ki siyasal 

katılıma değinilecek, 2001 yılı öncesi ve sonrasında ki Afganistan kadın siyasetinin genel 
durumları incelenecek olup son olarak Afgan kadınlarının siyasal hayata katılımı önündeki 

engeller tespit edilmeye çalışılacaktır.  

1. SİYASAL KATILIM  
Katılım, kişinin veya grubun bir karar için düşünce alışverişinde olumlu ya da olumsuz 

katkısını, en basit düzeyde fikir beyan edebilmesini, en yüksek düzeyde ise karar almasını 

sağlayan süreçtir (Dahl, 2001: 39). Aynı zamanda yönetim ile ilgili tercih yapabilme ve yönetimi 
etkileme maksadıyla kararlara dahil olmayı da içermektedir (Higgs vd., 2008: 596). Katılımın 

türlerinden biri siyasal katılımdır.  Siyasal katılım konusunda bilim insanları ortak bir tanımda 

birleşmemiştir. Fakat, siyasal iktidarın alacağı kararlara tepki olarak bireylerin eylemlerinin 

olacağı konusunda hemfikirdirler. Bireylerin her ne kadar eşit olarak siyasal katılımı 
gerçekleştirebilmeleri istense de bu tamamen olanaklı değildir.  

Siyasal katılıma, bireylerin öznelliği, dış etmenler, toplum yapısı ve gelişen demokratik koşullar 

yeni boyutlar kazandırmaktadır (Göksu, 2016: 56). Basit bir meraktan yoğun bir eyleme geçebilen 
(Kapani, 2003: 130) siyasal katılımın farklı seviyeleri bulunmaktadır. Bunların ne ölçüde 

gerçekleştirildiği, bireylere göre farklılık gösterse de geleneksel katılım düzeyleri üzerine bir 

uzlaşı vardır (Göksu, 2016: 57,58). Verba ve Nie' nin ,(1972: 82-95) Amerika’da ki 
araştırmalarına göre bireyler siyasal katılımı altı farklı şekilde gerçekleştirebilir: 

1. Siyasal sürece katılmayanlar; bireyler burada seçimlerde dahi oy kullanmak istememekle 

beraber siyasetle neredeyse hiç ilgilenmemektedir. 

2. Sadece oy kullananlar; seçimlerde oy kullanan bu kişiler, toplam nüfus açısından 
bakıldığında sayıları oldukça fazla olan bir gruptur. 

3. Kişisel sınırlı katılımcılar; bu gruptakiler oy kullanmakla birlikte şahsi sorunlarının 

çözümü için de devlet çalışanları ile iletişim kurmaktadırlar. 

4. Topluluk düzeyinde katılımcılar; bu katılımcılar çevresel veya bazı toplumsal sorunların 

çözümü için çoğunlukla grup halinde kamusal karar alma mekanizmasını etkilemek 

isterler. 
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5. Kampanyacılar; buradaki vatandaşlar seçim etkinliklerinde görevli olmaktadırlar. 

6. Son grup vatandaşlar ise yukarıdaki maddelere ek olarak siyasi bir partide görev alıp 

siyasal faaliyetlerde bulunurlar. 

Yukarıdaki maddeler doğrultusunda söylenebilir ki, bireylerin siyasette ilgi ve beklentileri farklı 

olabilir. Ayrıca farklı toplulukların, farklı sosyal statüye sahip olmasına rağmen sosyal itibarı 

yüksek grupların daha yüksek düzeyde bir siyasal katılma eğilimi gösterdikleri vurgulanmıştır 

(Yücekök, 1987: 31). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde bireylerin siyasal katılım tutumları ile ilgili 

araştırmalar, modernleşme ve sanayinin gelişmesiyle seçme ve seçilme hakkının daha geniş 

kitlelerce kullanılabilmesini sağlamış olmakla beraber seçmen sayılarını yüksek oranda arttırmış 
olup geleneksel toplumla kıyaslandığında daha özverili bir biçimde katılımlar sağlanmıştır 

(Öztekin, 2010: 251). 2000’li yıllardan günümüze, siyasal katılım da bir azalma yaşanmamakla 

beraber sosyal ağların genişlemesi ile katılım yoğunluğu artmış ve boyutlarında değişim olmuştur 

(Fedayi, 2011: 119-122). Yapılan bilimsel araştırmalarda siyasi katılımı etkileyen birçok sosyal, 
ekonomik, psikolojik ve çevresel etken sayılabilir: cinsiyet, yaş, eğitim, siyasal etkinlik duygusu, 

yerleşim alanı, gelir düzeyi, meslek, toplumdaki yüksek statülü roller, dernekler, sosyal 

topluluklar, hükümetin siyasal değer ve yapısı vs. (Çetin, 2003: 136; Kapani, 2003: 133).  

Bu etmenlerden biri olan cinsiyet, bugüne kadar yapılmış neredeyse tüm çalışmalarda kadınların 

erkeklere oranla siyasette daha az olduklarını göstermiştir (Kalaycıoğlu, 1983: 115). Kadınların, 

medeni hali, eğitim düzeyleri, meslekleri, çocuk doğurmaları, ev işleri gibi durumları siyasi ilgi 
alanının dışında kalmalarına sebep olabilmektedir. Bu sarfınazar edilebilecek bir durum olarak 

görülmemelidir. Velhasıl, yönetim biçimi her ne olursa olsun bir yerde seçim ve seçmen varsa 

orada eşitlik ve adalet için de uygun koşullar sağlanmalıdır (Topbaş, 2009: 157). 

Gelenekten moderniteye aşamalı bir şekilde geçiş yap(a)mamış toplumların, kat etmesi 
gereken bir yol olarak düşünülen demokrasiyi seçmeleri olağan bir süreç olarak görülmektedir 

(Başirye, 2006: 269). Gelişmekte olan ülkelerde genellikle demokrasi kültürünün henüz 

oturmadığı düşünülürse, bu durumun demokratik süreçlerin olmazsa olmazı kabul edilen siyasal 
katılmanın da önüne çekilen bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır (Raziqi, 1994: 173). 

Afganistan gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, geleneksel değerleri birçok kadın tarafından 

dahi içselleştirilmiş ve tartışılmaz güçlü bir ataerkil/erkek egemen toplumsal yapı vardır. Bazı 
görüşlere göre, kadınların toplumsal/siyasal alanda daha pasif ve başarısız görünmesinin sebebi, 

erkeklerin bahsi geçen ataerkil/egemen toplumsal yapıdaki tahakkümünün sonucudur. Bu 

toplumda kadınların politik kayıtsızlık göstermesi olağandır (Maksudi, 2012: 187). 

2. AFGANİSTAN’DA SİYASAL KATILIM 

Afganistan, siyasal kültür alanında 18.yy dayanan gelenekleri bugün de devam ettiren bir 

ülkedir. Nüfus çoğunluğuna göre Afganistan, Peştun, Tacik, Hazara, Özbek, Türkmen ve diğer 

etnik kökene mensup bireylerden oluşmaktadır. Afganistan’da 1979 yılından beri nüfus sayımı 
yapılamamıştır. Ancak, Afganistan nüfusunun 28- 32 milyon kişi civarında olduğu varsayılmakta 

olup nüfusun yaklaşık % 42’sinin 0-14 yaş arasında olduğu, 65 yaş üzerindeki nüfusun ise % 2,5 

civarında olduğu tahmin edilmektedir .2018 yılı tahmini rakamlarına göre ise nüfusun 30 ile 35 

milyon arasında olduğu düşünülmektedir(Afganistan Ülke Raporu, 2017: 4). Afganistan 
nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ı Sünni, geriye kalan kesimi de Şii inancına mensuptur (Mepanews, 

2019).  

Afganistan’da modernleşme, 1890-1919 yılları arasında ilk etabını bitirmiştir. Ülke, etnik 
ayrılıkları gözetmeden modernleşmeye ayak uydurmaya çalışmıştır. Ancak, kabile başlarına olan 

bağımlılık, Britanya ve Rus devletlerinin etkileri, eğitimsizlik gibi nedenlerden dolayı 

modernleşme girişimleri sekteye uğramıştır (Aziz ve Haruna, 2007: 383). 1929 yılında 
Muhammet Nadir Şah, reformları devam ettirmeye çalışmıştır. Nadir Şah,  ekonomi politikalarını 

kurumsallaştırmış, eğitimde  reformlar olmuştur (Köçer, 2008; 562). 1933-1973 yıllarında ise 
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Muhammet Zahir Şah, ülkeyi daha tarafsız ve istikrarlı yönetmeye çalışmıştır.  Reformlarda 

devamlılığa rağmen bu ülkenin geneline yayılamamıştır (Karacasulu, 2011: 42).  

Zahir Şah, eğitimi desteklemiş, kadınların eğitimde yer almasını savunmuş, kadınları burkadan 
kurtaran 1964 Anayasasını çıkarmış, ABD ve SSCB’den de yardım almıştır (Cronin, 2002: 7). 

1964 anayasası, 2003 Afgan Anayasası yapılana kadar devamlılığını korumuştur (Pauly ve 

Nojumi, 2004: 828). 1973 darbesiyle Zahir Şah’ın yerine Muhammed Davut Han gelmiştir 

(Hüseyin vd., 1982: 108). Davut Han, ülkenin yönetim biçimini cumhuriyete çevirmiş ve 
Moskova yerine ABD’ye yakınlaşmıştır (Akhlaq, 2015). Komünist devrime karşı başlayan 

direnişin Afgan hükümetince bastırılamaması sonucunda Sovyetler ülkeye müdahalede 

bulunmuştur. Ardından Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen modernleşme çalışmaları, 
toplumsal anlamda Afganlılara uymamıştır. Çünkü toplumsal yapı henüz gelişmediği için ilkel 

kabile yapısına sahiptir (Cronin, 2002: 12). Sonuçta çıkan isyanlara karşı yapılandırma 

politikasına son veren SSCB, yıldırma politikası izlemiştir. Fakat 1989’da ülkeden ayrılmıştır  

(Arslan, 2015:319-320 ). 

Afganistan’da etnik gruplar incelendiğinde; Peştunlar, Afganistan nüfusunun yaklaşık %30-

40 arasında bir çoğunluğa sahip ülkenin en büyük etnik grubudurlar. Mezhep olarak %99 Sünni 

Müslüman’dır, geri kalan kısmı da Şii’dir. Dindar bir yapı, onlara çocuklarını normal devlet 
okulları yerine medreselere göndermelerinde ve Taliban’ın Peştunlar arasında nüfuz etmesinde 

zemin hazırlamıştır. Tacikler ise, Afganistan’ın ikinci büyük etnik grubu ve nüfus olarak 

Afganistan toplam nüfusunun yaklaşık %27’ sini oluşturmaktadır. Genellikle Afganistan’ın 
kuzeyinde, kısmen de ülkenin batısında yaşarlar. Bazı Tacikler kırsalda yaşayıp, çiftçilikle ve 

tarım ile uğraşmaktadır. Bazıları ise  zengin  ve genellikle şehirlerde yaşamakta, ülkenin siyaseti 

ve ekonomisiyle bizzat ilgilenmektedir. Fakat, Afganistan’ın tarihinde sadece bir kez iktidara 

gelmişlerdir. Tacikler genellikle mezhep olarak Sünni’dirler. 

Afganistan nüfusunun %25’ini oluşturan Hazarlar çoğunlukla büyük şehirlerde 

yaşamaktadırlar. Hazaralar, yapılan son anketlere göre üniversite öğrencilerinin %75’ini 

oluşturmaktadır. Hazara toplumunda erkeklerin yanında kızlara da eğitim ve siyasi katılım hakkı 
verilmiştir. Nüfusunun neredeyse tamamı Şii’dir.  Hazaralar, Afganistan’ın siyaseti ve 

yönetimine onların efsanevi lideri olan ve Taliban tarafından öldürülen Şehit Abdul Ali Mazari 

ile katılmıştır. Bu olaydan önce de sürekli Peştunlar tarafından dışlanmışlardır. Özbekler, 
Afganistan nüfusunun neredeyse %10’unu temsil etmekte ve genellikle Afganistan’ın kuzeyinde 

yaşamaktadırlar. Özbekler genelde ticaret ve tarım ile uğraşır ve mezhep olarak Sünni’dirler. 

Afganistan’ın siyasi alanında kendilerine en yakın Hazaralar’ı  görürler. Türkmenler, Afganistan 

nüfusunun yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. Çoğunlukla kuzey bölgelerde yaşarlar. Afganistan’ın 
iç çatışmalarına genellikle dahil olmamışlardır. Türkmenler’in bir kısmı Sünni bir kısmı ise 

Şii’dir. Dil olarak Türkmence kullanılmaktadır. Fakat hemen hemen hepsi Farsça bilmektedirler. 

SSCB’nin yaptığı işgal sonrası Peştun olan Necibullah yönetimde kalmıştır. Necibullah’ın 
etnik milliyetçilik politikası onu iktidardan indirmiştir. Daha sonraki dönemde direniş güçleri 

kendi aralarında anlaşamamış ve çatışmalar yaşanmıştır. Bu dönemlerde Taliban 1994 yılında 

Kabil’e girmiştir. Militanlarının neredeyse tamamı Peştunlar olmuştur. Hazaralar ve Özbekler de 

kuzeyde ittifak kurarak Taliban’a karşı direnmişlerdir. Taliban her zaman en büyük düşman 
olarak gördüğü  Hazaralara zülüm yapmıştır. Kısaca, Afganistan’ın etnik çatışmalarındaki genel 

etkenler; etnik gruplar arasında bir siyasi birliğin olmaması, ekonomik zafiyet, dış güçlere olan 

bağımlılık ve etnik grupların yaşadığı tarihsel travmalardır. En büyük sorun olan etnik gruplar 
arasındaki birlik yoksunluğunun nedeni, Peştunlar’ın sadece kendilerini Afgan olarak 

tanımlamaları ve diğer etnik grupların Afgan olmadığını iddia etmeleridir. Çünkü onlara göre 

bütün diğer gruplar farklı ülkelerden gelip Afganistan’a yerleşmiştir (Surosh, 2018). 

Afganistan’da siyasal katılımla ilgili anayasaya bakıldığında, Shura-e Milli halkın sembolü 

olarak en üst yasama organıdır (Afganistan İslam Cumhuriyeti Anayasası, Madde 81). Shura-e 

Milli iki meclisten oluşur. Meşranu Cerge(Senato Meclisi), her il kendi seçtiği 34 kişiyi, 
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ilçelerden seçilen 34 kişi ve cumhurbaşkanının seçtiği 34 kişi ile toplamda 102 kişiden 

oluşmaktadır. Yasamanın diğer kanadı ise 250 sandalyeli Valsi Cerge(Halk Meclisi, Milli Şura) 

adı verilen meclisten oluşur. Kanunların yürürlüğe girmesi için her iki meclisin de onaylanması 
gerekmektedir. Çıkarılan yasalar Cumhurbaşkanı onaylayınca yürürlüğe girer (Afganistan İslam 

Cumhuriyeti Anayasası, Madde 94). Yasa düzenlemeleri Wolesi Jirga(Halk Meclisi) tarafından 

yapmaktadır. Ancak, çok kritik meselelerin görüşülmesinde Ulusal Konseyin yanında etnik 

grupların ve aşiret ileri gelenlerinin bir araya gelmesiyle Loya Jirga’ de bulunmaktadır. 
Afganistan’da yargı, bağımsız bir organ olup, yüksek mahkeme, temyiz mahkemesi ve birinci 

derece mahkemelerden oluşmaktadır. Afganistan idari olarak 34 il ve 399 ilçe vardır. İller, vali 

tarafından, ilçeler ise ‘woloswal’ adı verilen ilçe yöneticisi tarafından yönetilmektedir. Valiler, 
Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır (Afganistan Ülke Raporu, 2017: 4). Afganistan anayasası 

incelendiğinde, siyasal sistemin iki meclisli başkanlık sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bakanların 

yetkilerinin incelenmesi, onları onaylamak, meclise çağırmak ve görevden uzaklaştırmak gibi 

özellikler de bu sistemin içinde bulunmaktadır(Azimi, 2012: 511). 

Afganistan’da modern anlamda ilk anayasa 1923 yılında kabul edilmiştir. Afganistan’ın son 

anayasası ise, Taliban yönetiminin uluslararası güçler tarafından yönetimden 

uzaklaştırılmasından sonra 2004 yılında kabul edilmiştir (Afganistan Ülke Raporu, 2017: 3). Bu 
anayasanın 33. maddesine dayanan Afganistan seçim yasası, 11 bölüm ve 62 maddede 

düzenlenmiştir (Danesh, 2015: 485). Devlet Başkanlığı seçimlerinin ilki 2004 yılında, ikincisi 

2009 yılında, üçüncü ve son seçimin birinci turu 2014 yılı Nisan ayında, ikinci turu ise 14 Haziran 
2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Afganistan'ın Yeni Devlet Başkanı Ashraf Ghani Ahmadzai 29 Eylül 2014 tarihinde görevine 

başlamıştır (Afganistan Ülke Raporu, 2017: 3,4). Afganistan'da demokrasinin bugünkü temelleri 

Amanullah Han zamanında oluşturulmuştur. Ancak, Amanullah Han'ın modernleşme düşüncesi 
güçlü bir muhalefet oluşturmuş ve üçüncü İngiliz-Afgan savaşından sonra Amanullah Han, 

İngilizlerle antlaşmalar imzalamasıyla ülkeyi hüsrana uğratmıştır (Hesari, 2010: 89). 

Afganistan’da kralın yanında parlamento ve başbakanlığın da olduğu dönemler olmuştur. 
Başkanlık sistemi ise ilk kez 1929 yılında Nadir Şah döneminde uygulanmıştır (Jamalı, 2018: 48). 

1963-1973 yılları arasında seçimlerle ilgili alınması gereken eğitim için hükümet bir şey 

yapmamıştır. Bu dönemde halk, parlamentonun ne anlama geldiğini bile bilmemektedir. 
Bilgisizlik az sayıda oy kullanılmasına neden olmuştur. Başkent Kabil’ de nüfus 500.000 

civarında iken oy kullanan kişi sayısı 15.000 civarında olmuştur (Ghobar, 2011: 211). 1964 

yılında Afganistan'ın üçüncü anayasası oluşturulmuş ve 1965 yılında ülkede yeni parlamento 

dönemi, yani on ikinci meclis işe koyulmuştur.  Bu meclis 216 üyeden oluşmaktadır. 
Demokrasinin on yıl kalacak olan parlamentosu iki dönem hizmet etmiştir. Afganistan’da ilk defa 

sadece tartışma yeri olmayan parlamento sorunlu bir yapıda da olsa karar verme ve kanun koyma 

gibi faaliyetlerde bulunmuştur (Farhang, 2015: 191).  

2.1.1. 2001 Öncesinde Afganistan’da ki Kadınların Siyasal Hayata Katılımı 

Dünyada kadınlar, ilk seçme ve seçilme hakkına 1893’te Yeni Zelanda’da sahip olmuşlardır. 

Bu tarihten sonra oluşturulan parlamentolarda eşit katılım hakkına rağmen kadın katılım oranı 

çok az olmuştur. Günümüzde ise dünya ortalaması on erkeğe bir kadın oranındadır (Kadının 
Statüsünü Araştırma Komisyonu Raporu, 2017: 38). Bu eşitsizliğe verilebilecek en iyi 

örneklerden biri, Afganistan’dır. Afganistan’da kadınların siyasete katılımı ile ilgili ilk reformlar 

1919 yılında Amanullah Han döneminde başlamıştır. Han, reform hareketleri ile kadınların sosyal 
hayatta yer alması için çaba göstermiş ve eşit haklar vermiştir. 1928'de yedi aylık bir Avrupa 

gezisine çıkan Han, dönüşte Türkiye'ye uğramıştır. Atatürk’ün Türkiye’de ki yaptığı değişim 

üzerine görüşmeler, kendisini derinlemesine etkilemiş ve dönüşte Kabil'de reform hazırlıklarına 
başlamıştır (Akbaş, 2008: 49).   

Amanullah Han döneminde, kadın haklarının ilerlemesi ve gelişmesi amacıyla özellikle 

eğitim hakkı, çalışma ve dinlenme hakkı, bireysel özgürlük, kişisel dokunulmazlık, ifade 

http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?kim=ataturk
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özgürlüğü, siyasi ve sivil faaliyetler ve yurtdışına seyahatler ile ilgili gelişmeler yaşanmıştır. 

Ayrıca Amanullah Han, Türkiye’nin sistemine benzeyen laik bir çerçeve ile krallık ve hükümetin 

çalışmalarını düzenlemeyi hedeflemiştir. Fakat, Afganistan’ın dini yapısı buna müsaade 
etmemiştir (Nasıri, 1381: 144-145; Aktaran: Yılmaz, 2010: 157). Sonuçta, halkın geleneksel 

yapıya bağlı olan kesiminin Han’ı dinsizlikle suçlayıp ayaklanması sonucunda taht bırakılmıştır. 

İlk defa 1943 yılında Zahir Şah döneminde kadınlardan 20 kişilik bir grup, kadınların gelişmesi, 

eğitilmesi ve bir araya gelip sorunlarını konuşabilmesi için Kadınlar Yüksek Kurulu’nu 
kurmuştur. Bu kurul, 1963 yılında Sosyal Çalışmalar Bakanlığı, 1978 yılında Kadınlar Merkezi 

Kulübü, 1986 yılında Kadınlar Merkezi Derneği adını alıp 1991’e kadar faaliyetlerini sürdürmüş 

ve Taliban döneminde kapatılmıştır (Şarifi, 2012: 99). Zahir Şah’ın 1963-1973 yılları arasında 
yaptığı çeşitli siyasi hareketler ile kadınlar ilk kez siyasette yer alabilmişlerdir (Jamalı, 2018: 50). 

Afganistan bakanlar kurulunda görev alan ilk kadın 1963 yılında, Geliştirme Bakanlığı’na 

getirilen Kubra Nurzayî’ dir. Afganistan’da kadınlar, 1964 yılında seçme ve seçilme hakkına 

sahip olmuş ve seçimlerde üç kadın üye meclise girmeyi başarmıştır. Sonraki dönemlerde 
Mücahit Grupları, Kâbil’i ele geçirip kadınlara siyasal katılım engeli koymuşlardır.  Yapılan bu 

engel uygulamaları, Taliban döneminde daha fazla hissedilmiştir (Maksudi, 2012: 189). 

Afganistan Demokratik Kadın Örgütü 1965 yılında Kabil' de kurulmuştur. Bu grubun faaliyetleri 
kadın haklarına dikkat çekmek ve daha fazla önem verilmesini sağlamak olmuştur. 1968'de, bazı 

muhafazakâr Wolesi Jirga üyeleri, yurtdışındaki Afgan kızlarının eğitimini yasaklayan bir yasa 

çıkarmak istemişlerdir; ancak, kadın örgütlerinin birleşmesi ile yüzlerce kişi bu yasa teklifini 
reddetmiştir. Sonuç olarak, Wolesi Jirga bu yasa teklifinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. 1970' 

ler de, "Müslüman Gençliğin" aşırı taraf üyeleri, kadınların moda kıyafetleri olarak belirtilen 

kıyafetleri kısa ve açık olarak nitelendirerek onları giyen kadınlara zaman zaman asit 

püskürtmüşlerdir. Afganistan Demokratik Kadın Örgütü, Kabil şehrinde şiddetli bir hükümet 
gösterisinin gerçekleştirmesi için 5.000 'den fazla kadın ve kız çocuğunu örgütleyip faillerin teftiş 

ve cezalandırılmasını istemiştir. Hükümet de bu çağrıya ses vermiş ve bazı failleri tutuklamıştır. 

1973 yılında Cumhuriyet döneminin başlamasıyla kadınların siyasete katılımı daha çok artmışken 
bu  durum Koministler rejimi ve mücahitler döneminde dış müdahale ve iç savaşlar nedeniyle 

azalma göstermiştir. Afganistan’daki eski kadın örgütleri günümüzde İl Kadın Meclisleri olarak 

kurulmuştur. Bu meclislerden, 31 il meclisi, 25 belediye meclisi, 38 bölge meclisi konseyi ve 251 
bölge konseyi bulunmaktadır (Qaderi, 2013). 

1994 yılında ortaya çıkan Taliban rejimi, yönetime geldiği günden itibaren iktidarda dini 

görüş hakimiyetini arttırmış, kadınların siyasi ve sosyal meselelere göreceli katılımı da günden 

güne azalmıştır. Kadınlar bu yönetimde herhangi bir işte çalışamamış, eğitim alamamış, mal alım 
satımı gerçekleştirememiş ve kamuya ait kaynakları kullanamamışlardır. Taliban döneminde ki 

savaş, Kabil’de yapılan anketlerden birinde kadınların %81’inin ruhsal durumunda bozulma 

olduğunu, %42’sinin post-tranmatik stres bozukluğu ile karşılaştığını ve %21’inin de sık derecede 
intihar düşüncesine sahip olduğunu göstermiştir (The Cost of War, 2009: 11). Bunların hepsi 

Taliban hükümetinin Afgan Kadın Hakları konusunda ki bakış açısını belirginleştirmiştir 

(Maksudi, 2012: 190).  

2. 2. 2001'den Sonra Afganistan’da ki Kadınların Siyasal Hayata Katılımı 

11 Eylül saldırılarından sonra ABD, güvenlik yetersizliği gerekçesi ile yeni bir güvenlik 

sistemi hazırlamıştır. Bu sisteme geçmeden önce saldırı failleri olarak, El Kaide ve ona destek 

sağlayan ülkeleri seçmiştir. El- Kaide’nin yerleştiği bir ülke olarak Afganistan yani Taliban 
yönetimi ilk hedef olmuştur. Askeri müdahale ile Taliban yönetimine son verilmiş, El- Kaide ile 

olan mücadele ise uzun bir süre devam etmiştir. Bu konunun görülmesi istenmeyen tarafı ise, 

Büyük Ortadoğu Projesi’dir. ABD, iki kutuplu dünyadan kendine bir öteki olarak seçtiği 
Sovyetler Birliği’nden, 11 Eylül’den sonra vazgeçmiş ve tek kutuplu dünya sisteminde kendine 

dünya teröristleri olarak belirlediği düzeni getirmiştir(Çelik, 2019). Bu düzende saldırı 

faillerinden çok siviller zarar görmüştür. Kadınlar ve çocuklar ise en çok etkilenen gruplar 
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olmuştur. Askeri müdahale, hem sosyal hayatta hem de siyasal hayatta eksik temsil edilen 

kadınlar için tam bir kaos olmuştur.  

2001’den sonra Bonn Anlaşması ile Afganistan’da kadın hakları gündeme gelmiştir. Bonn 
Anlaşması ile Afganistan’da kurulan Geçici Hükümet’in devlet başkanının bir yardımcısı ile 

sağlık bakanı kadın olmuştur. Yine bu dönemde Kadın İşleri Bakanlığı ilk defa 2001 tarihinde 

Sima Samar’ın (2001-2002) bakanlığı ile faaliyete başlamıştır (Azad, 2014: 12). Daha sonra 

Habiba Surabi (2002-2004) bakan olmuştur. Ayrıca Surabi, 2005 yılında ilk Afgan kadın olarak 
Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından Bamyan Valisi olarak atanmıştır. Yine bu dönemde 

Masude Celal (2004-2006) bakan olmuştur. Son bakan ise Delbar Nazari, 2014’ ten sonra Kadın 

İşleri Bakanı olarak seçilmiştir. Kadın İşleri Bakanlığı’nın 9 merkezi başkanlığı ve 34 il 
başkanlığı bulunmaktadır. 2001’den sonra kadınlar siyasi olarak sadece bu bakanlıkla kalmayıp 

hemen hemen her kurumda yer almaya başlamışlardır. Afganistan’ın demokratikleşme açısından 

en önemli meclisi ise Anayasal Büyük Ulusal Meclis’i olmuştur. Bu meclisin üyelerinin  %11’ini 

kadınlar oluşturmuş daha sonra ise bu sayı iki katına çıkmıştır (Azad, 2014: 13). 11 Eylül’den 
sonra Afganistan’da ki ilk anayasa 2004 yılında yapılmıştır. Afganistan il meclis üyeleri için 2004 

yılında il meclis seçiminde 420 koltuk ayrılmıştır.  Kadınlar bu koltukların 124’üne sahiptir. 2014 

yılında ise 108 kadın kendini aday olarak gösterebilmiştir. Ulusal Konseyin temsilciler meclisi 
tarafında 249 koltuktan 68’ini kadınlar oluşturmaktadır. Lui Cerge, 2003 yılı sonlarında yeni 

Afgan anayasası için toplandığında son iki toplantısı farklı olmuştur.  Bu toplantılarda kadınlara 

ilk defa katılım hakkı verilmiştir. Son toplantılarda delege sayısının yaklaşık % 25'i kadınlara 
ayrılmıştır (BBC, 2004). Afganistan’ın Taliban döneminden sonraki ilk seçimi 2005 tarihinde 

yapılmıştır. Bu seçimde kadınlar % 30’luk bir seçilme oranına ulaşmışlardır. Bu her ne kadar az 

gözünse de Afganistan siyasi tarihinde kadınlar adına önemli bir adımdır. 11 Eylül’den sonra ki 

dönemde Afganistan’da 25 tane bakanlık vardır. Bunlar içinde kadınları temsil eden bakanlığın 
adı, Kadınlar Bakanlığı’dır.  

2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 10 milyon kişi oy kullanmak için başvuru 

yapmıştır. Bu kişilerden % 42’si kadın, % 58’i erkektir. 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ise Mesude Celal ilk defa aday olarak seçimlere girmiştir. Bunun yanında diğer erkek 

adaylara da yardımcı olarak iki kadın temsilci seçilmiştir. Mesude Celal 18 cumhurbaşkanı adayı 

içerisinde altıncı olarak kalmış olsa da Afganistan şartlarına göre temsilci olarak seçilmesi bile 
büyük bir adımdır. Günümüzde, Afganistan’ın yürütme organı içerisinde 3 tane kadın bakan ve 6 

tane de kadın, bakan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte 2015 yılında 

cumhurbaşkanı tarafından iki kadın vali olarak Daykundi ve Gur illerine vali olarak tayin 

edilmiştir (Sadeghi, 2013). 

Afganistan’ın Taliban yönetiminden sonra yeniden siyasal anlamda inşa edilmesinde 

uluslararası konferanslar etkili olmuştur.  Bunlar arasında kadınların hakları ve siyasal katılımı 

için Bonn Konferansı ve Kabil Konferansı önemlidir. Birleşmiş Milletler Bonn’da, 5 Aralık 
2001’de Bonn Anlaşması imzalanmış ve ilk adım olarak Afganistan Geçici Hükümeti 

kurulmuştur. Konferansta birçok konu konuşulmuş olsa da kadın haklarına özel bir vurgu ile insan 

hakları ve temel özgürlüklere saygının destekleneceği söylenmiştir (ABTD, 2019). Bu bilgiler 

doğrultusunda denilebilir ki, anlaşma Afganistan için ulusal ve milli hükümetin başlangıcıdır 
(Sharifi, 2013: 121). Afganistan için dönüm noktası olan Kabil Konferansı, 20 Temmuz 2010 

tarihinde Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenmiştir. Konferans, ilk defa Afganistan’da 

Afganlar tarafından düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir toplantıdır. Toplantıda kadın 
haklarının da merkeze oturtulması gerektiği vurgulamıştır.  Afganistan’ın “geçiş” dönemi 

sonrasındaki “dönüşümü”, Tokyo Konferansı’nda 2015-2024 olarak belirlenmiştir (Afganistan 

Ülke Raporu, 2017: 14-19). Bu yıl Moskova’da şubat ayında başlayan Taliban ve Afganistan 
hükümetinin Nisan ayında Doha’da gerçekleşen barış görüşmelerinde Taliban adına heyette ilk 

defa bir kadın delege bulunmuştur (Aktan, 2019). Ancak, 19-21 Nisan tarihlerinde Doha'da 

gerçekleşmesi planlanan Afgan içi diyaloğun ikinci toplantısı iptal edilmiştir (Didpress,2019).  
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3. AFGANİSTAN’DA Kİ KADINLARIN SİYASAL KATILIM ÖNÜNDEKİ 

ENGELLERİ 

Kadınlar günümüzde dünyada tüm işlerin %70’ini yaparken, üretilen refahın ancak %1’ine 
sahip oldukları düşünülmektedir. Genelde seçimle oluşturulmuş karar alanlarında kadınlar 

%10’un daha da alt seviyelerinde temsil edilmektedirler (T.B.M.M. Kadının Statüsünü Araştırma 

Komisyonu Raporu: 38). Bu cinsler arası ayrımcılığın en büyük göstergelerinden biridir.  

Cinsiyete bağlı insani gelişme endeksi (Gender-Related Development Index-GDI), gerçek 
anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir ölçüsü olmasa da toplumsal cinsiyet farklılıklarına 

göre düzenlenmiş HDI’ dir (İnsani Gelişmişlik Endeksi- Human Development Index) (Deniz ve 

Hobikoğlu, 2012: 124).  

HDI için 189 ülkenin katıldığı 2017 yılı verilerinde 168. sırada olan Afganistan’ın, gelişmişlik 

düzeyi düşük , GDI’sı 0,625 , HDI kadın 0,364  ve  erkek 0,583’tür. Yani göstergeleri 0 ile 1 

arasında olan bu değerlere bakıldığında, Afganistan’ın oldukça düşük HDI değeri olduğu ve en 

düşük GDI değerine sahip ülkeler listesinde de yer aldığı görülmektedir (Yıldırım ve Özdemir, 
2019: 1382). Afganistan’da tarih boyunca genel bir değerlendirmede kadınların rolü, geleneksel 

inançlar ile aile kurumu çerçevesinde tanımlanmıştır. Erkeklerin cinsiyet üstünlüğü kadınların, 

kamusal alanda konuşmamasına ve konuşmaktan korkmasına yani özgüven eksikliğine sebep 
olmuştur. 11 Eylül sonrasında her ne kadar kadınlara haklar tanımışsa da, kadınlar için sorunlar 

devam etmektedir. Bu sorunların en önemlisi de kadınların çoğunun okur-yazar olmamasıdır 

(Jelalpor, 2003: 6). Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan'daki 
çocukların yarısına yakınının, kız çocuklarının ise yüzde 60'ının  okula gidemediğini yaptığı bir 

araştırma da açıklamıştır (Deutsche Welle, 2018).Ayrıca eğitim sorunun yanında ekonomik 

sorunlarda da Afganistan, Dünya Bankası tarafından dünyanın en fakir ülkeleri arasında 14. 

Sırada yer almaktadır (CNN Türk, 2017).  

Siyasi alanda kadınlar, güvenlik sorunları da dahil olmak üzere varlıklarını sınırlayan 

sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Afganistan’ın anayasasında kadınların siyasete katılımı 

garanti altına alınmış olsa da, meclis ve il meclisi seçimlerinde özel kotalar ile sınırlandırılmıştır. 
Kadınların politik aktivite hayatına yapılan bazı saldırılar, yaralanmalara ve ölümlere neden 

olmuştur (Jelalpor, 2003: 6).   Bu durum son zamanlarda kadınların siyasal görevlerini erkeklere 

devretmesiyle hükümette konumlarının azaldığını göstermektedir. Örnek olarak, iki kadın 
bakanın Temsilciler Meclisi tarafından reddedilmesi ve iki kadın valinin çıkarılıp yerine iki erkek 

valinin getirilmesidir. 2018 yılında ki parlamento seçimlerinde güvenlik kaygısı daha da artmıştır  

(Qaderi, 2013). İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), seçimler için aday olan kadınların Taliban 

ve savaş baronlarının saldırılarından korunması için önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştır. 
18 Eylül 2019' da yapılacak olan parlamento ve il meclisi seçimleri için toplam 5.800 adayın 

yaklaşık %10'unu kadınlar oluşmaktadır. Afganistan'daki seçim yasalarına göre, parlamentonun 

alt meclisindeki ve il meclislerindeki sandalyelerin %25'i kadınlara ayrılmıştır.  Alt meclis için 
aday olan 2.707 kişiden 328'i, yani yaklaşık olarak  % 12'si kadındır. İl meclisleri için aday olan 

3.025 kişiden 247'si, yani % 8'i kadındır. Taliban grubunun aktif olduğu, güney bölgesinde ise il 

meclislerinde kadınlara ayrılan 5 sandalye boş kalmıştır. Nedeni, bu bölgelerden kadın aday 

olmamasıdır(olamamasıdır) (HRW, 2019 ). 

 

SONUÇ 

Afganistan’ın siyasal hayatı iki yüzyıl boyunca iç karışıklıklar, devrimler, işgaller ve eylemler 
ile mücadele içinde geçmiştir. Demokrasinin önünde bir çok engel bulunmakla birlikte en büyük 

engelin toplumun din yorumu ve kültürel yapısı olduğu düşünülmektedir. Modernleşme çabaları 

19. yüzyılın sonlarında başlamış ve SSCB’nin işgaline kadar sürmüştür. İşgal, ülkeyi 
modernleşme yolunda ileri götürmüş olsa da etnik grupların mücadelesi devam etmiştir. 

Afganistan’ın günümüzde dahi modernleşme konusunda sıkıntı yaşamasının nedenleri; ekonomik 

zayıflık, eğitim açığı ve güvenliktir. Ülkede eğitim açığı, kalifiye eleman yetersizliği sorununu 
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ortaya çıkarmaktadır. Her geçen gün dış yardımlar azalmakta ve ülkenin güvenlik sorunu olduğu 

düşüncesi yatırımları olumsuz etkilenmektedir. Afganistan’ a yapılabilecek en büyük yardım, 

doğal kaynaklarını kullanabilmesi için teşvikler ve istihdamının arttırılmasıdır. Yönetimin 
Peştunlar’ın elinde olması, ezeli rakip olarak görülen Hazaralar’ın çoğu bölgede sorunlar 

yaşamasına sebep olmaktadır. Afganistan’ın büyük çoğunluğunun  Sünni olması ve Hazaralar’ın 

Şii mezhebinde bulunması sorunları büyütmektedir. Ülkede modern eğitimi Tacik, Özbek, Türk 

ve Hazaralar alırken, geleneksel eğitimi almaya da Peştunlar devam etmektedir. Tüm bu ayrılıklar 
etnik grupların sorunlarının genel nedenlerini oluşturmaktadır.  

Yüzyıllar boyunca, kadın ve erkek arasında oluşturulan ayrımcı uygulamalar, kadınlara 

psikolojik tepkinin oluşmasına neden olmuştur. Son yıllarda ise Afganistan’da sosyal ve politik 
bilincin büyümesiyle kadınların kendi haklarını aramaya yöneldiği gözükmektedir. Ancak, 

Afganistan’da kadınların hala pek çok siyasi katılım düzeyinde erkeklere göre geride olduğu 

görülmektedir. Taliban yönetimi ile dünya siyasetinin dikkatini, Afgan kadınlarının üzerine 

çekmesi sonucunda 1963 yılından beri azınlık olarak siyasi alanlarda bulunan kadınlar, 2002 
yılından günümüze kadar sayıları az olsa da artarak kendilerine siyasal alanda yer 

bulabilmişlerdir. Bugün ise, Mesude Celal’in devlet başkanlığına adaylığını koyma cesaretini 

gösterip altıncı sırada olması bile büyük bir umudun başlangıcıdır. Aynı zamanda, Afganistan’ın 
ABD’ye kurtarıcı gözüyle bakma umudu da bitmek üzeredir. Çünkü halk, düşünce özgürlüğü, 

seyahat özgürlüğü, yaşama hakkı, eğitim hakkı ve ekonomik haklar gibi birçok haktan mahrum 

bırakılmaktadır. Afganistan’ın genel olarak siyasal katılım konusundaki sorunları arasında, 
siyasal ilgisizlikten kaynaklanan seçim bilinçsizliği, parasal gücün bir kriter olarak görülmesi ve 

bireysel özgürlüğü sınırlayan grup aidiyeti vardır. 

Son olarak, Afganistan henüz içinde bulunduğu kaos ve savaş gibi nedenlerle demokratik 

süreçlerden topyekûn yoksun olmuştur düşüncesini ileri sürmek yanlış olacaktır. Tüm sorunlara 
rağmen bazı alanlarda ilerleme kaydetmeye devam etmekte olup halkın eşitliğe ve adalete olan 

inancı yıpranmış da olsa devam etmektedir. 
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ÖZET: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ulusal bilinç kavramı hakimiyet kazanmıştır. Bu dönemde yeni 
değerlerin ortaya çıkması, sosyal ve kültürel değişimler cami mimarisini de etkilemiştir. Cumhuriyet ve modern 
akımların etkisi ile cami mimarisinde farklı mimari arayışlara gidilmeye başlanmış ancak arayışlar istenen düzeye 

ulaşamamıştır. Günümüz cami mimarisinde genel olarak inşa edilen cami yapılarının Osmanlı Dönemi Mimar Sinan 
üslubuna benzer mimari unsurlara göre biçimlendiği ve üslup olarak taklit eserler olduğu görülmektedir. Taklit 
eserlerden ayrılarak modern dönem izleri taşıyan cami mimarisi örnekleri nicelik ve nitelik olarak azdır. Bu örneklerden 
biri de Isparta kent merkezinde bulunan Valide Cami’dir. 

1965 yılında yapılan Valide Cami; konum itibariyle trafik akışının yoğun olduğu ana cadde üzerinde yer 
almakta olup döneminde yapılmış olan diğer camilerden ayrılarak modern dönem izleriyle kent kimliğine katkı 
sağlamaktadır. Valide Cami, dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Yapı, oran, renk, biçim ve konum açısından, kent 
içinde simgesel bir değere sahiptir. Simetrik dengeye sahip olan cami, ‘V’ kolonlar, kövke taş kaplaması, prekast 

elemanlar ile modern dönem karakteristiğini yansıtmaktadır. Modern dönem camilerine örnek olabilecek olan yapı, 
mimari çağının özelliklerini taşımaktadır. 

Bu araştırma, Cumhuriyet ile birlikte inşa edilmiş olan cami mimarisinde modern kimliğe sahip bir örnek olarak 
Valide Cami’nin kent mimarisine kattığı değer ve mimari kimliği incelemektedir. Dönemin mimari özelliklerinin kent 
belleğinde yer edinmesi kent kimliği açısından önem taşımaktadır. 

 Anahtar kelimeler: Modern dönem, Bellek, Kent kimliği, Mimari Kimlik, Valide Cami 

 

ABSTRACT: The concept of national consciousnesss with the establishment of the Repuclic of Turkey has 
gained dominance. In this period, the emergence of new values and social and cultural changes affected the mosque 
architecture. With the influence of the Republic and modern movements, different architecture searches were started 

in the architecture of the mosque, but the quests did not reach the desired level. It is seen that the mosque buildings, 
which were built in today's mosque architecture, are shaped according to similar architectural elements with the style 
of Mimar Sinan in the Ottoman Period and they are imitation works. The examples of mosque architecture that carry 
the traces of the modern period are less in terms of quantity and quality. One of these examples is Valide Mosque 
located in Isparta city center.  

Valide Mosque, built in 1965; It is located on the main street where traffic flow is intense, and it contributes to 
urban identity with its modern traces. Valide Mosque was built as a rectangular plan. The structure has a symbolic 
value in the city in terms of ratio, color, form and location. The mosque, which has a symmetrical balance, reflects the 
characteristics of the modern period with ‘V’ columns, stone cladding in the vestibule, precast elements. The building, 

which could serve as an example for modern mosques, bears the characteristics of the architectural era.  

This research examines the value and architectural identity of the Valide Mosque, which has a modern identity 
in the architecture of the mosque, which was built together with the Republic. The architectural features of the period 
are important for the city's identity in the city memory. 

Keywords: Modern Period, Memory, Urban Identity, Architectural Identity, Valide Mosque 
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GİRİŞ  

Geçmişten günümüze farklı dinlerin ibadet şekline uygun olarak ibadet mekânları inşa 

edilmiştir. Her dine ait ibadet yapıları farklı adlar almıştır. Müslümanların ibadet amacıyla 
toplandıkları büyük ölçekli yapılara Cami ismi verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunu takip ederek ulusal bilinç yaygınlaşmaya başlamıştır. Geçmiş değerlerin sürdürülmesi 

ve yeni değerlerin ortaya çıkmasıyla geleneksel tarzda cami mimarisinden modern kimliğe sahip 

cami mimarisine geçiş dönemi olmuştur. Günümüz malzeme ve yapım teknikleri ile inşa edilmiş 
betonarme yapılar kendi tarz ve üslubu olan modern dönemin izlerini taşıyan camiler modern 

kimlikli yapılar olarak adlandırılmaktadır. 

Modern kimliğe geçiş dönemi, 1927 yıllarında başlayıp 1940’lı yıllara devam etmiştir. 
1940-1950 yılları arasında İkinci Ulusal Mimarlık akımı olarak adlandırılan dönem başlamıştır. 

Cumhuriyet ile birlikte modern akımların etkisi görülmüş ve cami mimarisinde farklı mimari 

arayışlara gidilmeye başlanmıştır; ancak günümüz cami mimarisine bakıldığında genel olarak 

inşa edilen cami yapılarının Osmanlı Dönemi Mimar Sinan üslubuna benzer mimari unsurlara 
göre biçimlendiği ve geçmişin yapılarını taklit eden eserler olduğu görülmektedir. 

 

1. MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmada Isparta kenti modernizmi içerisinde bir tipoloji analizi yapılmıştır. Isparta kenti 

modernizm ile 1950’li yıllarda tanışmış ve kentte farklı alanlarda modernizm izleri görülmüştür. 

Bu çalışma; Isparta kentinde yer alan ve bir Anadolu kentinde nadiren görülen modernist bir dini 
yapının kent içerisindeki ve mimari kimliğini esas almaktadır. Çalışmada Isparta kent merkezinde 

yer alan Valide Cami’nin analizleri temel tasarım ölçütleri (Gürer, 2004) ve mekân örgütlenmesi 

(Öymen Gür, 1996) kapsamında irdelenmiştir. Öncelikle yapının kentsel mekân ve çevresel 

ilişkileri, işlevsellik ve ulaşım analizleri yapılmıştır. Daha sonra ise; temel tasar ilkelerinden oran, 
ölçek, simetri-denge, doluluk-boşluk, tekrar-ritim, karşıtlık, süreklilik kriterleri ile cephe kimliği 

analizleri yapılmıştır.  

 Oran-ölçek (Görsel hiyerarşi): Herhangi bir elemanın küçük ya da büyük oluşu kişiden 

kişiye değişebilir (Gürer, 2004). Bu ilke ile bir öğe ya da yapı elemanının tasarımın 
bütününe göre görsel algılamadaki boyutu ele alınmaktadır. 

 Simetri-denge: İki türlü denge vardır. İlki simetrik denge, ikincisi ise asimetrik dengedir. 

Simetrik denge bir öğe ya da yapı elemanının belli oranlarda bir arada bulundukları 

konumu ifade ederken asimetrik denge ise; cisimlerin serbest tarzda bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadır (Güngör, 2005).  

 Tekrar-ritim: Bir öğe ya da yapı elemanının ölçü, biçim, renk değer ve dokularının tam 

anlamıyla aynı olması, ya da yönlerinin farklı şekilde kullanılması haline denmektedir. 

Tekrarlanan cisimlerin birleşmesiyle de bir ritim oluşur (Güngör, 2005). Bu ilke ile yapı 

elemanlarının cephe düzeninde bir düzende veya birden fazla sayıda yer alıp almadığı 
incelenmiştir. 

 Karşıtlık: Yapı elemanları arasında herhangi bir bakımdan ortak ya da yakın özellikler 

olmadığı zaman, bunlar arasında birlik hissi azalır. Birlik kurulamayınca uyuşmazlık 

ortaya çıkar. Bu durum, düzensizliğin oluşturduğu zıtlıktır (Güngör, 2005). Analizde 
tasarımın bütününde kullanılan dile aykırı olan bir öğenin bulunup bulunmadığı 

incelenmiştir.  

 Süreklilik (Devamlılık): Görme alanındaki öğeler, cephe düzeninde devamlı ve düzenli 

aralıklarda yer alıyor ise süreklilik gösterme eğilimine sahiplerdir (Gürer, 2004). Bu ilke 
ile görsel algılama içerisindeki öğelerin devamlı şekilde konumlanıp konumlanmadığı 

incelenmiştir. 

Son olarak da mekân örgütlenmesi açısından fiziksel konfor, güvenlik, işlevsel konfor 

(görevsellik/toplumsal etkileşim), plastik değerler/biçimsel etkileşim, anlam/simgesel estetik, 
çevre bilinci(eğitsellik) ilişkileri (Öymen Gür, 1996) ele alınmıştır. 
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Öymen Gür (1996)’e göre; Bir yapıda fiziksel konfor, insan konfor eğrisinin sınırları içinde 

kalan ortam özelliklerinin sağlanması, sağlıklı yapı detaylarının sağlanması, uygun malzeme 

seçimi ile sağlanır. Güvenlik ilkesi; bir yapıda statik dengenin sağlanması, doğal ve diğer afetlere 
karşı önlem alınması, özürlüler için engelsiz çevre koşullarının yerine getirilmesi gibi faktörleri 

sağlamalıdır. İşlevsel konfor (görevsellik/toplumsal etkileşim); bina amacına bağlı olarak, insan 

ve etkilerinden kaynaklı mekân ve donatı boyutları ve aralıklarının sağlanması, rahatlık, ferahlık, 

yönelme, erişim özelliklerini barındırmalıdır. İşlevsel konfora sahip olan yapı, sosyo-kültürel 
mekân kullanma alışkanlıklarına uyum-uygunluk gibi özellikleri içermelidir. Plastik 

değerler/biçimsel etkileşim; yapının çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi, algısal yenilik 

oluşturması, özgün olmasını ifade eder. Anlam/simgesel estetik, yapıda toplumsal gösterge ve 
simgelere yer verme, çağını yansıtma, iletilmek istenen anlama uygun biçim, malzeme, doku ve 

renk seçiminin yapılması ile sağlanabilir. Çevre bilinci /eğitsellik ise; yapının bölgesel ve 

toplumsal duyarlılık, eğitsellik ve modeller üretmesi ile ilişkilidir (Öymen Gür, 1996).  

 

2. VALİDE CAMİ’NİN KONUMU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ 
Valide Cami’nin yapımına 1963 yılında başlanmış, 1965 yılında cami tamamlanarak 

ibadete açılmıştır. Mühendisi Tuncay Vanlı’dır. Camiyi Hacer Dereli isimli bir hayırsever 
yaptırmıştır. Caminin eni 12 metre, boyu 17 metre, yüksekliği 17 metredir. Caminin 25 metre 

yüksekliğinde tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Valide Camii’nin inşaat maliyeti ise; 

160.000 TL’dir (Diyanet İşleri, 1973).  
Cami, Mimar Sinan Caddesi (101 Cad.) üzerinde bulunmaktadır. Konum itibariyle trafik 

akışının yoğun olduğu ana cadde üzerinde yer almakta olup döneminde yapılmış olan diğer 

camilerden ayrılarak modern izleriyle kent kimliğe katkı sağlamıştır. Resim 1’de Isparta kent 

haritası ve caminin kent içerisindeki yeri gösterilmektedir. 
 

Resim1. Valide Cami Lokasyon Haritası 

 
(Google/Earth, 2019, www.ispartaya.com.tr) 

 

 

Valide Cami’nin yapılış tarihindeki ve günümüzdeki cephe durumu Resim 2 ve 3’ten takip 
edilebilmektedir (Resim 2,3).  

 

 
 

 

 
 

 

http://www.ispartaya.com.tr/
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Resim2. Valide Cami Yapılış Tarihindeki Durumunu Gösteren Görsel 

 

 
(Diyanet İşleri Başkanlığı, 1973) 

 
Resim 3. Valide Caminin Günümüzdeki Durumu 

 
 

 
(Akdağ Arşivi, 2018) 

  

 

Cami dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir (Resim 4). İç mekânı yaklaşık olarak 
12.30x12.70m'dir.Girişi kuzey yönündeki 1709. Sokak üzerindedir. Kadınlar girişi ise batı 

yönünde ve merdiven ile çıkılmaktadır. Yapıya su basman kotu nedeniyle iki basamak ile ulaşılır. 

Yapı son cemaat ve cemaat bölümü olarak ayrılmıştır. Camiye girildiğinde yaklaşık 7.50x12.80m 
alana sahip son cemaat bölümü bulunur. Cemaat bölümüne çift kanatlı ahşap bir kapıdan geçilir. 

Kapı, pencere kanatları, dolap kapakları, vaaz kürsüsü, müezzin mahfili, duvarlarda ahşap 

elemanlar kullanılmıştır.  

 
Resim4. Valide Caminin Plan Krokisi 

 
(Çizim: Akdağ, 2018) 
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Caminin üzeri bir ana kubbe ile örtülüdür. Ana kubbenin dışında daha küçük boyutlu üç 

adet kubbe son cemaat bölümünde bulunmaktadır. Mekânın dış cephesindeki cam elemanlar iç 

mekânı aydınlatmaktadır ve dekoratif eleman olarak göze çarpmaktadır (Resim 5). 
 

Resim5. Valide Cami İç Mekân ve Son Cemaat Bölümünden Görünüşler 

 

        
(Akdağ Arşivi, 2018) 

 
Yapının cephesinde, geleneksel cami mimarisinden farklı biçimde, dekoratif öğeler 

bulunmaktadır. Aynı dekoratif tuğla elemanları bütün cephelerde yer almaktadır.  'V' şeklindeki 

kolon elemanlar Valide Camisinin mimarisinde, en etkili olan ögelerden birisidir. Camiyi 
tamamlayan elemanlar ve strüktürel özellikler aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir (Resim 6).  

 
Resim 6. Valide Cami Elemanları 

 
(Akdağ Arşivi, 2018) 
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3. VALİDE CAMİ MEKÂNSAL VE ÇEPHESEL KİMLİK ANALİZLERİ 
Valide Cami’nin kentsel mekân ve çevresel ilişkiler, işlevsellik ve ulaşım analizleri Tablo-

1’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 1. Valide Cami kentsel mekân, çevresel ilişkiler, işlevsellik ve ulaşım analizi 

 

KENTSEL MEKÂN 
VE ÇEVRESEL İLİŞKİLER 

ANALİZİ 

Camilerin konumunu belirleyen önemli 

etkenler vardır. Bunların en önemlisi 

ulaşımdır. Kent içi camileri kent merkezine, 

sosyal ve kültürel merkezlere, ortak 

buluşmanın yoğunlukta olduğu alanlara 
yakınlığı ile tercih edilmektedir. Valide Cami 

de kent merkezine yakın konumdadır ve 

çevresinde konut alanları ve ticari dükkânlar 

yer almaktadır. İnsanların buluşmasını 

sağlayan bir odak alan özelliği taşımaktadır. 

İŞLEVSELLİK 

ANALİZİ 

Bir caminin işlevsel olması, cami 

birimlerinin arasındaki mekânsal ilişkiye 

bağlıdır. Cami, giriş, son cemaat, harim, 

kadınlar bölümünden oluşmaktadır. Birimler 

arasında mekân akışı işlevseldir. Caminin 

kuzey ve güney cepheden iki adet girişi 

bulunmaktadır. Ayrıca dış mekânda avlu ve 

şadırvan bulunmaktadır. 

ULAŞIM ANALİZİ 

Ana caddeden cephe alan cami, ulaşım 

güzergâhı açısından hem kent içi hem de 
şehirlerarası yolculuk yapan kişiler tarafından 

erişilebilir konumdadır. Cami, kentin ticari 

merkezine yürüme mesafesindedir. 

 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere Valide Cami, fonksiyon şeması açısından klasik 
cami mekânlarına sahiptir. Kentin ticari+konut açısından işlek bir bölgesinde olması nedeniyle 

caminin yoğun kullanımı söz konusudur. Özellikle kent merkezine yakın olduğu için caminin 

erişimi kolaydır ve kentte konumu açısından da odak olma özelliği taşımaktadır. 

 
Resim7. Valide Caminin Tüm Yönlerine Dair Cephe Fotoğrafları 

 

 
(Akdağ Arşivi, 2018) 

 

Valide Cami modern dönem kimliğini cephe oluşumunu sağlayan elemanlar ve detaylarla 
sağlamaktadır. Cephedeki kövke taş malzeme kullanımı yerel bir yaklaşım iken, V kolonlarda da 
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modern dönemin strüktürü vurgulanmaktadır. Cephedeki prekast elemanlarla doluluk-boşluk elde 

edilmesi de cepheyi diğer camilerden farklı kılmaktadır (Resim 7). Valide Cami’nin temel tasar 

ölçütlerine göre cephe kimliği analizleri yapılmıştır (Tablo 2) 
 

Tablo 2. Temel Tasar Ölçütlerine Göre Valide Cami Cephe Kimliği Analizi (Gürer,2004) 

 

 

ORAN-ÖLÇEK 

Yapının kütle plastiğinde yükseklik, 

kubbe genişliği, doluluk-boşluk ölçüleri ve 

minare yüksekliği hem kütle ölçeğinde hem de 
çevresindeki doku ile uyumludur. 

SİMETRİ-DENGE 

Yapıda asimetrik denge hakimdir. Plan 

şeması ve cephe formunda dikdörtgen form 
dinamik bir etki oluşturmaktadır. Yapı bütünü 

incelendiğinde minare daha çok ön plana 

çıkmakta olup ana kütle ile arasındaki denge 

bozulmaktadır. 

DOLULUK-BOŞLUK 

İçeri çekilmiş pencerelerin önünde 

doluluk boşluk etkisi gösteren delikli, tuğla 

renginde beton prekast cephe elemanları petek 

deseninde ve dekoratif olup aynı zamanda 

güneş kırıcı görevi de üstlenmektedir. 

TEKRAR-RİTİM 

Pencereler, malzeme, yapım tekniği, 

ölçü açısından farklılık göstermektedir. 

Cephede farklı ölçüde ve teknikte inşa edilen 

pencereler belirli aralıklarla kullanılarak 
cephede tekrar etkisi göstermektedir. 

Tekrarlanarak oluşturulan cephe süslemeleri 

de ritim etkisi oluşturmaktadır. 

KARŞITLIK 

Cephenin ana kütlesinde pembe, son 

cemaat bölümünde yeşil, kubbelerde mavi 

renk kullanımı algıda zıtlık etkisi 

oluşturmaktadır. Son cemaat bölümünün ana 

kütle ile olan yükseklik farkı da zıtlık etkisi 

göstermektedir. 

SÜREKLİLİK 

Cephede gridal düzende kullanılarak 

oluşturulan yatay ve düşey akslar tekil olarak 

süreklilik hissi oluşturmaktadır. Fakat cephe 

elemanlarının dört cephede farklılaşması yapı 
bütününde süreklilik etkisini azaltmaktadır. 

Valide Cami cephe kimliği açısından incelendiğinde, cephede kullanılan elemanlar ve 

detaylar temel tasar ölçütlerinin gerekliliklerini sağlamaktadır. Modern bir yapının cephe 

kimliğinde olması gereken özellikler mevcuttur. Valide Cami’nin mekânsal örgütlenme ile ilgili 

kimlik analizi Tablo-3’de yer almaktadır (Tablo-3). 
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Tablo 3. Valide Cami’nin Mekân Örgütlenmesine Göre Kimlik Analizi (Öymen Gür,1996) 

 

FİZİKSEL KONFOR 

Cami iç mekânı iklimsel koşullara 

uyumludur. Mimariyi oluştururken ortaya 

çıkan ışık etkisi görsel ve estetik olarak algının 

güçlenmesini sağlar. Bu sebeple cami 
mimarisinde iç mekândaki ışık kalitesi önemli 

hale gelir. Valide Caminin pencere 

açıklıklarının yanında yarı saydam cam cephe 

elemanları iç mekân algısını 

güçlendirmektedir. Kadınlar mahfiline giriş 

için kullanılan merdivende üst örtü ile fiziksel 

konfor amaçlanmıştır. Caminin zemin 

kaplaması olarak halı seçilmiştir. 

GÜVENLİK 

Betonarme strüktür ile inşa edilen 

camide statik denge sağlanmıştır. Caminin 

girişinde ve kadınlar mahfilinde engelliler için 

rampa düşünülmemiştir. Güvenlik açısından 

pencerelerde demir korkuluklar 

bulunmaktadır. 

İŞLEVSEL KONFOR 

Cami içerisinde, kullanıcı profilinden 

ve etkilerinden kaynaklanan mekân akışı ve 

sirkülasyonu doğru biçimde sağlanmaktadır. 

PLASTİK 

DEĞERLER/BİÇİMSEL 
ETKİLEŞİM 

Rasyonel ve modernist bir etkiye sahip 

olan cami, caminin kütle plastiği ve dış cephe 

özelliği son yüz yılda inşa edilen klasik dönem 
Osmanlı camilerine öykünen camilerden 

farklıdır. Cephelerdeki mimari yaklaşım cami 

mimarisine algısal bir yenilik getirmiştir. 

ANLAM VE 

SİMGESEL ESTETİK 

Yapı, oran, renk, biçim ve konum 

açısından, kent içinde simgesel bir değere 

sahiptir. Simetrik dengeye sahip olan cami 

binası, dinamik etki, oran ve renk seçimi, 

çekici olma ve farklı duygusal çağrışımlarda 

bulunmaya olanak kılar. Modern dönem 

camilerine örnek olabilecek olan yapı ait 

olduğu mimari çağının özelliklerini 

yansıtmaktadır. 

ÇEVRE 

BİLİNCİ/EĞİTSELLİK 

İnsan ölçeğine uyum gösteren cami 

yapısı, kent kimliğine, dönem mimarlığına ve 
yapıldığı tarihteki kent hafızasına katkı 

vermektedir. Toplumsal duyarlılık ve kamu 

bilinci oluşturmak açısından eğitsel bir katkı 

sağlamaktadır.  

 

Valide Cami konumu, cephe yaklaşımı ile modern dönemin belgesi olma özelliği taşırken 

mekânsal örgütlenmede de farklılıklar göstermektedir. Kent hafızasında yer etmektedir. Klasik 
cami anlayışının dışında anlamlar yüklenmiştir. 

 

 

          SONUÇ 

 

          Cumhuriyet mimarlığı içerisinde kentsel bellekte yer edinmiş olan camiler kentli için bir 
kültürel miras özelliğindedir. Bu çalışma ile dönemin modern izlerini yansıtan mimari eserlere 

karşı toplumsal bilincin oluşturulması hedeflenmiştir. 
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          Modern dönem yapılarının birçoğunda yaşanan korunamama durumu, Isparta Valide Cami 

için de geçerlidir. 1965 yılına tarihlenen modern mimari özelliği taşıyan bir caminin kent ve 

toplumsal hafızadaki değerini bilmek gerekmektedir. Modern dönem yapılarının korunması, 
koruma sorunlarının giderilmesi için tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi ve gelecek nesillere 

modern mirasın aktarılması önem taşımaktadır. 

          Modernizm, bir dönemin mimarisine, toplumsal yaşamına, kültürüne yansımıştır. 1950li 

yılların yaşam şekli, fonksiyonelliğin ön planda tutulması, estetik değerlerin sade ve gösterişsiz 
olması hem mimaride hem de sosyal yaşamda hissedilmektedir. Bu çalışmada da kentteki 

modernist ilkeler ve üslubu taşıyan bir dini yapının kent kimliğindeki yeri ve mimari kimliği 

irdelenmiştir.  

          Valide Cami orta ölçekli bir Anadolu kenti olan Isparta’nın iki modern kimliğe sahip dini 

yapılarından birisidir. Bu açıdan da Valide Cami incelenmeye ve modern dönem belgesi olarak 

analiz edilmeye değerdir. Bu ve benzer mimarideki yapılar tescilli olmadıkları için kolaylıkla 

yıkım kararı veya kentsel dönüşüm kararına maruz kalabilmektedirler. Bu nedenle bu yapıların 
ivedilikle koruma altına alınması ve gelecek nesillere belge niteliğinde aktarılması gerekmektedir. 
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ÖZET: Şehir yaşamının en büyük problemlerinden olan trafik yoğunluğunun insan yaşamındaki olumsuz etkilerini 
en aza indirmek için, doğru ve etkili tedbirler almaya, bunun için de mevcut yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan 
trafik sıkışıklığına dair doğru tahminler yapmaya ihtiyaç vardır. Literatürde, yapay sinir ağları kullanılarak başarılı tahmin 
sonuçlarının alındığı görülmüştür. Bu çalışmada; mevcut yoğunluk, meydana gelebilecek kaza sayısı ve yaşanacak hava 

durumu, yolun hacim kapasitesi ve trafiğe katılması olası araç sayıları yoğunluğa neden olabilecek parametreler olarak 
belirlenmiştir. Bu parametrelerin bazıları önceki çalışmalarda ayrı ayrı ya da birlikte kullanılmışsa dahi, literatürde bu beş 
parametrenin aynı anda incelenmediği görülmüştür. Parametrelerin kullanımıyla yoğunluk tahmini yapılabilmesi için öncelikle, 
yolun hacim kapasitesi hariç, diğer parametrelerin ayrı ayrı tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu ilk tahminin çıktıları 
kullanılarak, trafik yoğunluğuna dair yapılacak ikinci ve nihai bir tahminle, son parametre olan yol hacim kapasitesine göre 
yoğunluk değerlendirmesi yapılacaktır. Alınacak sonuçlar mevcut çalışmaların doğruluk derecesini iyileştirilebileceği gibi, 
büyük çoğunluğu kısa vade için yapılmış çalışmalardan farklı olarak, daha uzun vadeli tahminlere fırsat verebileceği 
beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Trafik Yoğunluğu Tahmini, Trafik Kazası Tahmini, Hava Koşulları, 

Kapasite 

ABSTRACT: In order to minimize the negative effects of traffic intensity on human life, which is one of the biggest 

problems of city life, it is necessary to take correct and effective measures, and for this, to make accurate predictions about the 

current and future traffic congestion. In the literature, it was seen that successful prediction results were obtained by using 

artificial neural networks. In this study; the current density, the number of accidents that could occur and the weather conditions 

to be experienced, the volume capacity of the road and the number of vehicles that could be included in the traffic were 

determined as parameters that could cause the intensity. Although some of these parameters were used separately or together 

in previous studies, it was seen that these five parameters were not examined in the literature at the same time. First of all, other 

parameters must be estimated separately except for the volume capacity of the road. By using the outputs of this initial estimate, 

a second and final estimation will be made about the traffic density and a density assessment will be made according to the 

road volume capacity, which is the last parameter. The results are expected to improve the accuracy of the short -term studies, 

also unlike the vast majority in the literature, it is expected to provide longer-term estimates.  

Keywords: Artificial Neural Networks, Traffic Density Forecast, Traffic Accident Forecast, Weather Conditions, 

Capacity 

1. GİRİŞ 

1895 yılında ülkemize ilk getirilişinden günümüze kadar geçen süre zarfında motorlu taşıtlar, 

gelişen teknoloji ve büyüme sayesinde sayı olarak hızlı bir artış göstermiş ve bu artışla trafik yoğunluğu 

problemleri gündeme gelmiş, bu da insan yaşamının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur (Altun & 

Sarıoğu, 2019) (Yıldırım & Özcan, 2005). Günümüz modern şehir yaşamında, şehirdeki mevcut araç 

sayısı zaten trafik sorunu oluşturarak günlük hayatı olumsuz etkilerken, araç sayısındaki yaşanan artı 

yönlü ivme, yaşanan bu sorunun her geçen gün fazlalaşmasına neden olmaktadır (Pamula, 2011).  Trafik 

sorunun çözümünde akıllı bir strateji geliştirmek için, trafik durumunun izlenmesi ve analizinin etkili 

olması gerekir. Uygulanacak akıllı ulaşım sisteminin başarısı sağlanabilecek gerçek zamanlı, doğru ve 

kaliteli bilgilere bağlıdır. Trafik verilerinin modellenmesi ve tahmin edilmesi için en iyi alternatiflerden 

birisi, doğrusallık derecesine bakmadan ve işlevsel olarak önceden çalışabilen yapay sinir ağlarıdır. 1980 

yılından bu yana yapay sinir ağları, kısa süreli trafik tahmini hakkındaki çok sayıdaki çalışmada 

kullanılmıştır (Karlaftis, Golias, & Vlahogianni, 2005). 

Tablo 1’ de (TÜİK), Türkiye için 2010-2018 yılları arasındaki toplam nüfus, motorlu kara taşıt 

sayısı ve kişi başına düşen motorlu kara taşıt sayısı verilmiştir. Tablodaki tüm yıllarda, bir önceki yıla 
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göre nüfusun artmasına rağmen araç sayısında da artış yaşanmış ve bu nedenle kişi başına düşen 

motorlu kara taşıt sayısı artan ivmeli bir seyir göstermiştir. 

TABLO 1: Türkiye’ deki 2010 – 2018 Yılları Arası Toplam Nüfus, Motorlu Kara Taşıt Sayısı ve Kişi 

Başına Düşen Motorlu Kara Taşıt Sayısı (TÜİK) 

Yıllar Toplam Nüfus Motorlu Kara Taşıt Sayısı 
Kişi Başına Düşen Motorlu 

Kara Taşıt Sayısı 

2010 73 722 988 15 095 603 102 

2011 74 724 269 16 089 528 109 

2012 75 627 384 17 033 413 114 

2013 76 667 864 17 939 447 121 

2014 77 695 904 18 828 721 127 

2015 78 741 053 19 994 472 134 

2016 79 814 871 21 090 424 142 

2017 80 810 525 22 218 945 149 

2018 82 003 882 22 865 921 151 

             

Bu çalışmada, yapay sinir ağları ile trafik yoğunluğu tahmini alanında yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Yapay sinir ağlarının kullanılarak trafik yoğunluk tahmini, hava durumu ve trafik kazaları 

tahmininin yapıldığı çalışmalar incelenmiş olup bunlara ek olarak trafiğe katılacak olası araç sayısı ve 

ulaşım altyapısı olarak yol kapasitesi değerlendirmeye dahil edilmesi halinde daha doğru ve uzun vadeli 

tahmin yapılabileceği öngörülmüştür.  

2. TRAFİK YOĞUNLUĞU TAHMİNİ 

Bu bölümde, trafik yoğunluğu tahminine dair bilgi verildikten sonra sırasıyla; trafik kaza 

tahmini, hava koşulları tahmini ve yol kapasitesi ile trafiğe katılacak olası araç sayısı tahmini 

değişkenleri incelenmiştir. 

INRIX tarafından yapılan ve 38 ülkedeki 200' den fazla şehirde tıkanıklık ve hareketlilik 

eğilimlerinin analizi olan 2018 Küresel Trafik Puan Kartı’ na göre İstanbul, Rusya’ nın başkenti 

Moskova’ dan sonra 2. sırada yer almaktadır. 2017’ deki sıralamada 3. olan İstanbul’ da, bir sürücü yılda 

157 saat trafikte kalmaktadır. Verilere göre,  yaşanan sıkışıklık geçen yıla oranla %6 artış göstermiştir. 

Listede yer alan Ankara ve İzmir’ in de geçen yıla göre bir üst sıralamaya çıkmış olması, Türkiye’ deki 

büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun artma yönlü olduğunu gösterir.  

Aşağıda, yapay sinir ağları kullanılarak trafik yoğunluğu ile ilgili yapılan çalışmalara yer 

verilmiştir. 

Kumar vd. (2013), Hindistan trafiğinde, sinir ağlarının kısa süreli trafik akışını tahminindeki 

kararlılık ve verimliliğini değerlendirmek üzere, dört şeritli Ulusal Karayolu-58’ e dair hız, yoğunluk ve 

bunun zamanını değişken olarak kullanıp, bir otoyol için kısa süreli trafik tahmini yapmış ve 15 

dakikalık sonuçlar elde etmişlerdir.  

Dougherty ve Cobbert (1997), Hollanda'nın Utrecht / Rotterdam / Hague bölgesinde 1 dakikalık 

trafik verilerine dayanarak, geri yayılma tekniğinin kullanıldığı sinir ağları ile kısa süreli trafik akışı, hız 

ve doluluk tahmini çalışmaları yapmışlar ve araç hızı tahmini sonuçlarının, doluluk ve akış tahmini 

sonuçlarına göre, düşük trafik akışı dolayısıyla, daha başarısız olduğunu tespit etmişlerdir.  

Dia (2011), Avustralya'nın Queensland şehrinde, nesne odaklı sinir ağı geliştirmesini anlattığı 

çalışmasında, zaman gecikmeli tekrarlayan ağ (TLRN) vasıtasıyla bu geliştirmenin uygulanabilirliliğini 

göstermekte ve kısa süreli tahmin için bu yaklaşımın kullanılabileceği gösterdiğini belirtmektedir.  
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Chen vd. (2018), Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde dalgacık dönüşümü, bulanık mantık, 

sezgisel algoritma ve yapay sinir ağına dayanan bir model önermiş ve modelin bu teknik bileşenlerin 

güçlü yönlerini barındırdığını, bu nedenle de ulaştırma tahminleri için başarıyla uygulanabileceği 
belirtilmektedir. 

 

Chan vd. (2012),  kısa süreli trafik tahmininde,Levenberg-Marquardt (LM) algoritması ve hibrit 

üstel düzeltme yöntemi (EXP) kullanarak, Avustralyada Reid ve Erindale’ elde edilen değerlerinin diğer 

algoritmalara kıyasla daha düşük olduğu ve bunun yapay sinir ağları için kullanılabileceğini 

belirtmektedir. 

Ma vd. (2015), Pekin’ de, 2 dakikalık ölçümlerle Uzun Kısa Süreli Sinir Ağlarının (LSTM NN), 

önceden gecikme süresi bilgisi olmadan kısa vadeli seyahat hızı tahmini için etkili bir yaklaşım olduğu, 

doğruluk ve stabilite açısından diğer algoritmaları geride bıraktığını, seyir hızı tahmin performansının 

gecikme süresi uzadıkça arttığını, doğru zaman gecikmesini uygun şekilde ayarlamanın, seyahat hızı 

tahmininin doğruluğunu artırabildiğini sonucuna varılmıştır. 

2.1. Trafik Kaza Tahmini 

Maddi hasar, hafif veya ağır yaralanma ve ölüm ihtimallerinden biri veya birkaçı ile sonuçlanabilecek 

trafik kazaları, şehiriçi trafik güvenliği sorunlarının başında gelmektedir (Çinicioğlu, Atalay, & 

Yorulmaz, 2013) (Yıldırım & Özcan, 2005). Tablo 2’ de (TÜİK), Türkiye genelinde 2010-2017 yılları 

arasında meydana gelen toplam trafik kazası sayısı ve ölümlü- yaralanmalı kaza sayıları verilmiştir. 

TABLO 2: Türkiye’ deki 2010 – 2017 Yılları Arası Toplam Kaza Sayısı ve Ölümlü – Yaralanmalı 

Kaza Sayısı (TÜİK) 

Yıllar 

 

Toplam Kaza Sayısı 

 

 

Ölümlü- Yaralanmalı  Kaza 

Sayısı 

2010 1 106 201 116 804 

2011 1 228 928 131 845 

2012 1 296 634 153 552 

2013 1 207 354 161 306 

2014 1 199 010 168 512 

2015 1 313 359 183 011 

2016 1 182 491 185 128 

2017 1 202 716 182 669 

 

2019 yılının ilk 3 ayında ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 

verilerinin toplamından elde edilen bilgiler neticesinde, Türkiye’ de toplamda 101.184 adet trafik kazası 

meydana gelmiştir. Bunların 37.940 tanesi ölümlü- yaralanmalı kaza şeklindedir (Emniyet Genel 

Müdürlüğü, 2019) (www.jandarma.gov.tr, 2019). Aşağıda, yapay sinir ağları kullanılarak trafik kazası 

ile ilgili yapılan çalışmalara dair bilgiler verilmiştir. 

Yıldırım ve Özcan (2015), İleri beslemeli yapay sinir ağları yardımıyla Ankara’ daki trafik 

kazalarını azaltacak ve hava - yol koşulları ile araç özellikleri göz önünde bulundurularak alternatif 

güzergah sunacak ve harita üzerindeki yollar için risk değerlendirmesi yapmaya olanak tanıyan 

Kazaların Önlenmesinde Yapay Sinir Ağları Modeli (KÖYSAM) ile 2008-2010 yılları arasındaki 

verilerle risk değerlemesi yapılmış ve daha güvenli alternatif yolların kullanımı hedeflenmiştir.  

Çodur ve Tortum (2015), Erzurum iline ait karayolları kazalarının tahminine dair yapılan 

çalışmada, yapay sinir ağları ve sigmoid aktivasyon işlevi olarak da Levenberg- Marquardt algortiması 

kullanılarak yolun geometrik özellikleri de değerlendirmeye dahil edilmiş ve dikey eğrilik derecesinin 

kaza sayısını etkileyen en önemli parametre olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Kıyıldı (2017), Türkiye için, ileri beslemeli geri yayılımlı öğrenme algoritması kullanılan sinir 

ağları kullanılarak trafik kazası tahmin modelleri geliştirilmiş ve ulaştırma plan ve politikalarının 

revizesinin yapılması ve ulaşımda karayolunun ağırlığının azaltılması önerilmiştir.  

Moghaddam vd. (2010), İnsan faktörü, yol, araç, hava şartları, kapasite ve akış hızı gibi 

özelliklerin birlikte ve eş anlı etkisini gösteren örneklerle ilgili yapılan çalışmada, karayolu genişliği, 

kafadan çarpma, araç kontrolünün kaybedilmesi ve hız ihlali gibi faktörlerin çarpışma şiddetini arttırdığı 

belirtilmiştir.  

Bayata vd. (2011), Yapay sinir ağı metodunu kullanarak, TÜİK’ in 1994-2007 yılları arasında 

gerçekleşen kazalara ait verileriyle Türkiye’ de aylık trafik kazaları sayısı ve mevsimsel dalgalanmaların 

tahmin ettikleri çalışmada, trafik kazalarının nedenlerine değinmiş, bunların önlenmesi için tedbirlerin 

arttırıldığı vurgulanmıştır.  

Xie vd. (2007), Teksas’ Bayesian sinir ağı modellerinin  kullanımının değerlerndirildiği 

çalışmada, sinir ağı modellerinin verilerin uyumu ve tahmin edebilme açısından modelde kullanılan 

regresyon modeline kıyasla daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir.  

2.2. Hava Koşulları Tahmini 

Yağış parametrelerinin dikkate alındığı çalışmaların öteki yöntemlere göre daha iyi sonuçlar 

verdiği görülmüştür (Kılıç, Kum, Ünal, & Kındap, 2014). Aşağıda, yapay sinir ağları kullanılarak hava 

koşulları ile ilgili yapılan çalışmalara dair bilgi verilmiştir. 

Kılıç vd. (2014), hava kirliliği ile ilgili çalışmaların gözden geçirildiği çalışmada Marmara 

Bölgesinde hava kirlenmesine neden olan kaynaklar belirlenip deniz taşımacılığı nedeniyle oluşan 

kirliliğin insan kaynaklı ya da doğal nedenlerle olan kirliliğe göre daha önemli olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Partal vd. (2008), İleri Beslemeli Geriye Yayılmalı ve Radyal Tabanlı Sinir ağları ile Ayrık 

Dalgacık Dönüşümü kullanılarak yağış tahmini yapılan çalışmada böylece günlük yağış tahmini için 

Dalgacık Dönüşümü ve sinir ağlarının kullanılabilirliliği tespit edilmiştir.  

Jia vd. (2017), Pekin’ de yağışla entegreli kısa vadeli trafik hızı tahmini yapılan çalışmada 

çıkılmış DBN (derin öğrenme ağı) ve LSTM (uzun kısa süreli hafıza)‘ nin performansı incelenmiştir.  

2.3. Trafiğe Katılım Tahmini 

Yaşanan gelişmeler ülkemizde son yıllarda araç sayısı, trafik talebi ve kazalarının arttığını 

göstermiştir (Çodur & Tortum, 2015).  

TABLO 3 : Türkiye’ deki 2013 – 2018 Yılları Arası Toplam Motorlu Kara Taşıt Sayısı, Yıl İçerisinde 

Kaydı Yapılan ve Silinen Motorlu Kara Taşıt Sayısı (TÜİK) 

Yıllar 

Motorlu Kara 

Taşıt Sayısı 

Yıl İçerisinde Kaydı 

 Yapılan Motorlu Kara Taşıt 

Sayısı 

Yıl İçerisinde Kaydı 

 Silinen Motorlu Kara Taşıt  

Sayısı 

2013 17 939 447 1 131 390 225 356 

2014 18 828 721 1 042 328 153 054 

2015 19 994 472 1 272 589 106 838 

2016 21 090 424 1 214 610 118 658 

2017 22 218 945 1 247 449 118 928 

2018 22 865 921 903 274 256 298 

 

Tablo 3’ te (TÜİK), 2013- 2018 yılları arasında ülke genelinde toplam motorlu kara taşıt sayısı, 

ilgili yıl içinde kaydı yapılan ve kaydı silinen araç sayıları verilmiştir. 2019 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 
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ülke genelinde toplam motorlu araç sayısı  22.940.636 olup 2018 yılına göre yine bir artış eğilimi 

içerisindedir. 

2.4. Yol Kapasitesi 

Otoyol, çok şeritli yol, iki ve üç şeritli yol, şehir içi ana caddeleri ve şehir merkezi caddeleri gibi 

türleri olan karayollarında; şerit genişliği, yan açıklık, banket genişliği, yardımcı şeritler, geçki durumu, 

eğim, yüzey, trafik kompozisyonu ve trafik kesikliklerinin belirlediği yol kapasitesi; teorik, mümkün ve 

pratik kapasite olarak 3 türde incelenmektedir. İdeal yol ve trafik durumlarında bir şeritte belirli bir süre 

aralığında geçebilen en fazla taşıt sayısını veren teorik kapasiteye dair rakamlar Tablo 4’ te verilmiştir 

(Yılmaz, 2000); 

                              TABLO 4: İdeal Koşullar Altında Kesiksiz Akım Kapasiteleri 

Karayolu Tipi  Kapasite (Saatte Otomobil) 

Çok Şeritli Şerit Başına 2000 

İki Şeritli, İki Yönlü Her İki Yön için Toplam 2000 

Üç Şeritli, İki Yönlü Her İki Yön için Toplam 4000 

 

3. YAPAY SİNİR AĞLARI 

1970 yılında yapay sinir ağları kullanımında yaşanan dönüm noktasından sonra, o ana dek 

kullanımı teori ile sınırlı olan bu bilim bu tarihten sonra günlük hayatta pratik olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (Öztemel, 2003). Yapay sinir ağları (YSA), insan beynine özgü öğrenebilme özelliğine 

benzer şekilde öğrenebilme, ilişki kurabilme, hatırlayabilme, sınıflandırma ve genelleme yapabilme, 

özellik belirleyip optimizasyon gerçekleştirebilme, toplanan verilerden yeni bilgiler üretip kendi 

deneyimlerini oluşturabilme ve bu deneyimle daha sonra, herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan, 

benzer konular için benzer kararlar verebilme kabiliyeti olan bilgisayar sistemleridir (Öztemel, 2003) 

(Tektaş, Akbaş, & Topuz, 2002). 

İnsan beynine has biyolojik sistemden hareketle geliştirilip farklı ağırlıklandırmalar ile birbirine 

bağlanmış birçok hücreden oluşan sinir ağları, dışarıdan bu hücrelere gelen verileri bir toplama 

fonksiyonu ile toplayıp aktivasyon fonksiyonundan geçirir ve ağırlık değerleriyle ağın diğer hücrelerine 

iletir ve birbirine paralel girdi- ara ve çıktı katmanı olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır (Öztemel, 

2003) (Öztürk & Şahin, 2018); 

3.1. Yapısı ve Temel Elemanları  

 

3.1.1. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı 

Yapay sinir ağları, dış dünyadan gelen bilgilerin ara katmanlara transfer edildiği ve genelde 

herhangi bir işlemin yapılmadığı girdi katmanı, sayısı ağa göre değişen ve girdi katmanından gelen 
bilgilerin işlendiği ara katmanlar, ara katmanda işlenen bilgilerden elde edilen çıktıların dış dünyaya 

aktarıldığı çıktı katmanından oluşmaktadır. 

 

3.1.2. Yapay Sinir Ağlarının Eğitilmesi  

Ağa öğretilmesi istenen olay için önceki örneklerden meydana gelecek bir öğrenme ile ağ 

topolojisi, kaç tane girdi ünitesi, ara katman sayısı, ara katmanlarda kaç tane proses eleman olacağı, kaç 

tane çıktı elamanı olması gerektiği belirlenir. Ağdaki öğrenme katsayısı, hücrelerin toplama ve 

aktivasyon fonksiyonları gibi parametreler belirlenip proses elemanlarını birbirine bağlayan ağırlık 

değerleri ile eşik değer ünitesinin başlangıç değerlerinin ataması yapılır. Uygun değerlerin daha sonra 

öğrenme sırasında kendisinin belirleyeceği vakte kadar başlangıçta rastgele değerler atanır. Ağın 
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öğrenmeye başlaması ile sunulan girdi için ağın çıktı değerleri hesaplanır. Geri hesaplama yöntemiyle 

olası hatanın azaltılması için ağırlıkların değiştirilmesi yapılır ve öğrenme tamamlanıp hatalar kabul 

edilebilir seviyeye gelinceye kadar işlem devam eder.  

3.2. Yapay Sinir Ağ Modelleri  

 

Yapay sinir ağları tek katmanlı algılayıcılar, çok katmanlı algılayıcılar, yinelenen ağlar, ileri 

beslemeli ağlar ve geri beslemeli yapay sinir ağları olmak incelenebilir. Tek Katmanlı Algılayıcılar; 

yalnızca bir nöron çıkış katmanı ve buna bağlı bir giriş kaynağından oluşmaktadır (Tektaş, Akbaş, & 

Topuz, 2002) (Çayıroğlu). Çok Katmanlı Algılayıcılar; bir veya birden fazla ara katmanın olduğu bu 

gelişmiş ağ modelinde, giriş katmanından modele dahil edilen verilerin beslendiği modeldir (Öztemel, 

2003) (Çayıroğlu). Yinelenen Ağlar; bir veya daha fazla geri besleme döngüsüne sahip olan bu ağ modeli 

dinamik yapıdaki sistemlerde öğrenme yetenekleri ve ağın performansı üzerinde etkildilir (Yıldırım & 

Özcan, 2005). 

Yapay sinir ağları içerdiği nöronların birbirine bağlanma şekline göre ise ileri ve geri beslemeli 

olarak ikiye ayrılır: İleri Beslemeli Ağlar; ağa gelen bilginin sırasıyla önce giriş katmanı, sonra sırayla 

ara ve çıkış katmanlarından geçerek dış aleme çıkan bu ağda bir katmandan sadece kendinden sonraki 

katmanlara bağ vardır. Geri Beslemeli Ağlar; ileri beslemeli ağlardan farklı olarak bir hücrenin çıktısının 

sadece kendisinden sonra gelen hücre katmanına bağlanmadığı, kendinden önceki bir hücreye ya da 

tekrar hücrenin kendisine girdi olarak bağlanan sinir ağlarıdır. Bağlanış şekline göre farklı yapıda sinir 

ağları mevcuttur (Çayıroğlu). 

3.3. Yapay Sinir Ağları Temel Bileşenleri  

 

Ağlar temel olarak iki bileşenden oluşur; öğrenme algoritması ve aktivasyon fonksiyonu. 

Öğrenme Algoritması; veriyi kaynağından öğrenebilme kabiliyeti olan yapay sinir ağlarında, ağın 
eğitilerek veriler arasındaki en uygun ağırlık değerinin bulunmaya çalışılması öğrenme olarak 

değerlendirilir. Aktivasyon Fonksiyonu; ağa gelen girdi verilerinde çalışma yapılarak net çıktı 

sonuçlarının elde edildiği, doğrusallık göstermeyen, tek ve çift fonksiyon halinde olabilen işlem 
fonksiyonudur. Parçalı doğrusal, Hiperbolik tanjant ve adımsal fonksiyon gibi aktivasyon fonksiyonları 

mevcuttur (Öztürk & Şahin, 2018). 

 

3.4. Günlük Hayatta ve Trafik Alanındaki Uygulamaları 

Yapay sinir ağları, günlük hayatta; uzay, otomotiv, bankacılık, savunma, elektronik, eğlence, 

finans, sigortacılık, üretim, sağlık, petro kimya, robotik, dil, güvenlik, tıp, haberleşme ve trafik gibi pek 

çok alanda kullanılmaktadır (Öztemel, 2003) (Tektaş, Akbaş, & Topuz, 2002) (Öztürk & Şahin, 2018) 

(Çayıroğlu). Özellikle ulaşım süresi tahmininde geleneksel modellerin pek çoğundaki sınırlamaların 

üstesinden gelebilme kabiliyetine sahip olan yapay sinir ağları, trafik yoğunluk tahmini, otoyol trafik 

veri tahmini, trafik kontrolü, yol durum tahmini ve bölgesel trafik akım tahmini konularında 

uygulanmaktadır (Tektaş, Akbaş, & Topuz, 2002). 

4. SONUÇ 

Yaşanan trafik problemlerini önleyebilmek için trafiğin doğru şekilde tahmin edilebilmesi, 

sürücü ve yolcuların olduğu kadar trafiğin aksamadan yürütülmesinden sorumlu kişiler tarafından da 

verilen önem günümüzde gittikçe artan bir konudur (Kılıç, Kum, Ünal, & Kındap, 2014). Bu çalışmada 

da, yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak trafik hacim kapasitesi sabit olan bir karayolundaki trafik 

yoğunluğu, ileriye dönük gerçekleşmesi muhtemel hava koşulları ve kaza olayları ile trafiğe 

katılabilecek olası araç sayısı parametreleri ileriye dönük ayrı ayrı tahmin edilip hesaba katıldığında, 

doğru ve literatürdeki önceki çalışmalardan farklı olarak, uzun vadeli tahmin edilebileceği irdelenmiştir. 
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ÖZET: Mizah, Yerlikaya’ya (2003) göre,  bir kişilik özelliği olarak üstünlük göstergesi olarak kabul 

edilmektedir ve olumlu mizah duygusuna sahip bireylerin bunula beraber olumlu kişilik özelliklerine de sahip 

oldukları kabul gören yaygın bir düşüncedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, ergenlerin cinsiyet, okudukları 

alan ve ebeveyn tutumlarına göre mizah tarzlarını karşılaştırarak incelemektir. Bu amaçla, 500’ü kadın, 363’ü 

erkek toplam 863 ergenden veri toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Bilgi Formu ve Mizah Tarzları Ölçeği 

kullanılmıştır. Ergenlerin cinsiyetlerine göre elde edilen bulgulara göre, katılımcı mizah tarzında kadınlar 

erkeklere göre daha yüksek puan ortalamalarına sahipken, saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah tarzlarında 

erkeklerin puanları kadınların puanlarından daha yüksektir. Alanları açıcından, katılımcı mizah tarzı ve kendini 

geliştirici mizah tarzları anlamlı bir biçimde farklılaşırken, saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah tarzları 

anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır. Anne tutumu açısından, katılımcı, kendini geliştirici, saldırgan ve 

kendini yıkıcı mizah tarzlarında anlamlı farklılaşma olmaktadır. Baba tutumu açısından incelendiğinde, katılımcı 

mizah, kendini geliştirici mizah ve kendini yıkıcı mizah tarzlarının anlamlı bir biçimde farklılaştığı, buna karşın, 

saldırgan mizah tarzının farklılaşmadığı görülmektedir. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve 

yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mizah tarzları, ebeveyn, tutum 

ABSTRACT: According to Yerlikaya (2003), humor is accepted as an indicator of superiority as a 

personality trait and it is widely accepted that individuals with positive sense of humor also have positive 

personality traits. In this context, the aim of the study is to examine adolescents' humor styles according to 

gender, field of study and parental attitudes. For this purpose, data were collected from 863 adolescents (500 

females and 363 males). Information Form and Humor Styles Scale were used as data collection tools. 

According to the findings of the gender of adolescents, women had higher mean scores in terms of participatory 

humor than men, whereas men had higher scores in aggressive humor and self-destructive humor than women. 

In terms of their fields, participatory humor and self-improving humor styles differ significantly, while 

aggressive humor and self-destructive humor styles do not differ significantly. In terms of maternal attitude, 

there is a significant difference in participatory, self-enhancing, aggressive and self-destructive humor styles. 

When the father attitude is examined, it is seen that participatory humor, self-improving humor and self-

destructive humor styles differ significantly, whereas aggressive humor style does not differ. The findings were 

discussed and interpreted in the light of the literature. 

Keywords: Humor styles, parent, attitude 

 

GİRİŞ 

İnsanların farklı amaçlarla ve biçimlerde kullandığı mizah, bazen bireyleri eğlendirmekte, 

bazen dersler vermekte bazen de olumsuz duygulara sürükleyebilmektedir. Olumsuz yönleri ve 

amaçları olabilmesine rağmen, mizah olumlu ve istenilen bir kişilik özelliği olarak kabul edilmektedir 
(Kuiper ve Martin, 1998). Mizah duygusuna sahip olmak ise, eğlenceli olma, kahkaha atma, şakalar 

yapma ve bunlara benzer davranışlar sergileme; buna uygun deneyimler yaşama, tutumlara ve 
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yeteneklere sahip olmak gibi devamlılığı olan özellik olarak ele alınmaktadır (Martin, 2001). Diğer 

taraftan mizah duygusu, mizahtan hoşlanmak, bu konularda yorum yapmak ve anlayış yeteneğine 

sahip olmak olarak tanımlanmıştır Raskin, 1998). Bir kişilik özelliği ve devamlılığı olduğu için 
bireylerin mizah duygusuna sahip olup olmadıkları gözlemlenebilir davranışlara dönüşebilmektedir. 

Bu durumun insanlara özgü olduğunu ifade eden Deckers ve Ruch’e (1992) göre, mizah duygusuna 

sahip olmak bir şeyleri eğlenceli bulma, çevresine gülümseme, kahkahalar atma biçiminde dışa 
vurulmaktadır.  

Mizah duygusunun bu dışa vurumu bireylerin sağlığına olumlu yönde katkı sağlayabildiği 

gibi, sosyal ilişkilerini güçlendirmekte, iletişimini olumlu yönde geliştirmekte, zorluklar karşısında 

direnme gücü vermekte ve baş etme gücünü arttırmaktadır (Chauvet ve Hofmeyer, 2007). Bu 
duygunun bireylerin yaşamındaki önemine vurgu yapan Yerlikaya’ya (2007) göre, mizah duygusu 

kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmakta, böylece çatışmaları ve gelişimleri azaltmakta, etkili bir 

biçimde kullanılmasının ise stres karşısında bireylerin etkili başa çıkma stratejilerini kullanmaları 
yönünde olumlu bir katkı sağlayabilmektedir.   

Mizah duygusunun olumlu bir çağrışım yapmasının yanında hem olumlu hem de olumsuz 

yönü mevcuttur. Bu çerçevede Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray ve Weir (2003) ikisi uyuma yönelik 
(katılımcı ve kendini geliştirici)  ikisi de uyumu bozan (saldırgan ve kendini yıkıcı) mizah arzının 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcı mizah tarzı, bireyin mizahı hem kendine hem de diğerlerine saygı çerçevesinde 

kişilerarası iletişimi geliştirici bir araç olarak kullanmasını ifade etmektedir (Martin vd., 2003). 
Katılımcı mizah arzında, şakalar yapma, komik bir şeyler anlatmak ve şaka içeren konuşmalar yapmak 

gibi eğilimleri ifade etmektedir (Vernon, Martin, Schermer ve Mackie, 2008). Kendini geliştirici 

mizah tarzı, mizahın içsel ve kişisel yönlerini kapsamaktadır ve bireylerin kendilerinin yanında 
diğerlerinin de ihtiyaçlarını dikkate alarak, stresle başa çıkarken problemlerine bakış açılarını 

değiştirmede ya da olumsuz duyguları azaltmada kullanılan içsel ve uyum sağlayıcı bir mizah tarzıdır 

(Kuiper, Martin ve Olinger, 1993). Bu mizah tarzında, genel olarak yaşama mizah içeren bir bakış 

açısı gerektirmekte, yaşamındaki farklılıklar/aykırılıklarla eğlenme eğilimi içerisinde olmakta, stres ve 
zorlayıcı durumlar karşısında mizahi bakış sağlamaktadır (Kazarian ve Martin 2004). Saldırgan mizah 

tarzı, kişilerin mizahı kendi üstünlük çabaları veya haz duygularını tatmin emek amacıyla başkalarını 

sosyal açıdan uygun olmayan bir biçimde kullanmasıdır (Martin vd., 2003). Burada, diğerleriyle olan 
ilişkilerine mal olsa da, kendini geliştirmek için diğerlerini iğnelemek, alay etmek ve sataşmak söz 

konusudur (Vernon vd., 2008). Kendini yıkıcı mizah tarzı, bu mizah tarzında bireyler kendilerini 

sevdirmek, başkalarının gözünde değerli görünmek, onaylanmak için kendilerini aşağılayacak bir 
şeyler söylemek veya yapmak gibi bir eğilim sergilemektedirler (Martin vd., 2003). Ayrıca, komik bir 

şeyler yaparak ya da söyleyerek kişinin kendisini küçük düşürmesi, başkalarını güldürmek için 

kendisiyle alay etmesi ve kendisini kötülemesi mümkündür (Vernon vd., 2008). Bu genel çerçevede 

olumlu arzları kullanıldığında kişileri geliştiren, uyumunu sağlayan ve psikolojik iyi olma halini 
destekleyen, olumsuz kullanıldığında ise bireylerin benlik saygısını düşüren, saldırganlaştıran, öz 

güvenini azalan mizah ve mizah tarzlarının incelenmesi önemli görülmektedir. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı ergenlerin mizah tarzlarını cinsiyet, alan ve ebeveyn 

tutumlarına göre incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:  

1- Ergenlerin cinsiyetlerine göre mizah tarzları farklılaşmakta mıdır? 

2- Ergenlerin okudukları alanlarına göre mizah tarzları farklılaşmakta mıdır? 

3- Ergenlerin algıladıkları anne tutumlarına göre mizah tarzları farklılaşmakta mıdır? 

4- Ergenlerin algıladıkları baba tutumlarına göre mizah tarzları farklılaşmakta mıdır? 

 

Yöntem 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmada toplam 863 ergenden veri toplanmıştır. Bu ergenlerin 500’ü kadın, 363’ü 

erkektir. Yaş ortalaması 16.23 (1.02) olan ergenlerin 130’u fen-matematik, 38’i Türkçe-matematik, 
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64’ü sosyal bilimler, 119’u güzel sanatlar ve 512’si alanı belli olmayan (1.sınıf) öğrencilerden 

oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Mizah Tarzları Ölçeği (MTÖ) 

Mizah Tarzları Ölçeği Martin vd., (2003) tarafından geliştirilmiştir. Yerlikaya (2003) 

tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek dört alt ölçekten ve toplam 32 maddeden oluşmaktadır. Likert 

tipi kendini dereceleme ölçeği olan MTÖ 1 “kesinlikle katılmıyorum” ile 7 “tamamıyla katılıyorum” 

arasında değişen bir puanlamaya sahiptir. Geçerlik çalışmasında MTÖ’nün orijinal formunda olduğu 

gibi Katılımcı Mizah, Kendini Geliştirici Mizah, Saldırgan Mizah ve Kendini Yıkıcı Mizah olmak 

üzere dört alt ölçekten oluştuğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin faktör yük değerleri .32 ile .75 

arasında değişim göstermektedir. Güvenirlik çalışmalarında her bir alt ölçek için Alt ölçekler için 

Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla .74, .78, .69 ve .67 olarak elde edilmiştir. Ölçekteki her bir alt 

ölçekten alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar 8 ile 56 arasında değişmektedir. Ölçekten her bir 

katılımcı için dört farklı puan elde edilmektedir. Her bir alt ölçekten alınan puanların yüksekliği 

kişinin o mizah tarzını ne kadar kullandığını göstermektedir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 22’den yararlanılmıştır. İstatistiksel tekniklerde ise bağımsız 

gruplar için t-Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Gruplar arasında ortaya çıkan farkın 

hangi iki gruptan kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla post-hoc testlerden Tukey’den 

yararlanılmıştır. Çalışmada hata payı üst sınırı .05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Ergenlerin cinsiyetlerine göre mizah tarzlarının farklılaşmasına ilişkin bulgular Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1- Cinsiyetlerine Göre Ergenlerin Mizah Tarzlarına İlişkin Betimsel Bulgular ve t-Testi 

Sonuçları 

Mizah Tarzları Cinsiyet N Ort. t p 

Katılımcı Mizah 
Kadın 500 44.90 

5.395 .000 
Erkek 363 41.97 

Kendini Geliştirici Mizah 
Kadın 500 37.15 

-.466 .642 
Erkek 363 37.44 

Saldırgan Mizah 
Kadın 500 21.31 

-7.523 .000 
Erkek 363 25.28 

Kendini Yıkıcı Mizah 
Kadın 500 26.40 

-2.926 .000 
Erkek 363 28.05 

Tablo 1 incelendiğinde, cinsiyetlerine göre ergenlerin katılımcı mizah (t= 5.395, p< .05), 

saldırgan mizah (t= -7.523, p< .05) ve kendini yıkıcı mizah (t= -2.926, p< .05) tarzlarının anlamlı bir 

biçimde farklılaştığı görülmektedir. Buna karşın kendini geliştirici mizah tazının cinsiyetlerine göre 
farklılaşmamaktadır (t= -.446, p> .05).  

Ergenlerin mizah tarzlarının okudukları akademik alanlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’de (aşağıda) ergenlerin akademik alanlarına göre mizah tarzlarının farklılaşmasına 

ilişkin bulgular verilmiştir. Buna göre, alan fen-matematik, Türkçe-matematik, güzel sanatlar ve alanı 
henüz belli olmayan (1.sınıf öğrencileri) öğrencilerin katılımcı mizah tarzları puanları alanı sosyal 

bilimler olanlardan daha yüksektir. Diğer taraftan, alanı fen-matematik ve alanı belli olmayanların 

kendini geliştirici mizah tarzı puanları alanı sosyal bilimler ve güzel sanatlar olanların puan 
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ortalamalarından daha yüksektir. Buna karşın, ergenlerin ne saldırgan mizah tarzı puanları (F= .871, 

p> .05), ne de kendini geliştirici mizah tarzı puanları (F= .605, p> .05) anlamlı bir biçimde 

farklılaşmamaktadır. 

Tablo 2- Ergenlerin Mizah Tarzlarının Okudukları Akademik Alanlarına Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Mizah Tarzları Akademik Alan N Ort F p 
Anlamlı 

Fark 

Katılımcı Mizah 

1-Fen-Matematik 130 44.17 

3.025 .017 1,2,4,5>3 

2-Türkçe-Matematik 38 44.09 

3-Sosyal Bilimler 64 40.47 

4-Güzel Sanatlar 119 43.28 

5-Alanı Belli Olmayan (1.sınıf) 512 43.99 

Kendini Geliştirici 

Mizah 

1-Fen-Matematik 130 37.99 

4.272 .002 
1,5>3,4 

 

2-Türkçe-Matematik 38 36.27 

3-Sosyal Bilimler 64 34.25 

4-Güzel Sanatlar 119 35.46 

5-Alanı Belli Olmayan (1.sınıf) 512 37.96 

Saldırgan Mizah 

1-Fen-Matematik 130 23.16 

.871 .481 ---------------- 

2-Türkçe-Matematik 38 24.74 

3-Sosyal Bilimler 64 22.47 
4-Güzel Sanatlar 119 22.19 

5-Alanı Belli Olmayan (1.sınıf) 512 23.06 

Kendini Yıkıcı 

Mizah 

1-Fen-Matematik 130 26.79 

.605 .659 ---------------- 

2-Türkçe-Matematik 38 27.71 

3-Sosyal Bilimler 64 26.05 

4-Güzel Sanatlar 119 26.60 

5-Alanı Belli Olmayan (1.sınıf) 512 27.37 

Ergenlerin algıladıkları baba tutumlarına göre mizah tarzlarının farlılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3- Ergenlerin Mizah Tarzlarının Algıladıkları Baba Tutumlarına Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Mizah Tarzları Baba Tutumu N Ort. Ss F p Anlamlı Fark 

Katılımcı Mizah 

1-Demokratik 249 43.73 8.29 

3.051 .001 1,2,3,4,6>7 

2-Mükemmeliyetçi 95 44.60 8.10 
3-İlgisiz 43 44.27 6.66 

4-Koruyucu-İstekçi 359 43.57 7.75 

5-Otoriter-Baskıcı 74 43.14 8.23 

6-Dengesiz-Karasız 28 45.70 7.10 

7-Aceleci 15 35.85 8.70 

Kendini Geliştirici Mizah 

1-Demokratik 249 38.03 8.89 

1.732 .111 ----------------- 

2-Mükemmeliyetçi 95 37.82 9.59 

3-İlgisiz 43 34.14 8.24 

4-Koruyucu-İstekçi 359 37.37 8.44 

5-Otoriter-Baskıcı 74 35.79 9.68 

6-Dengesiz-Karasız 28 37.22 9.83 

7-Aceleci 15 35.40 7.31 

Saldırgan Mizah 

1-Demokratik 249 21.64 7.76 

4.495 .000 

2>1,4 

3>1,4,6 

5>1,4 

7>1 

2-Mükemmeliyetçi 95 24.57 7.98 
3-İlgisiz 43 26.22 8.24 

4-Koruyucu-İstekçi 359 22.64 7.48 

5-Otoriter-Baskıcı 74 24.96 8.65 

6-Dengesiz-Karasız 28 22.10 8.26 

7-Aceleci 15 26.06 7.42 

Kendini Yıkıcı Mizah 
1-Demokratik 249 26.25 8.24 

2.282 .034 
2,7>1 

6>1,4 2-Mükemmeliyetçi 95 28.41 7.88 
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3-İlgisiz 43 28.45 8.11 

4-Koruyucu-İstekçi 359 26.85 8.09 

5-Otoriter-Baskıcı 74 26.74 7.70 

6-Dengesiz-Karasız 28 30.01 10.39 

7-Aceleci 15 30.99 9.33 

Tablo 3 incelendiğinde de görüleceği gibi, ergenlerin katılımcı mizah (F= 3.051, p< .05), 

saldırgan mizah (F= 4.495, p< .05) ve kendini yıkıcı mizah  (F= 2.282, p< .05) tarzlarının algıladıkları 
baba tutumlarına göre anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. Diğer taraftan ergenlerin algıladıkları 

baba tutumlarına göre kendini geliştirici mizah tarzları anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır (F= 

1.732, p> .05).  

Ergenlerin algıladıkları anne tutumlarına göre mizah tarzlarının farlılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde, ergenlerin algılanan anne tutumlarına göre katılımcı mizah (F= 2.906, 

p< .05), saldırgan mizah (F= 3.172, p< .05) ve kendini yıkıcı mizah (F= 2.826, p< .05),  tarzlarının 

anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmektedir. Buna karşın, kendini geliştirici mizah tarzının 

algılanan anne tutumuna göre farklılaşmadığı görülmektedir (F= 1.553, p> .05). 

Tablo 4- Ergenlerin Mizah Tarzlarının Algıladıkları Anne Tutumlarına Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Mizah Tarzları Anne Tutumu N Ort. Ss F p Anlamlı Fark 

Katılımcı Mizah 

1-Demokratik 244 43.89 7,73 

2.906 .008 
1 ve 5 >7 

4>2,7 

2-Mükemmeliyetçi 82 42.01 9,03 

3-İlgisiz 19 44.31 7,66 

4-Koruyucu-İstekçi 422 44.30 7,66 

5-Otoriter-Baskıcı 61 42.47 8,41 

6-Dengesiz-Karasız 20 41.57 9,36 

7-Aceleci 15 37.83 9,27 

Kendini Geliştirici 

Mizah 

1-Demokratik 244 37.81 8,79 

1.553 .158 ------------------- 

2-Mükemmeliyetçi 82 37.79 8,67 

3-İlgisiz 19 37.66 9,19 

4-Koruyucu-İstekçi 422 37.28 8,72 

5-Otoriter-Baskıcı 61 36.19 10,10 
6-Dengesiz-Karasız 20 32.04 8,72 

7-Aceleci 15 36.33 7,86 

Saldırgan Mizah 

1-Demokratik 244 21.81 7,48 

3.172 .004 

2,5, 6>1 

5>4 

 

2-Mükemmeliyetçi 82 24.45 8,47 

3-İlgisiz 19 21.60 5,65 

4-Koruyucu-İstekçi 422 22.87 8,06 

5-Otoriter-Baskıcı 61 25.44 7,45 

6-Dengesiz-Karasız 20 26.02 6,20 

7-Aceleci 15 24.99 8,45 

Kendini Yıkıcı Mizah 

1-Demokratik 244 26.46 8,46 

2.826 .010 

3,5,7>1 

5,7>4 
 

2-Mükemmeliyetçi 82 27.72 8,22 

3-İlgisiz 19 31.21 9,04 

4-Koruyucu-İstekçi 422 26.70 8,12 

5-Otoriter-Baskıcı 61 29.06 7,68 
6-Dengesiz-Karasız 20 27.01 4,95 

7-Aceleci 15 32.12 8,62 

SONUÇ 

Cinsiyetlerine göre ergenlerin katılımcı mizahta ve kendini yıkıcı mizah kadınlar lehine, 

saldırgan mizahta erkekler lehine anlamlı bir biçimde farklılaştığı görülmektedir. Kendini geliştirici 
mizah tazının cinsiyetlerine göre bir fark elde edilememiştir. Aslan ve Çeçen (2007) öğretmenler 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada cinsiyetin mizah tarzları üzerindeki etkisini anlamsız bulmuşlardır. 

Erözkan (2009) üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmasında erkek öğrencilerin kadın öğrencilere 
göre daha fazla kendini geliştirici mizah tarzı kullandığını, kadınların ise erkeklere göre daha çok 
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katılımcı mizah tarzı kullandıklarını rapor etmişken, kendini yıkıcı ve saldırgan mizah tarzları 

açısından bir fark olmadığını rapor etmiştir. Akdur ve Durak-Batıgün (2017) üniversite öğrencileriyle 

yaptıkları çalışmada saldırgan mizah tarzında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek bir puana sahip 
olduklarını, buna karşın diğer mizah tarzlarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığını ortaya 

koymuşlardır. Diğer bir çalışmada da, erkek öğrencilerin kadınlara göre daha fazla saldırgan ve 

kendini yıkıcı mizah kullandıkları bulunmuştur (Çakmak, Karakuş, Tamam, Taşdemir ve Karaytuğ, 
2015). Benzer bir çalışmada Uyanık, Kızıltepe, Yaşar ve Alisinanoğlu (2015) erkeklerin kadınlara 

göre daha yüksek düzeyde saldırgan mizah tarzını kullandıklarına ulaşmışlardır. Saldırgan mizah 

tarzını erkeklerin daha çok kullandığına yönelik yaygın bir bulgunun bulunması erkeklerin daha çok 

saldırgan mizah tarzını kadınlardan daha yaygın bir biçimde kullandıkları biçiminde yorumlanabilir. 

İkinci olarak, alanları açısından incelendiğinde, fen-matematik, Türkçe-matematik, güzel 

sanatlar ve alanı henüz belli olmayan (1.sınıf öğrencileri) öğrencilerin katılımcı mizah tarzları puanları 

alanı sosyal bilimler olanlardan daha yüksektir. Diğer taraftan, alanı fen-matematik ve alanı belli 
olmayanların kendini geliştirici mizah tarzı puanları alanı sosyal bilimler ve güzel sanatlar olanların 

puan ortalamalarından daha yüksektir. Buna karşın, ergenlerin ne saldırgan mizah tarzı puanları, ne de 

kendini geliştirici mizah tarzı puanları anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır. 

Ebeveyn tutumları açısından ergenlerin kullandıkları mizah tarzları incelendiğinde algılan 

baba ve anne tutumlarının yaklaşık olarak belli etkilere sahip oldukları görülmektedir. Bu çerçevesinde 

her iki ebeveynde de demokratik ve koruyucu-istekçi anne-baba tutumunun olumlu yönde, otoriter-

baskıcı, dengesiz-kararsız ve aceleci ebeveyn tutumunun yıkıcı tarzdaki mizah tarzlarında fark ortaya 
çıkardığı söylenebilir. Algılanan ebeveyn tutumlarına göre kendini geliştirici mizah ve katılımcı mizah 

tarzları farklılaşmaktayken, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah tarzı anlamlı bir biçimde 

farklılaşmamaktadır (Erözkan, 2009). Elde edilen bu bulgu ebeveynlerin çocuklarını yetirtirken 
takındıkları tavır, davranış ve yaklaşımların çocuklarının yaşamlarında etkili bir iletişim ve problem 

çözme becerisi gibi görülen mizah tarzlarını etkilediği biçimde değerlendirilmiştir. 
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ÖZET: Günlük yaşamlarında bireyler sosyal, ekonomik, psikolojik ve akademik konularda birçok 

seçenek arasından bir tanesini seçmek yönünde kararlar vermek durumunda kalabilmektedirler. Karar verme 

davranışı, “bireyin bir konuda karar vermesi gerektiğinin farkına varmasıyla başlayan ve bireyin bu durum 

karşısında ne zaman ve nasıl karar vereceğini belirlemesi ile sonlanan bir etkinlik” (Kuzgun, 2000) olarak ifade 

edilmiştir. Ancak bu karar verme süreci bazı bireyler için oldukça kolay gerçekleşebiliyorken birçok birey için 

ise zorlu bir süreç olabilmektedir. Zorlu ve karmaşık bu süreçte bireyler sahip oldukları birçok psikolojik 

özelliklerinden dolayı farklı stratejiler kullanabilmektedirler. Bu özelliklerden bir de, “kişinin bir performansı 

başarılı bir biçimde yapabilmeye yönelik eylemleri organize etme ve bu eylemleri yerine getirme kapasiteleri 

hakkındaki inançları” olarak tanımlanan (Bandura,1986) yetkinlik inancı olabilir. Bu genel çerçevede çalışmanın 

amacı, üniversite öğrencilerinde karar verme stratejileri ve yetkinlik inançları arasındaki ilişkileri incelemek ve 

cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre karşılaştırmaktır. Bu amaçla, 162’si kadın, 56’sı erkek toplam 218 

üniversite öğrencisinden veri toplamıştır. Veri toplama araçları olarak Karar Verme Stratejileri Ölçeği ve Genel 

Yetkinlik İnancı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen ilk bulgulara göre, genel yetkinlik inancı ile iç 

tepisel karar verme, bağımlı karar verme ve kararsızlık arasında negatif yönde; mantıklı/sistematik karar verme 

arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İkinci olarak, cinsiyetler açısından ne karar verme 

stratejileri ne de genel yetkinlik inançları farklılaşmamaktadır. Son olarak sınıf düzeylerine göre, öğrencilerin 

karar verme stratejileri ve genel yetkinlik inançlarının farklılaşmadığı görülmektedir. Bulgular literatür ışığında 

tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karar verme, yetkinlik inancı, üniversite öğrencisi 

ABSTRACT: In their daily lives, individuals may have to make decisions about social, economic, 

psychological and academic issues. Decision-making behavior is expressed by Kuzgun (2000) as an activity that 

starts with the realization that an individual has to make a decision on any subject and ends with the 

determination of when and how an individual makes a decision. However, this decision-making process can be 

quite easy for some individuals and it can be a challenging process for many individuals. In this challenging and 

complex process, individuals can use different strategies due to their many psychological characteristics. One of 

these characteristics could be the belief of self-efficacy, which is defined as one's beliefs about the capacity to 

organize and perform actions to successfully performance (Bandura, 1986). The aim of this study is to examine 

the relationships between decision making strategies and competence beliefs in university students and compare 

them according to gender and grade variables. For this purpose, data were collected from 218 university 

students, 162 female and 56 male. Decision-making Strategies Scale and General Competence Belief Scale were 

used as data collection tools. According to the preliminary findings of the study, there was a negative correlation 

between general competence belief and internal reactive decision making, dependent decision making and 

indecisiveness; there is a positive significant relationship between logical/systematic decision making. Secondly, 

neither decision-making strategies nor general competence beliefs differ significantly by gender. Finally, 

according to grade levels, it is seen that students' decision making strategies and general competence beliefs do 

not differ. The findings were discussed and interpreted in the light of literature. 

Keywords: Decision making, self-efficacy belief, university students 
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GİRİŞ 

Günlük yaşamlarında insanlar sosyal, duygusal, davranışsal, akademik ve bilişsel birçok 

konuda seçimler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak bu konuların her biri için önlerine farklı 

seçenekler çıkmaktadır. Önlerine çıkan bu seçeneklerden herhangi birini seçmek veya her hangi birine 

karar vermek oldukça zor ve karmaşık bir süreçtir. Budak (2000) karar vermeyi, bireylerin olaylara 

ilişkin hesaplar yaparak seçenekler arasından bir tercih yapma yeteneği, süreci ve bu amaçla 

kullandıkları yöntem olarak tanımlamıştır. Hangi yöntemin kullanılacağı ise bireyin kişilik özellikleri, 

ihtiyaçları, karar verilecek konunun önemi, karadan beklentiler ve verilen kararın sonucundaki 

sorumluluklar gibi birçok bireysel, sosyal ve biyolojik süreçten etkilenebilmektedir. Karar verme 

stratejilerini etkileyen birçok faktör olmasına rağmen Hopson ve Scally (1990), bireyin yaşamında 

çoğunlukla kullandığı bir karar verme stratejisi olduğunu belirtmiştir. 

Kuzgun (1992) insanların ağırlıklı olarak kullandıkları beş karar verme stratejisinin olduğunu 

belirtmiştir. Belirlenen bu karar verme stratejileri Kuzgun ve Bacanlı’ya (2005) göre kısaca şöyle 

tanımlanabilirler. Karar verme stratejilerinden ilki sezgisel karar verme stratejisidir. Burada bireyler 

karar verirken sahip oldukları duyguların onları doğru yöne götüreceğine inanırlar ve hoşa giden 

seçeneğe yönelirler. İkincisi, bağımlı karar verme stratejisidir. Bu karar verme stratejisinde, bireyler 

başkalarının öneri ve görüşlerine önem verirler ve başkalarının daha doğru bileceğine inanırlar. 

Üçüncüsü, mantıklı karar verme sitilidir. Mantıklı karar verme stratejisinde bireyler, duruma ilişkin 

olası seçenekleri dikkatlice inceleyip her bir seçeneğin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirirler. 

Dördüncüsü, aceleci karar verme stratejisidir. Bu stratejide bireyler, herhangi bir karar verememenin 

yaratığını rahatsızlıktan kurtulabilmek için verdikleri kararın sonuçlarını düşünmeden hemen bir karar 

verirler. Sonuncu karar verme stratejisi ise kararsız kalma stratejisidir. Burada karar verme 

stratejisinde bireyler, herhangi bir konuda verdiği kardan vazgeçme veya değiştirme, verdiği hiçbir 

karardan hoşnut olmama söz konusudur. Byrnes (2002) birçok karar verme stratejisi olmasına rağmen 

en fazla tercih edilmesi gereken stratejisi mantıklı karar verme stratejisidir. 

Karar verme sürecinden önce bireylerin olası seçenekleri ayrıntılı bir içimde gözden geçirilip 

değerlendirmesi gerekmektedir. Diğer bir biçimde ifade etmek gerekirse, kendisi bireyin karşısına bir 

problem olarak çıkan karar verme sürecinde birey bu problemini çözebilmek için ne veya neler 

yapabileceğine bir karar vermek zorunda kalmaktadır (Deniz, 2004; Eldeleklioğlu, 1996; Yeşilyaprak, 

2003). Bu nedenle bireyler bu problemlerinin üstesinde gelebilmek için, içinde bulundukları koşulları 

ve sahip oldukları bilgileri doğrultusunda en iyi veya en doğru kararı vermek durumunda kalırken, 

verdikleri kararların yaratabileceği sorunlar içinde yeni karalar vermek durumundadırlar (Adair, 

2000). Dolayısıyla karar verme sürecinin süreklilik içeren ve yaşamın yönünü belirleyen kaçınılmaz 

bir süreç olduğu söylenebilir. Ersever’e (1996) göre sağlıklı kararlar verebilmek, bireylerin sağlıkları, 

psikolojik uyumları, meslekleri ve sosyal kabulleri üzerinde yaşamı boyu devam eden sonuçlar 

doğurabilecek bir durumdur. Bu nedenle de bireylerin karar verme stratejilerini etkileyen faktörlerin 

incelenmesi önemlidir.  

Bireylerin karar verme stratejilerini etkileyebilecek birçok faktörlerden biri kişilerin yetkinlik 

inançları (self-efficacy) olabilir. Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı çerçevesinde tanımlanan yetkinlik 

inancı, Bandura (1986) tarafından, kişilerin bir performansı başarılı bir içimde gerçekleştirebilmek için 
gerekli eylemleri organize etme ve bu eylemleri yerine getirebilme kapasiteleriyle hakkındaki inançları 

biçiminde tanımlanmıştır. Bandura’ya (1986) göre, yetenekleriyle ilgili inancı güçlü olan insanlar 

herhangi bir konuda nasıl davranacakları, nasıl düşünecekleri ve yaşadıkları bu durumlar karşısında 
nasıl duygusal tepkiler verecekler konusunda belirleyici veya etkili olabilmektedirler. Bunun yanında 

yetkinlik inancı bireylerin ne tür aktiviteler seçeceklerinde, bu aktiviteleri yerine getirebilmek 

amacıyla ne kadar çaba harcayacaklarında ve bu süreçte bir engelle karşılaştıklarında bu engeli aşmak 
için ne kadar ısrarcı davranacaklarında önemli bir işlev görmektedir (Bandura, 1977).  

Yetkinlik inancı, kişilerin yaşamlarında önemli işlev gören dört süreci etkileyerek onlar 

üzerinde etkili olabilmektedir (Bandura, 1997, Maddux, 1995): Bu önemli süreçler,  insanların 
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belirledikleri amaçları ve bunları başarabilmek amacıyla planladıkları stratejilerde etkili olarak bilişsel 

süreçleri, engellerle karşılaştıklarında ısrarcı davranmalarında işlev gören güdülenme süreçlerini, 

amaçlarına ulaşabilmek için girişimde bulunduklarında hislerinin ortaya çıkmasında rol oynayan 
duygusal süreçlerde ve durumlarına uygun karar vermeleri gerektiğinde etkili seçimler yapmalarını 

sağlayan seçim yapma süreçlerini etkileyebilmektedir. Yetenekleri hakkında gerçekçi bir yetkinlik 

inancına sahip kişiler, yetkinlik inancının bu önemli süreçlerdeki rolü sayesinde, çevresel koşulları da 
kontrol altında tutabilmektedir. Bu kişiler böylece üstlendikleri işlerde karşılarına çıkan sorunları veya 

engelleri tehdit edici veya kontrol dışı durumlardan daha çok kendilerini geliştirecek birer fırsat olarak 

ele almaktadırlar (Rimm ve Jerusalem, 1999). Dolayısıyla kendini yekin hisseden üniversite 

öğrencilerinin daha çok mantıklı ve mücadele gerektiren kararlar vermesi beklenmektedir. Bu 
çerçevede araştırmanın genel amacı, üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerini ve genel 

yetkinlik inançlarını incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Alt Amaçlar: 

1- Üniversite öğrencilerinde karar verme stratejileri ile genel yetkinlik inancı arasında bir ilişki 

var mıdır? 

2- Cinsiyetlerine göre üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerive genel yetkinlik inançları 

farklılaşmakta mıdır? 

3- Sınıflarına göre üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve genel yetkinlik inançları 

farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 

Bu çalışma var olan bir durumu olduğu gibi ortaya koymaya çalışan betimsel bir çalışmadır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 162’si kadın, 56’sı erkek toplam 218 üniversite öğrencisi 

oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin yaş ortalaması 21.86’dır (1.83). Ayrıca, 78’i 3.sınıfa, 146’sı 4.sınıfa 

devam etmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Karar Verme Stratejileri Ölçeği (KVSÖ) 

Ölçme aracı Kuzgun (1992) tarafından geliştirilmiştir. 40 maddeden oluşan ve beşli Likert tipi 

olan ölçek 1 “Hiç uygun değil” ve 5 “Çok uygun” biçiminde derecelendirilmektedir. Geçerlik 

çalışmalarında ölçeğin İçtepisel”, “Mantıklı”, “Bağımsız Karar Verme” ve “Kararsızlık”  olmak üzere 

dört faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin gruplar arasındaki farkı ortaya koyup 

koymadığına yönelik yapılan çalışmalar da ölçeğin kuramsal olarak beklenen yönde ayırt edici olduğu 

görülmüştür. Güvenirlik çalışmaları çerçevesinde ölçeğin test-tekrar test güvenirliği her bir alt ölçek 

için sırasıyla .81, .80, .52 ve .86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin, Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 

her bir alt ölçek için .74, .72, .55 ve .70 olarak elde edilmiştir (Ersever, 1996). Her alt ölçekten 

alabileceği en düşük puan 10 ve en yüksek puan 50’dir. Cevaplayıcıların alt ölçeklerde aldıkları 

puanların artması o karar verme stratejisini benimsediğine yönelik bir fikir vermektedir. 

Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği (GYİÖ) 

GYİÖ ilk olarak Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ölçek daha sonra yine 

Jerusalem ve Schwarzer (1992) tarafından 10 maddelik kısa bir forma dönüştürülmüştür. Ölçeğin 

Türkçeye uyarlamasını Çelikkaleli ve Çapri (2008) gerçekleştirilmiştir. 5’li Liker tipi olan GYİÖ 1 

“Doğru değil) ve 5 “Tümüyle doğru” biçiminde derecelendirilmektedir. Geçerlik çalışmalarında 

ölçeğin tek faktörlü bir yapıdan oluştuğu ve tek faktörün genel yetkinlik inancına ait varyansın 

%44.76’sını açıkladığı görülmüştür. Diğer bir geçerlik çalışmasında GYİÖ ile Aday Öğretmenin 

Kendine İlişkin Yeterlik İnancı Ölçeği arasındaki ilişki pozitif yönde anlamlı olarak elde edilmiştir 

(r=.46, p<.01). Ayrıca ölçek maddelerinin faktör yük değerleri .60 ile .77; madde toplam test 



197 
 

korelasyonları ise .44 ile .70 arasında değiştiği görülmüştür. Güvenirlik çalışmalarında, ölçeğin  

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .87, test-tekrar test güvenirlik katsayısı .92 olarak elde edilmiştir. 

Ölçme aracından alınacak puanlar 10 ile 40 arasında değişmekte olup, puanların yükselmesi genel 

yetkinlik inancının da yükseldiği anlamına gelmektedir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada verilerin analizinde SPSS’in 22 versiyonundan yararlanılmıştır. Verilerin 
çözümlenmesinde ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve bağımsız gruplar için t-

Testinden kullanılmıştır. Elde edilen bulgular için hata payı üst sınırı .05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Üniversite öğrencilerinde karar verme stratejileri ile genel yetkinlik inancı arasında bir ilişki 
olup olmadığına yönelik bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1- Üniversite Öğrencilerinde Karar Verme Stratejileri ile Genel Yetkinlik İnancı 

Arasında İlişkilere Yönelik Bulgular 

Değişkenler Ort. Ss. 1 2 3 4 5 

1-Mantıklı/Sistematik Karar 28.23 4.00 1     

2-İçtepşisel Karar 21.10 4.08 -.28** 1    

3-Bağımlı Karar 22.10 3.42 -.09 -.03 1   

4-Kararsızlık 21.33 4.24 -.03 .28** .43** 1  

5-Genel Yetkinlik İnancı 28.23 5.39 .26** .06 -.48** -.30** 1 

  N= 218, **p<.01 

Tablo 1’de karar verme stratejileri ile genel yetkinlik inancı arasındaki ilişkiler verilmiştir. 
Buna göre genel yetkinlik inancı ile mantıklı/sistematik karar verme stratejisi arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki elde edilmiştir (r= .26, p< .01). Buna karşın, yetkinlik inancı ile bağımlı karar verme 

(r= -.48, p< .01) ve kararsızlık arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir (r= -.30, p<.01). 
Bunun beraber, yetkinlik inancı ile içtepisel kararsızlık arasındaki ilişki ise anlamsızdır (r= .06, p 

<.05).  

Cinsiyetlerine göre üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve genel yetkinlik 

inançlarının farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik bulgular Tablo2’de verilmiştir. 

Tablo 2- Cinsiyetlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve 

Genel Yetkinlik İnançlarının Farklılaşıp Farklılaşmadığına Yönelik Bulgular 

Değişkenler Cinsiyet N Ort. Sd. t 

Mantıklı/Sistematik Karar 
Kadın 162 28.44 3.94 

1.259 
Erkek 56 27.65 4.15 

İçtepşisel Karar 
Kadın 162 21.19 4.26 

.531 
Erkek 56 20.85 3.52 

Bağımlı Karar 
Kadın 162 21.87 3.54 

-1.686 
Erkek 56 22.77 2.99 

Kararsızlık 
Kadın 162 21.46 4.07 

.747 
Erkek 56 20.96 4.71 

Genel Yetkinlik İnancı 
Kadın 162 27.91 5.53 

-1.465 
Erkek 56 29.13 4.90 

Tablo 2’de görüldüğü gibi üniversite öğrencilerinin ne karar verme stratejileri ne de genel 

yetkinlik inançları cinsiyetlerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır. 

Sınıflarına göre üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve genel yetkinlik inançları 

farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3- Sınıflarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Genel 

Yetkinlik İnançları Farklılaşıp Farklılaşmadığına Yönelik Bulgular 

Değişkenler Sınıf N Ort. Sd. t 

Mantıklı/Sistematik Karar 
3. Sınıf 72 27.94 3.74 

-.760 
4. Sınıf 146 28.38 4.13 

İçtepşisel Karar 
3. Sınıf 72 21.42 4.25 

.800 
4. Sınıf 146 20.95 4.00 

Bağımlı Karar 
3. Sınıf 72 22.32 3.22 

.653 
4. Sınıf 146 22.00 3.53 

Kararsızlık 
3. Sınıf 72 21.50 4.16 

.428 
4. Sınıf 146 21.24 4.29 

Genel Yetkinlik İnancı 
3. Sınıf 72 27.62 4.91 

-1.163 
4. Sınıf 146 28.52 5.61 

Tablo 3’te görüldüğü gibi üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri ve genel yetkinlik 

inançları sınıf düzeylerine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmamaktadır. 

SONUÇ 

Yetkinlik inancı ile mantıklı/sistematik karar verme arasında pozitif yönde, bağımlı karar ve 

kararsızlık ile ise negatif yönde anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, yetkinlik inancı 

yükseldikçe üniversite öğrencilerinin beklenildiği gibi mantıklı karar verme stratejisi puanlarının da 
yükseldiği, buna karşın da bağımlı karar verme stratejisi ve kararsız karar verme stratejisi puanlarının 

düştüğü görülmektedir. Kendini genel anlamda yektin hisseden bir üniversite öğrencisinin, karşılaştığı 

problemleri çözebilmeye yönelik bir öz-güvenin de yüksek olması, bir engeli aşabilmek için gerekli 
eylemleri yapabileceğine inanması onun beraberinde mantıklı karar verme stratejisini daha çok 

kullanması, diğerlerinden bağımsız kararlar alabilmesine ve sonucu ne olursa olsun bir karar vererek 

kararsızlık yaşamamasına yol açabilecektir.  

Diğer bir bulguya göre ise, üniversite öğrencilerinin ne karar verme stratejileri ne de genel 

yetkinlik inançları farklılaşmamaktadır. Çalışma grubunun üniversite öğrencilerinden oluşması, diğer 

bir ifadeyle aynı akademik süreçlerden geçmiş olmaları, günümüzde kadınlar ve erkekler arasında 

toplumun yapısından kaynaklı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en azından üniversite öğrencileri 
arasında azalması veya bu konudaki duyarlılığın gelişmesi, kadınların üniversiteye girişte gösterdikleri 

başarıların artması, iş yaşamında kadınların dan çok yer bulması hem karar verme stratejilerinde hem 

de genel yetkinlik inancı açısından ortaya farkın çıkmamasında etkili olmuş olabilir. 

 Son olarak sınıf düzeyine göre karar verme stratejilerinde ve genel yetkinlik inançları 

açısından anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle öğrencilerin hangi sınıfta oldukları 

karar verme stratejilerinde ve genel yetkinlik inançları üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. 

Ancak bu çalışmanın verileri 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Eğer veriler 1. sınıf ve diğer 

sınıflardan toplanmış olsaydı durum daha farlı olabilirdi. Çünkü üniversitelerde verilen eğitiminin hem 

karar vermenin temelini oluşturan problem çözme becerilerini geliştirdiği hem de bu öğrencilerin 

kendilerini yetkin hissetmeleri üzerinde olumlu bir etkisi olabilecektir. Bireylerin karar verme 

stratejilerinde ve yetkinlik inançlarının eğitim yoluyla arttırılması mümkündür. Bu çalışma grubunda 

öğrenciler birbirine yakın eğitim seviyesinde oldukları için fark çıkmamış olabilir.   
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ÖZET: Hisse senedi getirilerini etkileyen ve sistematik risk (piyasa riski) ve sistematik olmayan risk olarak 

sınıflandırılan iki temel risk kaynağı bulunmaktadır. Sistematik olmayan risk; faaliyet riski, finansal risk ve yönetim riski  gibi 
çeşitlendirilebilir riskleri içerirken sistematik risk çeşitlendirilemeyen risk olarak nitelendirilir. Sistematik riskin kaynakları ise 
makroekonomik faktörler ve politik olaylardır.  Bu çalışmanın amacı, sistematik risk kaynakları içerisinde önemli yer alan 
politik risk yaratabilecek olayların hisse senedi piyasası volatilitesi üzerine etkilerini gözlemlemektir. Bunun için 01.01.2012-
26.05.2019 dönemini kapsayan haftalık veriler kullanılarak BIST100 endeksinin volatilitesi ARCH modelleri ile modellenmiş, 
volatilitede belirgin artışın olduğu dönemler tespit edilmiş ve bu dönemlerdeki siyasi olaylar gözden geçirilmiştir. 2013 Gezi 

Parkı Olayları, 2016’da 15 Temmuz Darbe Kalkışması ve 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında kabine değişikliği dönemleri 
volatilitenin en çok arttığı dönemlerdir. En büyük volatilite artışı 15 Temmuz Kalkışması sürecinde görülse de etkileri kısa 
sürmüştür. 2013 Gezi Parkı Olayları ve kabine değişikliği dönemlerinde volatilite nispeten daha düşük olmuştur ancak etkileri 
daha uzun sürmüştür. Aşırı oynaklığın 2018 yaz döneminde devam etmesinde dolar krizinin etkisi olduğu da söylenebilir. 
Ayrıca 2015 Bank Asya’nın TSMF’ye devri, Suriye ve Rus uçaklarının düşürülmesi, 2015 17-25 Aralık olayı, 2015 7 Haziran 
genel seçimlerinde koalisyon hükümeti ihtimali süreçlerinde de volatilitenin önemli düzeyde arttığı gözlenmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Politik Risk, BİST 100, Volatilite, ARCH 

 
ABSTRACT: There are two main sources of risk that affect stock returns and are classified as systematic risk (market 

risk) and non-systematic risk. While non-systematic risk includes diversifiable risks such as operational risk, financial risk and 
management risk; systematic risk is defined as undiversifiable risk. The sources of systematic risk are macroeconomic factors  
and political events. The aim of this study is to observe the effects of events that may cause political risk which are  important 
in systematic risk sources on stock market volatility. For this purpose, using weekly data covering 01.01.2012-26.05.2019, 
volatility of BIST100 index was modeled by ARCH models,  periods of high volatility and political events in these periods 
were determined. 2013 Gezi Park Incidents, 2016 July 15 coup attempt and the cabinet change after 24 June 2018 elections  

are the periods in which volatility increased the most. Although the highest increase in volatility was observed after the July 
15 coup attempt, the effects were temporary. During 2013 Gezi Park Incidents and cabinet change periods, the volatility was 
relatively low, but  effects of these events  were longer lasting. Also, the dollar crisis had an important impact on the excessive 
volatility in the summer of 2018. In addition, an increased volatility is observed with transfer of Bank Asya to SDIF, the 
downing of Syrian and Russian warplanes, the 17-25 December event, June 7 general elections and the probability of coalition 
government after the elections in 2015. 

 
Keywords: Political Risk, BIST100, Volatility, ARCH 
 

1.GİRİŞ 

Yatırım kararı alan kişi, belirliliği belirsizlikle değiştirmek durumundadır. Böylece ister istemez 

riskin etkilerini göz önüne almak zorunda kalacaktır. Yatırımcıların dikkate alması gereken birçok risk 

faktörü vardır. Portföy oluştururken bu risklerin bazılarından çeşitlendirme yoluyla kaçınmak 

mümkünken, bazılarından kaçınmak mümkün olmamaktadır. Bu riskler sistematik (çeşitlendirilemeyen 

veya pazar riski) ve sistematik olmayan risk (çeşitlendirilebilir veya özel risk) olmak üzere iki temel 

başlık altında toplanabilir.  Sistematik olmayan risk, firmaya ve/veya firmanın faaliyette bulunduğu 

endüstriye ait özelliklerin oluşturduğu risktir. Yönetim hataları, grevler, teknolojik gelişmeler ve yeni 

buluşlar, tüketici tercihlerindeki değişmeler v.b. hisse senetlerinin getirisinde, sistematik olmayan 
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sapmalara neden olabilir. Sistematik olmayan riskin temel kaynakları finansal risk, faaliyet (iş) riski ve 

yönetim riskidir. Bu risk kaynaklarına dikkat edilirse, sistematik olmayan risk çeşitlendirilebilir bir 

risktir ve teorik olarak, tam çeşitlendirilmiş portföy ile tamamen ortadan kaldırılabileceği söylenebilir. 

Sistematik risk ise ekonomik, politik ve sosyal değişiklerden oluşan kontrol edilemeyen olaylardan 

kaynaklanır. Sistematik risk kaynakları bakımından, faiz oranı riski, satın alma gücü (enflasyon) riski, 

politik riski şeklindeki gruplama ile piyasa riski olarak ifade edilir (Canbaş ve Vural, 2012). Bu riskler 

önceden bilinemezler, çeşitlendirilemezler ve tamamen önlenemezler. Piyasa riski, finans sistemini ve 

piyasadaki yatırımcıları aynı anda aynı şekilde fakat farklı ölçülerde etkiler ve belirtildiği gibi önemli 

kaynaklarından biri de politik risklerdir. Sistematik riskin makroekonomik faktörlere bağlı kısmına göre 

politik riske dayalı faktörlerin nicel olarak ölçülmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu faktörlerin 

göstergesi olarak kullanılacak değişkenler ve bu değişkenlerin nicel ifadelere dönüştürülmesi ise çoğu 

kez sübjektif kararları beraberinde getirmektedir. Bu noktada devreye derecelendirme kuruluşları 

girmektedir.  Uluslararası derecelendirme kuruluşları, ülke kurum ve kuruluşları ile reel sektörünün geri 

ödeme kabiliyetini, yatırım yapılabilirlik derecelerini, bankalarının mali yapılarını ve borç ödeme 

güçlerini değerlendirmektedir(Çam, 2014).  

Politik risk, bir ülkede yatırımcıları olumsuz etkileyecek savaş durumu, devrim, iç savaş veya 

ayaklanmalar ve hükümet politikalarındaki köklü değişiklikler gibi toplumu ülkenin tümünü etkileyecek 

olayların ortaya çıkma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla politik risk, hükümet istikrarı, iç 

ve dış karışıklıklar, yolsuzluklar, askeri müdahaleler, dini ve etnik gerginlikler, terörist saldırılar, 

hukukun üstünlüğüne ve demokratik hesap verebilirliğe ilişkin problemler, bürokrasinin kalitesi 

değişkenleri göz önüne alınarak değerlendirilen risk türüdür. Sonuç olarak politik risk uluslararası 

yatırımcıların nakit akımlarını olumsuz etkileyen siyasi olaylardan kaynaklanır.  

Politik risk, 1960 ve 1970’li yıllarda uluslararası çeşitlendirme amacıyla farklı ülkelere yatırım 

yapan çok uluslu şirketlerin karşısına çıkan ve değerlendirilmesi gereken bir risk kavramı olarak ortaya 

çıkmıştır. Çok uluslu firmaların finansal yatırımcılar açısından da çeşitlendirme imkânını yaratması ve 

uluslararası piyasalarda fiyatlanmasının yatırımcılara güven vermesi, uluslararası firmaların piyasaların 

entegrasyonuna katkı yapmasında etkili olmaktadır (Hughes vd., 1975).  Birçok farklı ülkede faaliyet 

gösteren çokuluslu şirketlerin karşılaştıkları kamulaştırma, haciz, kâr transferlerini engelleme gibi 

faaliyetlerinde risk oluşturabilecek bazı unsurlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

etkilemektedir.  Politik risk, makro politik risk ve mikro politik risk olarak ayrımlanabilir. Makro politik 

risk, ülkedeki tüm şirketlerin etkileneceği politik risktir (Bekaert vd., 2016). Mikro politik risk ise 

Yabancı şirketlerin kamulaştırılması ve vergi uygulamalarında yabancı şirketleri etkileyecek 

değişiklikler, fiyat kontrolleri, çevresel düzenlemeler gibi ülkedeki tüm yabancı şirketleri etkileyecek 

sınırlamaları içermektedir. Mikro politik risk belirli endüstriler, şirketler veya projeler için de geçerli 

olabilir. Politik risk şirket faaliyetlerinin sonlanmasına neden olabilir veya elden çıkarmalar ile 

varlıkların mülkiyetlerini etkileyebilir (Kaya vd., 2014). Uluslararası çeşitlendirme ile çokuluslu 

şirketler daha düşük sistematik risk, daha düşük sistematik olmayan risk, dolayısıyla daha düşük toplam 

risk içermektedir (Rivoli ve Brewer, 1997). Özellikle bölümlenmiş bir piyasa özelliği taşıdıklarından 

gelişen ülke piyasaları çeşitlendirme imkânı sağlayan cazip bir yatırım alanı olarak görünmektedir. Bu 

hem sabit sermaye yatırımları hem de portföy yatırımları için geçerlidir (Errunza, 1983).   

Uluslararası finansal varlık yatırımcıları açısından farklı ülke piyasalarına yatırım yapmak 

çeşitlendirme imkânını artırmak, portföyün sistematik riskini azaltmada etkili olmakta, yatırımcının 

riske göre düzeltilmiş getirisinde iyileşme sağlamaktadır. Ancak iyi çeşitlendirilmiş portföyler bile kur 

riski ve özellikle politik risk taşıyacaktır. 
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Dünyada sermaye piyasalarında finansal yatırımlara bağlı işlem hacimleri doğrudan yatırımlarla 

kıyaslanamayacak düzeyde büyük rakamlara ulaşmıştır. Sistematik riskin önemli bir kaynağı olan 

politik olaylar, ilk dönemlerde ülke riski olarak değerlendirilmiş ve politik riskin doğrudan yatırımlara 

etkisi üzerinde durulmuştur. Ancak günümüzde uluslararası sıcak para akışlarının hacminin ve hızının 

artmasıyla politik risk portföy yatırımları açısından da önemle değerlendirmeye alınmaya başlamıştır. 

Ekonometri biliminin katkısıyla politik riskin piyasalara etkisini gözlemlemek, ölçümlemeye çalışmak 

iş ve akademi çevrelerine, yatırımcılara ve politika yapıcılarına önemli katkılar sunmaktadır. 

Riskin hesaplanmasında istatiksel metotlar kullanan, ülkelerin ekonomik, politik ve finansal 

risklerini ölçmede faydalanılan risk ölçütü ICRG (International Country Risk Guide) politik risk 

göstergesi olarak uluslararası düzeyde karşımıza çıkan derecelendirme notlarıdır. PRS-ICRG modeli 

1980 yılında uluslararası seviyede ekonomi ve finans alanlarında haftalık yayınlanan International 

Report Dergisi tarafından geliştirilmiştir ve bu “Politik Risk Endeksi”, 1980 yılından beri 

hesaplanmaktadır. Bunun için, ülkelerin, siyasi, mali ve ekonomik faktörlerde risk endekslerini 

belirlemek için aylık olarak veri toplanmaktadır Model, uluslararası yatırımcılar için ülkeler arasındaki 

riskleri ölçüp kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda riskleri karşılaştırma imkânı vermektedir.  

Farklı risk faktörleri farklı yatırımlara daha fazla etki yapıyorsa bileşik ülke riski değerlendirmesinde 

bu faktörlere daha fazla ağırlık verilerek yeniden değerlendirme yapılabilmektedir. PRS-ICRG içinde 

ülke riskleri politik, ekonomik ve finansal olmak üzere üç temel kategoride değerlendirilmektedir. Risk 

faktörlerini belirlemek için kullanılan toplam 22 faktörden 12’si politik faktördür. Bu politik faktörlerin 

alt bileşenleri, hükümet istikrarı, sosyoekonomik koşullar, yatırım profili, içsel çatışmalar, dışsal 

çatışmalar, yolsuzluk, askeri kanadın siyasetteki rolü, dinsel gerilimler, kanun ve düzen, etnik gerilimler, 

demokratik hesap verilebilirlik ve bürokrasi kalitesi şeklinde sıralanmaktadır. ICRG’nin sunduğu risk 

endeksleri uluslararası yatırımcıların kullanıldığı önemli bir göstergedir (Ovalı,2014). Ekonomik risk 

kategorisi; cari hesapların ve bütçe dengesinin gayri safi milli hasıla içindeki yüzdesel payı, kişi başına 

düşen gayri safi milli hâsıla, GSMH’nın yıllık artış yüzdesi, yıllık enflasyon artış oranı, Finansal risk 

kategorisi; dış borcun gayri safi milli hasıla içinde yüzdesel payı, dış borç servisinin toplam mal ve 

hizmet ihracatı içindeki yüzdesel payı, cari hesapların toplam mal ve hizmet ihracatı içindeki yüzdesel 

payı, ay bazında net uluslararası likidite, döviz kuru kararlılığının net yüzdesel değişimi faktörlerinden 

oluşmaktadır (Kırankabeş, 2019).  

Bu çalışmada öncelikle politik risk kategorisinin altında yer alan faktörler ve risk yaratan olaylar 

dikkate alınarak Ocak 2012: Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye’de yaşanan önemli siyasi gelişmeler 

gözden geçirilmiştir.  Daha sonra BIST100 endeksi haftalık verileri kullanılarak aynı dönem için 

endeksin volatilitesi ARCH grubu modeller ile modellenmiştir. Böylece araştırma dönemi içinde 

BIST100 endeksinin getiri volatilitesinde aşırı artışın olduğu dönemler belirlenmiştir. Aşırı volatil 

dönemlerde politik risk kaynağı olarak değerlendirilebilen hangi olayların yaşandığı tespit edilmiştir. 

Hangi politik olayların BIST100 endeksinin getiri volatilitesindeki aşırı artışta etkisi olduğu 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Araştırma döneminde Türkiye’de yaşanan ve yukarıda belirtilen politik risk kategorisi içinde 

sayılabilecek önemli siyasi olaylar kronolojik olarak aşağıda verilmiştir.  

- 25.01.2013 Kabinenin önemli bakanlıklarında revizyon 

- 11.05.2013 Reyhanlı Patlaması  

- 27.05.2013 Gezi Olaylarının başlaması 

- 16.09.2013 Suriye helikopterinin düşürülmesi 

- 17.12.2013 AKP’li bakanlara yönelik yolsuzluk suçlamaları 

- 30.03.2014 Yerel seçimler yapıldı 
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- 13.05.2014 Soma Faciası 

- 11.06.2014 Musul Başkonsolosluğuna saldırı 

- 10.08.2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 

- 14.12.2014 Paralel yapı gazetecilerine operasyon 

- 03.02.2015 TMSF, Bank Asya’ya el koydu 

- 07.06.2015 Genel seçimler yapıldı. AKP ilk defa tek başına iktidar olamadı.  

- 20.07.2015 Suruç’ta bombalı saldırı 

- 25.08.2015 Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. 

- 10.10.2015 Ankara Garı’nda patlama 

- 24.11.2015 Rus Jeti Düşürüldü 

- 17.02.2016 Ankara Merasim Sokak Saldırısı 

- 13.03.2016 Ankara Kızılay Saldırısı 

- 04.05.2016 Başbakan Davutoğlu’nun istifası 

- 19.05.2016 Davutoğlu’nun yerine Binali Yıldırım geçti.  

- 07.06.2016 Vezneciler ’de terör saldırısı 

- 28.06.2016 Atatürk Havalimanında terör saldırısı 

- 15.07.2016 Darbe kalkışması 

- 20.08.2016 Gaziantep’te terör saldırısı 

- 24.08.2016 Fırat Kalkanı Harekâtı Başladı 

- 10.12.2016 Beşiktaş Vodafone Arena’da terör Saldırısı 

- 17.12.2016 Kayseri’de askerlere yönelik terör saldırısı 

- 19.12.2016 Rus Büyükelçi öldürüldü 

- 10.01.2017 Anayasa değişikliğine dair ilk değişikliğin mecliste oylanması  

- 16.04.2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu 

- 09.10.2017 ABD’nin Türkiye ile vizeleri durdurma kararı 

- 29.01.2018 Suriye ‘ye askerî harekâtın başlaması 

- 24.06.2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 

- 10.08.2018 Bakan Albayrak yeni ekonomik düzene ilişin açıklama yaptı 

- 12.08.2018 USD ve EURO tarihi zirvesine çıktı 

- 03.10.2018 Enflasyon aylık bazda %6,30 arttı ve yıllık %24,52’ye yükseldi.  

- 04.10.2018 Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü 

- 12.10.2018 Rahip Brunson serbest bırakıldı 

- 31.03.2019 Yerel seçimler yapıldı.  

Politik riskin üzerinde etkili olacağı düşünülen olaylar döneminde BIST 100 getiri ve 

volatilitesinde nasıl bir değişiklik olduğunun, volatilitedeki artış dönemlerinin, yüksek volatilitenin ne 

kadar sürdüğünün belirlenmesi ve siyasi gelişmelerin volatilite üzerindeki şiddetinin tespitine ışık 

tutulması, Türkiye hisse senedi piyasasının politik riskler açısından değerlendirilmesine katkı 

sağlayacaktır.  

2.LİTERATÜR ÖZETİ 

Politik risk ve hisse senedi piyasası arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmaların 1970’li yıllardan 

sonra literatürde göze çarptığı söylenebilir (bkz. Agmon ve Findlay (1982), Brewer (1983), Errunza 

(1983), Frankel, J.A., MacArthur (1987), Alesina, A., & Tabellini, (1989)). Loikas (2003), politik riskin, 

politik, sosyal ve ekonomik çevredeki istikrarsızlıklardan kaynaklandığını belirtmektedir. Bekaert vd. 

(2016) politik riskin yatırım projeleri üzerindeki etkisinin ölçülmesi için yaptıkları çalışmada, 

uygulamada bu riskin ölçümünün zor olduğunu belirterek, uluslararası yatırımlarda en zorlayıcı 
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sorunlardan biri olduğunu belirtmektedir. Politik riski, yatırım yapılan yabancı ülkedeki uygulamalar 

sonucunda uluslararası yatırım yapan şirketin nakit akımlarının olumsuz yönde etkilenme riski olarak 

tanımlamıştır. Politik riski yatırım projelerinde kullanılacak ıskonto oranına daha doğru düzeyde 

yansıtabilmek için ICRG yanında küresel, likidite, makroekonomik riskleri ve bu risklerin volatilitesini 

de dikkate almış ve politik olayların olma olasılığından yola çıkarak yatırım projelerinin 

değerlenmesinde düzeltme önermiştir. Emir ve Kurtaran (2005) politik risk nedeniyle doğrudan yabancı 

yatırım projelerinin değerinde oluşabilecek aşınmaları ortaya koymaya çalışmışlardır. Burada politik 

riskin etkisi, politik işletme riski ve kamulaştırma riski olarak iki kısımda incelenmiştir. Politik riskin 

yatırımın kârlılığını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir Kim ve Mei (2001). Politik riskin dış 

yatırımlara büyük zarar verebileceğini hatta çok uluslu şirketler için iflas olasılığını önemli ölçüde 

artıracak bir faktör olduğunu ve dolayısıyla öz sermaye ve borç fiyatlamalarını da etkilediğini, ülke 

piyasalarının entegrasyonu nedeniyle politik risklerin sistematik olabileceğini belirtmiştir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin hisse senetleri piyasalarının, politik olay ve kararlara 

oldukça bağımlı hareket ettikleri söylenebilir. Gelişmiş piyasalarda da durum çok farklı olmamakla 

birlikte, piyasanın verdiği tepki düzeyi farklılaşabilmektedir. Hisse senedi piyasalarında yabancı pay 

düzeyinin yüksek olması volatilitede belirleyici etkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir. 

Kassimatis (2002) gelişmekte olan ülke finansal piyasalarının yabancılara açılmasının volatiliteyi 

arttırdığını belirtmiştir. Perotti ve Van Oijen (1999) politik riskteki azalmanın gelişmekte olan 

ekonomilerdeki borsaların hızlı büyümesi için önemli bir etki yarattığını belirtmişlerdir.  

 Yapraklı ve Güngör, (2007) son yıllarda politik risk ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkileri 

incelemeye yönelik yapılan çalışmaların artmasına neden olan önemli iki faktörün, kâr payı dağıtım 

politikaları ve iskonto oranlarının reel ekonomik değişkenlerden önemli ölçüde etkilenmesi olduğunu 

belirtmişlerdir. İMKB 100 endeksi 1986-2006 dönemi verileri ile yaptıkları çalışmada ekonomik, 

finansal ve politik risklerin hisse senedi fiyatlarını olumsuz yönde etkilediklerini tespit etmişlerdir. 

Piyasaların sığ olmasının birtakım siyasi/politik gelişmelerin hisse senedi piyasası için hassasiyeti 

arttırdığını belirtmişlerdir. Granger nedensellik test sonuçları, ekonomik ve politik riskten IMKB 100 

endeksine doğru nedenselliğin olduğunu göstermiştir.  

Chau vd., (2014) Arap dünyasındaki sivil ayaklanmaların neden olduğu politik belirsizliğin, 

yani “Arap Baharının, MENA ( Middle East and North Africa )  bölgesindeki büyük borsaların oynaklığı 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Öncelikle, İslami ve geleneksel borsa endekslerini ayırarak, bu iki 

yatırım grubunun son dönemdeki siyasi kargaşalara heterojen tepki gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

Politik ayaklanmalar döneminde İslami endekslerin volatilitesindeki artışın önemli düzeyde olduğunu, 

geleneksel piyasa endekslerindeki oynaklık üzerindeki etkinin ise çok az ya da hiç olmadığını GARCH 

modelleri ile göstermişlerdir. MENA piyasalarının politik devrim sonrası uluslararası piyasalarla daha 

entegre hale geldiğine dair çok az kanıt olduğunu belirtmişlerdir.  

 Heaney ve Hooper (1999) bir dizi Asya Pasifik ülkesi üzerinde yaptığı çalışmada politik risk 

endekslerinin hisse senedi getirileri üzerindeki açıklama gücünün düşük olduğunu göstermiştir. Finansal 

risk endeksinin ise bu ülkelerin hemen hemen yarısında hisse senedi getirileri üzerinde nispeten 

açıklama gücünün olduğunu saptamıştır.  Bu ülkelerde getirilerin küresel ve özellikle bölgesel 

faktörlerden etkilendiğini, bölgesel faktörleri ve politik riski de içine alan çoklu endeks modellerinin 

kullanılması gerektiğini vurgulamıştır.  

 Balcılar vd. (2018) BRICS ülkeleri üzerinde jeopolitik risk etkilerini incelemişlerdir. Jeopolitik 

olayların bu ülkelerin hisse senedi piyasalarında heterojen etkiler yarattığını saptamışlardır. Rusya 

volatilite ve getiri açısından jeopolitik riske en açık ülke olarak saptanırken Hindistan grupta en 
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dayanıklı BRICS ülkesi olarak bulunmuştur. Çalışmada, jeopolitik şokların ve özellikle terör olaylarının 

büyük oranda tahmin edilemediğine dikkat çeken bulgular yer almaktadır. Piyasanın istikrara dönmesine 

yardımcı olabilecek güçlü bir finansal sektörün varlığının ve yerel yatırımcıların portföylerindeki ülke 

risklerini çeşitlendirmelerini sağlayan açık bir ekonominin önemini vurgulamışlardır. Günay (2016) 

politik riskin özellikle gelişen piyasalar için öne çıkan bir risk olduğunu ve finans-politik yapının 

değerlendirilmesi gereğinin önemini vurgulamış, 2001-2014 dönemi için, uluslararası etkiler dışında 

dâhili politik riskin Türkiye hisse senedi piyasasına etkilerini analiz etmeye çalışmıştır. Türk hisse 

senedi piyasasının politik olaylara tepkisinin geçen dönemlere nazaran daha az olduğunu belirtmiştir. 

 Kaya vd. (2014) tarafından yapılan başka bir çalışmada, politik riskin hisse senetleri fiyatlarını 

ne ölçüde etkilediği bir takım ekonometrik analizlerle araştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda her iki 

değişken arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve politik risk dalgalanmalarının hisse senedi fiyatlarını 

etkilediği görülmüştür. Regresyon analizinde ise söz konusu iki değişken arasında negatif bir ilişkinin 

varlığı tespit edilmiştir. Türkiye’de politik risk ile hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli bir 

ilişkinin olduğu, politik riskte meydana gelen değişikliklerin hisse senedi fiyatlarını etkilediği, politik 

riskteki artışın hisse senedi fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Hisse senetleri 

piyasasının istikrarlı bir şekilde gelişimi ve ülkenin ekonomik büyümesine katkısını sürdürmesi için, 

siyasilerin geliştirecekleri politikaları politik riski düşürecek şekilde oluşturmalarının, uzun dönemli 

hedefler belirleyerek politik dönüşümler ve kararlı yapısal reformlar yapmalarının önemi 

vurgulanmıştır.  Oral ve Yılmaz (2017) politik risk ile finansal riskin BIST Sınai Endeksi üzerindeki 

etkisini araştırmış, 1992-2014 dönemi International Country Risk Guide (ICRG) tarafından hesaplanan 

politik ve finansal risk dereceleri ile söz konusu yıllardaki BIST Sınai Endeksi kapanış verileri sınır testi 

(ARDL) ile analiz edilmiştir. Borsa İstanbul Sınai Endeksi ile politik ve finansal risk arasında uzun ve 

kısa dönemli bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Politik riski yüksek olan ülkelerin ekonomik aktiviteleri 

yavaşlamakta, reel piyasada ağırlık baş göstermekte ve hisse senedi getirileri düşmektedir. Bu 

ülkelerdeki yasal altyapı yeterince sağlam değilse sermaye piyasalarının da daraldığı görülmektedir. 

Tuncay (2018) çalışmasında BIST ve ICRG verileri ile yaptığı çalışmada Türkiye’de finansal piyasalar 

ile politik risk arasında uzun dönemli ilişki olduğunu saptamıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi politik risk; iç ve dış karışıklıklar, siyasi istikrar, sosyoekonomik 

durum, demokratikleşme düzeyi, bürokrasinin siyaset ve ekonomiye etkisi, yatırım ortamı, yozlaşma, 

askeri otoritenin politikaya etkisi, dini ve etnik gerilimler, kanun ve düzenlemeler kategorilerinde 

incelenebilir. Bu konuda yapılan ampirik çalışmalar ICRG (International Country Risk Guide) politik 

risk kategorileri bağlamında sınıflandırılmış ve aşağıda Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1: Politik Risk Kategorilerine Göre Sınıflanmış Ampirik Çalışmalar  

Hükümet İstikrarı ve Seçimler Mei 1999,  
Kim ve Mei 2001 

Ada vd. 2003 

Mei ve Guo 2004 

Keles 2007 
Girard ve Omran 2007 

Henderson ve Rodriguez 2008 

Dutta 2009 
Sanlısoy ve Kök 2010 

Sosyoekonomik Durum Jensen 2008 

Dutta 2009 

Girard ve Omran 2007 

Yatırım Ortamı  

İç ve Dış Karışıklık  

Terörist Ayaklanmalar Christofis vd. 2013 

Gul vd. 2013 

Yozlaşma  

Askeri Otoritenin Politikaya Etkisi ve Hükümetin 

Devrilmesi 

Girard ve Omran 2007 

Abdul-Qadir ve Yaroson 2013 

Dinsel ve Etnik Gerilim  

Kanun ve Düzenlemeler ve Bürokratik İşleyiş Yartey 2008 

Demokratikleşme Düzeyi Girard ve Omran 2007 

 

Bu çalışmada ise 01/01/2012 ve 26/05/2019 tarihleri arasında BİST 100 endeksinin haftalık 

verileri kullanılarak endeksinin volatilitesi ARCH grubu modeller ile modellenmiş ve politik 

gelişmelerle volatilite artışı arasında bir ilişki olup olmadığı gözlemlenmeye çalışılmıştır. Analiz 

sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR 

Volatilitenin belirlenmesi, risk yönetiminin temelinde yer almakta, finansal yatırım kararı 

alınması, yatırımların sürekliliğinin sağlanması ve kaynakların etkin dağıtılması sürecinde önemli 

araçlar sunmaktadır. Volatilite kelimesi “oynaklık” anlamına gelmekte olup, finansal piyasalarda belirli 

bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığı ifade etmektedir. Finansal varlık 

fiyatlamalarının doğru yapılması için bir risk ölçütü olarak kullanılmaktadır ve genellikle standart sapma 

ile ölçülmektedir. Dolayısıyla volatilite, aşağı ya da yukarı, her iki yöne de değişimleri ölçer ve 

belirsizliğin arttığı dönemlerde artış gösterir. Volatilitenin belirlenmesi menkul kıymetlerin doğru 

fiyatlanması, doğru yatırım kararları verilmesi, yatırım performansının arttırılması ve genel olarak daha 

etkin kaynak tahsisi yapılabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca piyasalardaki volatilite 

davranışını, kaynağını anlamak; küresel riskten korunma stratejilerini, varlık tahsis kararlarını 

uygulamak ve uluslararası sermaye akışlarını sınırlandırmak için düzenleyici önerileri değerlendirmek 

için günümüz piyasa koşulları içinde zaruri hale gelmiştir (Çelik vd., 2018).  

Döviz kuru, faiz oranı ve hisse senedi fiyatı gibi finansal verilerin risk analizinde Otoregresif 

Koşullu Değişen Varyans (ARCH) sınıfı modelleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu modeller hata terimi 

varyansının önceki dönem hata terimlerinin karelerinin bir fonksiyonu olarak değişmesine imkân 

tanımaktadır.   
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Sermaye piyasalarındaki volatiliteyi konu alan ampirik çalışmalar incelendiğinde, koşullu 

varyansı modellemede ARCH sınıfı modellerin risk tahminde başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir.   

 

Bu çalışmada ilk aşamada ARCH sınıfı modelleri kullanılarak BIST100 Endeksinin volatilitesi 

belirlenmiştir. Aşırı volatil dönemlerde önemli siyasi olaylar olup olmadığı tespit edilerek, eğer varsa 

hangi siyasi olayların volatilite üzerinde etkili olduğu ortaya tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

ARCH sınıfı modelleri uygulanmadan önce, araştırma dönemi (Ocak 2012-Mayıs 2019) için 

BIST100 endeksinin değerindeki gelişim haftalık veriler kullanılarak gözlenmiştir ve oluşturulan grafik 

aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 Grafik 1: Ocak 2012-Mayıs 2019 BIST100 Endeks Hareketleri 
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Grafik 1’de görüldüğü üzere 2013 yılı ortalarına kadar Borsa endeksinde yukarı yönlü bir 

hareket izlenmektedir. Bu hareket 27/05/2013 tarihinde Gezi Olayları başlayana kadar sürmüştür. 

31/05/2013 tarihinde BİST100 endeksinde %10’un üzerinde tarihi bir düşüş yaşanmıştır. Bu tarihten 

sonra yatay bir seyir izleyen BİST100 endeksi 10.01.2017’de Anayasa değişikliğine dair ilk değişikliğin 

mecliste oylanması ve ilgili maddenin onaylanması ile yükselişe geçmiş ve bu yükseliş 29.01.2018 

tarihine 120.845,29 puanı görünceye kadar devam etmiştir. Bu tarihlerde Suriye’de askerî harekât 

başlatılmış ve BIST100’de yön aşağı dönmüştür.  

Belirtilen tarihler için BIST100 endeksi serisine ayrıca ADF ve KPSS testleri uygulanmış ve 

serinin durağan bir süreçten gelmediği sonucuna varılmıştır. Bu testlere ilişkin sonuçlar Tablo 2’de 

verilmiştir.  
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Tablo2: BIST100 Serisi İçin Durağanlık Testleri 

  ADF KPSS 

 

Model A 
k=0 

 

  istatistiği  istatistiği LM istatistiği 

Test İstatistiği -2.622679  4.006866 0.118673 

 Kritik Değerler 

Önem Düzeyi t  
3  KPSS 

1% -3.982011 8.43 0.216 

5% -3.421508 6.34 0.146 

10% -3.133535 5.39 0.119 

    

  ADF KPSS 

 

Model B 

k=0 
 

  istatistiği  istatistiği LM istatistiği 

Test İstatistiği -2.459686 3.302516  1.596673 

 Kritik Değerler 

Önem Düzeyi   
1  KPSS 

1% -3.447080 6.52 0.739 

5% -2.868809 4.63  0.463 

10% -2.570709 3.81 0.347 

    

  ADF  

 

Model C 

k=0 
 

  istatistiği   

Test İstatistiği 0.310002   

 Kritik Değerler 

Önem Düzeyi     

1% -2.570967   

5% -1.941646   

10% -1.616149   

    

 

ADF testi stokastik trendin yanı sıra sürüklenme ve deterministik trendi de içeren en geniş 

modelden başlanarak (Model A), Dolado vd. (1990)’da önerildiği şekilde, serinin geldiği sürecin 

stokastik trendin yanı sıra deterministik trend de içerip içermediği bu prosedür içerisinde test edilmiştir. 

3  Testi ile deterministik trend olmadığı sonucuna varıldığından deterministik trend çıkarılarak seri 

tekrar modellenmiş (Model B) ve tahmin edilmiştir. Bu model üzerinde stokastik trendin yanı sıra 

sürüklenme olup olmadığı  1  testi ile test edilmiş ve sürüklenme olmadığı sonucuna varıldığından 

deterministik trend ve sürüklenme içermeyen en sade model (Model C) kullanılarak stokastik trendin 

varlığı test edilmiş ve serinin stokastik trend içeren bir süreçten geldiği sonucuna varılmıştır. KPSS test 

sonuçları da ADF test sonuçları ile uyumludur.  

Stokastik trendten arındırmak için logaritması alınmış serinin farkı alınarak getiri cinsinden 

ifade edilmiştir. Getiri serisinin grafiğinden (Grafik 2) de görüldüğü gibi getiri serisi belli bir ortalama 

etrafında hareket etmektedir. 
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Grafik 2: BİST100 Getiri Serisi 
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Getiri serisinde yukarı doğru olan bir eğilimli bir hareket olmadığından birim kök testleri Model 

B’den başlanarak stokastik terendin yanı sıra sürüklenme olup olmadığı da test edilmiştir. Testler 

sonucunda getiri serisinin durağan bir süreçten geldiği sonucuna varılmıştır. Test sonuçları Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3: ADF ve KPSS Test Sonuçları 

  ADF KPSS 

 

Model B 
k=0 

 

  istatistiği  LM istatistiği 

Test İstatistiği -20.20515   0.169631 

 Kritik Değerler 

Önem Düzeyi    KPSS 

1% -3.447080  0.739 

5% -2.868809   0.463 

10% -2.570709  0.347 

    

  ADF  

 

Model C 

k=0 
 

  istatistiği   

Test İstatistiği -20.19101   

 Kritik Değerler 

Önem Düzeyi     

1% -2.570967   

5% -1.941646   

10% -1.616149   

    

 

Getiri serisinin kendi geçmiş değerleri ile ilişkili olup olmadığını görebilmek için serinin ilk 4 

sıra otokorelasyonları ve kısmi otokorelasyonları tahmin edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı test edilmiştir. Otokorelasyonlar ve karşılık gelen Q istatistikleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4: Getiri Serisinin ilk 4 sıra otokorelasyonları, kısmi otokorelasyonları ve Q istatistikleri 

Sıra Otokorelastonlar Kısmi 
otokorelasyonlar 

Q İstatistiği Olasılık 

1 -0.031 -0.031 0.3732 0.541 

2 0.040 0.039 0.9920 0.609 

3 -0.053 -0.050 2.0741 0.557 
4 -0.026 -0.031 2.3382 0.674 

 

Otokorelasyonlar ve kısmi otokorelasyonlar istatistiksel olarak anlamsız olduklarından getiri 

serisi ARMA olarak modellenememektedir. Seri; 

 t tGetiri     (1.1)  

Şeklinde bir sabit üzerine regres edilmiş ancak, model istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

Dolayısı ile getiri serisinin beyaz gürültü sürecinden geldiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle getiri için 

bir ortalama eşitliği modellenmemiş; sadece getiri serisinin koşullu varyansı ARCH sınıfı modeller ile 

modellenmeye çalışılmıştır. Koşullu varyans için farklı gecikmeleri olan ARCH, GARCH, Eşikli ARCH 

(TARCH), ve Üssel GARCH (EGARCH) modelleri sınanmış ve  

 
2

0 1 1t t th v       (1.2) 

şeklinde tanımlanan ARCH (1) modeli en uygun model olarak belirlenmiştir. Modelin tahmini 

 
2

10.001 0.163t t th v     (1.3) 

şeklindedir ve parametre tahminleri %1 önem düzeyinde anlamlıdır. Tahmin edilen koşullu varyans 

(volatilite) grafiği Şekil 3’te verilmiştir.  

Grafik 3: BIST100  Endeksi Getiri Volatilitesi 
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Ocak 2012- Mayıs 2019 dönemi BİST 100 endeksi getiri volatilitesine ilişkin grafik 

incelendiğinde, 2013 yılı 2. çeyreğinden sonra volatilitede aşırı bir artış olduğu görülmektedir. 2013 yılı 

mayıs ayı sonunda başlayan ve yaz boyunca süren Gezi Parkı Olaylarının volatilitedeki bu artışta etkisi 

olduğu söylenebilir. Daha sonra 2013 yılı Eylül ayı ortalarında bir Suriye helikopterinin düşürülmesi ile 

volatilitede belirgin bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 2013 yılı sonunda ise gelişen 17-25 Aralık Olayları 

tekrar bir volatilite artışı yaratmıştır. Bu gelişmenin yarattığı hareketlilik 2014 yılının ortalarına kadar 

devam etmiştir.  

2015 yılının 1. çeyreğinden sonra, özellikle Bank Asya’nın TMSF’ye devri sonrasında ve 7 

Haziran seçimleri öncesinde piyasada yine yüksek volatilite gözlemlenmektedir.  2015 yılı son 

çeyreğinde 1 Kasım seçimlerinin neden olduğu volatilite artışı yine belirgin şekilde görülmektedir. 

Ayrıca 24 Kasım 2015’de Rus uçağının düşürülmesi olayı da 2015 yılı son çeyreğindeki aşırı oynak 

dönem içindedir. 

2016 yılında ise 15 Temmuz Darbe Kalkışması ile birlikte BİST 100 endeksi getiri 

volatilitesinde belirgin artış olduğu görülmektedir. 

24.06.2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile endeksin volatilitesinde önemli bir artış olmuş ve 2018 

yılının ikinci yarısından sonra da aşırı volatil bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde kurlarda aşırı artış 

olduğu dikkate alındığında kur riskinin BIST100’ün uzun süre aşırı volatil olmasında etkili olduğu 

vurgulanmalıdır. 

4. SONUÇ 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de politik gelişmeler, sermaye piyasalarının derinliğine 

bağlı olarak hisse senetleri piyasalarında volatilite yaratmaktadır. Sistematik riskin önemli bir kaynağı 

olan politik olaylar, ilk dönemlerde ülke riski olarak değerlendirilmiş ve politik riskin doğrudan 

yatırımlara etkisi üzerinde durulmuştur. Finansal piyasaların gelişmesiyle ve uluslararası sıcak para 

akışlarının hacminin ve hızının artmasıyla politik risk portföy yatırımları açısından da değerlendirmeye 

alınmaya başlamıştır. Ekonometri biliminin katkısıyla politik riskin piyasalara etkisini gözlemlemek, iş 

ve akademi çevrelerine, yatırımcılara ve politika yapıcılarına önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmada 

2012:2019 dönemi BİST 100 endeksi haftalık verileri kullanılarak endeksin getiri serisinin koşullu 

varyansı ARCH sınıfı modeller ile modellenmeye çalışılmıştır. Koşullu varyans için farklı gecikmeleri 

olan ARCH, GARCH, Eşikli ARCH (TARCH), Üssel GARCH (EGARCH) modelleri sınanmış ve 

ARCH (1) modeli en uygun model olarak belirlenmiştir. Araştırma döneminde politik risk yaratabilecek 

olaylar da incelendiğinde, Türkiye’de yaşanan önemli siyasi olayların BIST100 endeksinin volatilitesi 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 2013 Gezi Parkı Olaylarının devam ettiği 2013 

yılının üçüncü çeyreği, 2016’da 15 Temmuz Darbe Kalkışması sonrası ve 24 Haziran 2018 seçimleri 

sonrasında kabine değişikliği dönemlerinin volatilitenin en çok arttığı dönemler olduğu tespit edilmiştir. 

En büyük volatilite artışı 15 Temmuz Kalkışması ile görülse de etkileri kısa sürmüştür. 2013 Gezi Parkı 

Olayları ve kabine değişikliği dönemlerinde volatilite nispeten daha az artmıştır ancak etkileri daha uzun 

sürmüştür. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ile önemli derecede artan oynaklığın 2018 yaz 

döneminde devam etmesinde dolar krizinin etkisi olduğu da söylenebilir. Ayrıca 2015 Bank Asya’nın 

TMSF’ye devri, Suriye ve Rus uçaklarının düşürülmesi, 2015 17-25 Aralık olayı, 2015 7 Haziran genel 

seçimlerinde koalisyon hükümeti ihtimali süreçlerinde de volatilitenin önemli düzeyde arttığı 

gözlenmiştir.  
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ABSTRACT: Ageing and the social welfare of the older adults are gaining great importance with the rapid aging of 

societies. Life quality of old people is shaped according to the social, economic and political policies of contries and 

significantly affects social welfare. The scarcity of comprehensive data on social welfare is a known fact. The effective 
development of the social welfare policies of the countries will be possible through the existence of systematic information on 
the status of the older adults population in the country. In this sense, the International Help Age Organization, an organization 
affiliated with the United Nations, publishes a Global Aging Monitoring Index. In this research, the place of the Turkey will 
be discussed by evaluating the Global Aging Monitoring Index data published in 2015 by The Help Age organization. 

 
Keywords: Older adults Welfare, Global Aging Index, PopulationAging 
 

 
ÖZET: Yaşlanma ve yaşlıların sosyal refahı toplumların hızla yaşlanması ile büyük önem kazanmaktadır. Yaşlı 

bireyler üzerindeki yaşam kalitesi, ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasi politikalarına göre şekillenmekte, sosyal refahı önemli 
ölçüde etkilemektedir. Sosyal refah konusunda kapsamlı verilerin azlığı bilinen bir gerçektir. Ülkelerin sosyal refah 
politikalarının etkili şekilde geliştirilebilmesi, ülke içindeki yaşlı nüfusun durumuna ilişkin sistematik bilgilerin varlığı  ile 
mümkün olabilecektir. Bu anlamda Birleşmiş Milletler’e bağlı bir organizasyon olan Uluslararası Help Age organizasyonu, 
Küresel Yaşlanma İzlem Endeksi yayınlamaktadır. Bu araştırmada, Help Age organizasyonuna ait 2015 yılında yayınlanan 
Küresel Yaşlanma İzlem Endeksi verileri değerlendirilerek Türkiye’nin yeri tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler:Yaşlı Refahı, Küresel Yaşlanma Endeksi, Nüfus Yaşlanması 
 
 

INTRODUCTION 

 
Old age has always been considered to be equal to weakening, shortening of life, weakening of 

health, mental and biological deformations. In this sense, this phase of human life, considered full of 

inadequacies has been seen as an undesirable situation. The transition from traditional societies to 
modern societies has also changed the outlook of the old age stage. This is also closely related to the 

nature of corporate mechanisms (Özkul and Kalaycı, 2015: 260-263). World Health Organization 

(WHO) considers the age of 65 and more as chronologically old as well as defining between the ages of 

65 and 74 young age, 75-84 middle age and more than 85 as advanced age. These stages of weakness 
and disease in old people left its place for more trouble-free and healthier aging with corporate 

mechanisms and health services. Expectations for old age are pretty much similar for everyone; a roof 

over your head, independency, the ability to use your pyhsical, social and cognitive functions at the 
highest level and to be financially independent  (İlgar and İlgar, 2007: 150). The fact that the older 

population is increasing day by day makes it necessary to make long life more qualified. It is important 

that the families and societies in which the older adults are present become a social support provider to 

the older adults (Otrar, 2016: 529). Therefore, increasing life qualities of old people requires new social 
policies so that they can live their lives without being excluded in the social life. Old age policies with 

their social dimension are addressed in a broad framework from working life to care, from participation 

in social life to education. (Uyanık, 2017: 83) It is important to be able to obtain healthy data and create 
policies and solutions with them in creating social policies for the older adults. HelpAge Organization 

is a non-governmental organization within United Nations that strives to protect old people's rights, 

produces policies for poverty and fights social indiscrimination. 
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1. INTERNATIONAL HELPAGE ORGANIZATION 

 

It is a non-governmental organization that has been working to improve the life quality and well-
being of older adults since 1983. The organization works on old age in cooperation with more than 130 

non-governmental organizations in more than 75 countries. HelpAge Organization works on aging 

cities, the effects of climate change especially on old people, emergencies and humanitarian crises, 
health and care, lifetime, monitoring old people, social protection, old people's rights and sustainable 

development. They evaluate policies and practices towards elders in 12 countries with "Old People 

Monitoring Groups." These countries are Argentina, El Salvador, Colombia, Kenya, Lebanon, Moldova, 

Myanmar, Pakistan, Serbia, Tanzania, Vietnam and Zimbabwe. The organization examines the aging 
states, mental and physical health, violence and abuse situations of the older adults in these countries. A 

multidimensional welfare measurement towards old people was carried out in order to evaluate the,r 

social, economic and wellbeing conditions based on countries' assessments. It evaluates these studies 
with a “Global Ageing Index” covering 96 countries. 

 

2. GLOBAL AGEING INDEX 

 

The “Global Ageing Index (Global Age Watch)” was created by the HelpAge Organization for 

the evaluation of the welfare status of the older adults in 96 countries. The index evaluates 4 key areas 

and 13 indicators. 
 

 
 

Figure 1. Global Ageing Index Indicators 

Source:https://www.helpage.org/global-agewatch/about/about-global-agewatch/, Access: 
01.07.2019 

 

1. Income Security is an indicator of whether older adults have access to an adequate income 
that can meet their basic needs independently. Main indicators of income security are the 

rate of retirement among elder people in the country, the rate of poverty and the relative 

evaluation of the welfare of old people in the country. Furthermore, all of the Gross 

•S

•Social connections

•Physical safety

•Civic freedom

•Access to public 
transport

•Employment of older 
people

•Educational status od 
older people

•Life expectency at 60

•Healty life expectancy 
at 60

•Psychological 
wellbeing

•Pension coverage 
income

•Poverty rate in old age

•Relative welfare of 
older people

•GNI per capita

Income 
Security

Health 
Status

Enabling 
Environment

Capability



216 
 

National Product indicators per capita in the country will help to evaluate the income 

status of older adults in the country. 

2. Health status; is measured with average life expectancies, average healthy life 
expectancies and physical and psychological well-being indicators of individuals aged 60 

and over in the country. 

3. Capacity; is an indicator of the evaluation of the employ mental and educational status of 
older adults individuals. 

4. Appropriate Environmental Conditions mean both physical and psychological 

circumstances. Indicators of the social ties that express the possibility of access to friends, 

relatives or family members when needed are important. Other components of 
appropriate environmental conditions include indicators of physical security, civil liberty, 

and access to public transportation. For example, "Age-Friendly Cities" network was 

founded to make access of old people easy and to prevent them from being separated 
from other parts of society and efforts by the local governments to make cities age-

friendly took place. The most important indicators of Age-Friendly Cities are making 

open spaces and buildings, transportation and housing suitable for the use of the older 
adults. Three of the eight indicators of Age-Friendly Cities are related to accessibility 

(Turkish Geriatrics Society, 2019: 1-5). 

 

The Global Ageing index covers 91 percent of the world's older adults population in 96 countries. 
This is why it reveals important consequences for the well-being of older adults. International Aging 

Index with the data of the old population in countries was first published by HelpAge Organization in 

2013. Data from countries for the old population in the world was also published in 2014 and 2015.  

 

3. TURKEY'S PLACE IN GLOBAL AGEING INDEX 

 

The Global Ageing index was last published in 2015. The overall country ranking for the index 
evaluating older adults wellbeing for 2015 is as follows: 

 

Table 1. 2015 Global Ageing Monitoring Index 
 

1.SWITZERLAND 20. Panama 39. Hungary 58. Tajikistan 77. Moldova 

2.Norway 21. Chile 40. Slovakia 59. Guatemalan 78. South Afr. 

3. Sweden 22. Czechia 41. Vietnam 60. South Korea 79. Greece 

4.Germany 23. Estonia 42. Mauritis 61. Croatia  80. Cambodia 

5. Canada 24. Belgium 43. Armenia 62. Dominican 

Republic 

81. Ghana 

6.Netherlands 25. Spain 44. Ecuador 63. Lithuania 82. Honduras 

7.Iceland 26. Slovenia 45. Romania 64. Belarus 83. Lao PDR 

8. Japan 27. Uruguay 46. Sri Lanka 65. Russia 84. Morocco 

9. USA 28. Costa Rica 47. Malta 66. Serbia 85. Jordan 

10. England 29. Georgia 48. Peru 67. Bangladesh 86. Nigeria 

11. Denmark 30. Cyprus 49. Bulgaria 68. Montenegro 87. Iraq 

12.New Zealand 31. Argentina 50. Philippines 69. Paraguay 88. Uganda 

13.Austria 32. Poland 51. Kyrgyzstan 70. Nepal 89. Rwanda 

14. Finland 33.Mexico 52. China 71. India 90. Zambia 

15. Ireland 34. Thailand 53. Albania 72. Mongolia 91. Tanzania 

16.France 35. Latvia 54. El Salvador 73. Ukraine 92. Pakistan 

17. Australia 36. Colombia 55. Bolivia 74. Indonesia 93. Western Gaza 

18. Israel 37. Italy 56. Brazil 75. TURKEY 94. Mozambique 

19.Luxembourg 38. Portugal 57. Nicaragua 76. Venezuela 95. Malawi 

 96.AFGHANISTAN 
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Source: https: / /www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/ global-rankings-

table/, access. 28.06.2019. 

Switzerland ranks first in the Global Ageing Monitoring Index, which is used to measure the older 
adults well-being of countries. In Switzerland, which ranks first, one hundred percent of the population 

over 65 has an income. While 23.6% of the population was over 60 in 2015, 30.6% of the population 

would be over 60 years old in 2030 and 34.5% of the population would be over 60 years old in 2050 
according to the estimates.  

Turkey ranks 75th. 88 percent of the population over the age of 65 has an income. While the 

population over 60 in 2015 was 11.2 percent, it is expected to be 17 percent in 2030 and 26.6 percent in 

2050.   
In Afghanistan, only 10 percent of the over-65s are income secured. The population over 60, 

which is 1.3 million, is expected to grow to 5.1 percent in 2030 and 9 percent in 2050. 

 
Table 2. 2015 Global Ageing Index Data of Switzerland, Turkey and Afghanistan  

 

2015 Income 

Security 

Health 

Condition 

Education and 

Employment 
(Capacity) 

Appropriate 

Environmental 
Conditions 

Overall Index 

Ranking (96 
countries) 

SWITZERLAND 27th 2nd 2nd 1st 1st 

TURKEY 35th 52nd 93rd 40th 75th 

AFGHANISTAN 83rd 96th 91st 95th 96th 

 

Source: https: / /www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/ global-rankings-

table/, access. 28.06.2019. 

 
Even though Switzerland ranks first in the overall index ranking, it ranks first only in providing 

suitable environmental conditions in the "Global Aging Monitoring Index" indicators. It is 27th on the 

income security indicator, ranks first in the state of health, education and employment.   Turkey has the 
worst indicator rate in terms of older adults welfare in the areas of Education Level and Employment 

rate of the older adults. In this indicator, Turkey is 93th out of 96 countries, ranking behind even 

Afghanistan. According to the Statistics Bulletin for the Disabled and Older adults in June, 2019 
published by the Disabled and Older adults Services General Directorate of Ministry of Family, Labour 

and Social Services in Turkey, the rate of illiteracy among 65-year-old people and over was 19,6% in 

2017. The rate of those who can read and write without finishing a school is 17.5 percent and the rate of 

primary school graduates is 44.5 percent. Thus, in the field of education of the older adults over 65, 81.6 
percent of the total older adults population in Turkey las lower education level. Looking at the 

employment rates in the same index key area, it is seen that the labor force of the population over 65 is 

12,2%; employment rate is 11,9% and unemployment rate is 2,2%. In the research, the poverty rate of 
the older adults population was 15.5 percent in 2017. In the same statistics for June 2019, the older 

adults population in Turkey is 8.8 percent in the total population (Disability and Older adults Statistics 

Bulletin, 2019: 75).  
 

Table 3. 1st Ranking Countries According To  2015 Global Aging Index Data Indicators 

 

2015 
Income 

Security 

Health 

Condition 

Education and 
Employment 

(Capacity) 

Appropriate 
Environmental 

Conditions 

LUXEMBOURG 1st - - - 

JAPAN - 1st - - 

SWITZERLAND - - 1st - 

NORWAY - - - 1st 

 

Source: https: / /www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/ global-rankings-
table/, access. 28.06.2019. 
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As can be seen in Table 3, countries may vary in the main areas of the Global Aging Index. 19th 

in the overall ranking, Luxembourg ranks first in the provision of income security. Japan, which ranks 
8th in the overall ranking, is the first ranking country on older adults health in the health base field 

ranging from average life expectancy, average healthy life expectancy and physical and psychological 

wellbeing. Ranking 1st in the overall ranking, Switzerland ranks also first in the area of capacity where 
the educational and employmental status of older adults are evaluated.  Norway, which is second in the 

overall ranking ranks first in this area in creating suitable environmental conditions for the older adults, 

ensuring social ties for the older adults, ensuring access to safety transportation in cities, and making 

buildings and outdoor spaces suitable for the older adults use. 

 

CONCLUSION 

 
Global Aging Index was created in the wake of a research conducted by International HelpAge 

Organization and United Nations Population Fund (UNFPA) in cooperation with non-governmental 

organizations working for increasing old people's wellbeing. The Index classifies efforts to guide 
countries in achieving active aging in the rapidly aging world, to help establish policies with the 

statistical data it provides and thus defend the rights of the older adults, fight indiscrimination and 

eliminate the poverty of the older adults. The Global Ageing Index evaluates countries with 13 indicators 

in four key areas. It makes evaluations in the areas of income security, health status, education and 
employment status of the older adults and the provision of appropriate environmental conditions. It 

provides detailed evaluation of different sub-indicators outside the general area. The Index was last 

published in 2015. Accordingly, Switzerland is within the framework of the general index value at first 
rank of the list.  Switzerland is the country where older adults have the highest level of education and 

participation in employment particularly. In other areas, different countries rank first. For example, 

Luxembourg ranks first in the field of income security, while Japan ranks first in the health condition of 

the older adults and in the expectation of healthy aging. Norway is first in the field of appropriate 
environmental conditions for provision of safe and accessible areas and amenities for older adults. 

Turkey's overall ranking is 75 out of 96 countries. According to the key areas of the Global Ageing 

Index, It ranks 35th in income security, 40th in appropriate environmental conditions, 52nd in the health, 
93rd in the field of education and employment. Evaluating the retirement coverage, poverty rates in old 

people, relative elder welfare rate and GNP per capita rates together, Turkey can be seen to be ranking 

well. 8.8 percent of Turkey's population is over 65 years of age. Only 18 percent of the total older adults 
population lives in single-person households. Therefore, one of the reasons for ranking high in the 

"suitable environmental conditions" key area is that Turkey fares well in "social ties" and "physical 

security" areas, which are indicators in this area. On the other hand, it has not shown any significant 

improvement in accessibility within the same basic area. The main area in which Turkey is in the worst 
state is the employment status and educational capacities of the older adults. In Turkey, 81.6 percent of 

the population aged over 65 has a low education level. 19.6 percent of older adults are illiterate. In 

general, Turkey has a negative outlook in health, education and employment areas while it is in a good 
position in encouraging active aging in older adults. 
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ÖZET: Yaşlı bireylerin topluma katılımları için daha fazla fırsatın sunulması gerekmektedir. Toplumun 

diğer kesimine uyum sağlayabilmek için aktif olma, sadece fiziki bir aktiflikten ibaret değildir. Yaşlı insanların 

çalışmaya devam edebilmesi, sağlıklı kalması, sosyal ve kültürel katılımının sağlanması şeklindeki daha geniş bir 

anlamı ifade etmektedir. Avrupa Konseyi 2012 yılını “Aktif Yaşlanma ve Nesiller Arası Dayanışma” yılı kabul 

etmiştir. Aktif yaşlanma konusunda yapılacaklar değerlendirildiğinde “Aktif Yaşlanma Endeksi”nin göz önüne 

alınması gerekmektedir. Aktif Yaşlanma Endeksi ülkelerdeki aktif ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik potansiyelleri 
ölçmek adına geliştirilmiştir. Bu kapsamda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü “2016-2020 Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi” taslağı hazırlamış ve eylem planı 

önerilerini düzenlemiştir. Bu çalışma da, aktif yaşlanma çerçevesinde Türkiye’deki ve Dünya’da ki durum 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:Sosyal Entegrasyon, Yaşlılık Uyum, Aktif Yaşlanma 

 

ABSTRACT: 
Old people need to be presented with more opportunities to participate in society. Activeness to adapt to 

the other sections of the society is not just a physical activity. It refers to a broader sense that old people can 

continue to work, stay healthy and have social and cultural involvement. The Council of Europe accepted the year 

2012 as the year of "Active Ageing and Intergenerational Solidarity". Considering what needs to be done about 

active aging, "Active Ageing Index" need to be taken into consideration. Active Ageing Index was developed to 

measure potentials towards active and healthy ageing in countries. In this context,  General Directorate of the 

Disabled and Elderly Services of Ministry of Family, Labour and Social Services prepared a "2016-2020 Active 

Aging Strategy Document" and arranged action plan recommendations. This study will evaluate the situations of 

active ageing in Turkey and in the World. 

Keywords:Social Integration, Aging Adaptation, Active Aging 

 

 

Güzel gençler doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır,  

güzel yaşlılar yaşlanmasını bilen sanat eserleridir. 

Walter Wincher 
 

 

GİRİŞ 

Yaşlanma kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişime uğraması olarak ifade edilmektedir. Yaşlılık 

sadece kişinin fiziken ya da ruhen değişime uğraması ile kalmayıp bütün toplumu etkileyen kültürel bir 

olay durumundadır. Zamandan zamana ve toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte, günümüz 
dünyasında bütün toplumların ve ülkelerin ortak sorunu haline gelmektedir. Yaşlanma ya da yaşlılık 

olgusu bir sorun değil, doğal bir durum olarak değerlendirilmektedir. Ne zaman ki yaşlılar 

bağımsızlıklarını kaybedip, yaşamları olumsuz yönde etkilenmeye başlamıştır, o zaman yaşlılık bir 
sorun haline gelmektedir. Örneğin bakım hizmetlerine ihtiyacın artması, sosyal güvenlik sistemleri 

üzerinde yükler oluşturması ya da toplumdaki yaşlılık algısının olumsuz bir durum olarak toplum 

tarafından değerlendirilmesi, doğal bir süreç olan yaşlanmayı bir soruna çevirmektedir. Keza sadece 
toplum açısından olumsuzluklar değil toplumun kişiye hissettirdiği yetersizlik duygusu da yaşlı 

bireylerin, kendilerini işe yaramaz, güçsüz ve muhtaç olarak görmelerine neden olmaktadır. Bu yüzden 

yaşlıların aktif olarak yaş alabilmelerinin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aktif yaşlanma 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen bir kavramdır. Aktif yaşlanma “yaşlı kişilerin çalışmaya 
devam edebilmeleri için daha fazla fırsatın sunulmasını içermektedir. Sosyal güvenlik, sağlık ve 

toplumsal yaşama katılım açısından fırsatlar sunarak yaşam kalitelerini ideal seviyelere çekmeyi 

amaçlayan bir sistem olarak değerlendirilmektedir” (Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, 

mailto:seda.topgul@gop.edu.tr
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2011: 2). Bu çalışmada da, Türkiye ve Dünya’daki yaşlı nüfus oranları, Türkiye’deki yaşlı nüfusun 

durumu, aktif yaşlanma yaşlanma belgesi ve endeksi değerlendirilecektir. 

  

1. YAŞLANMA VE YAŞLI NÜFUSA GENEL BİR BAKIŞ 

 

Yaşlanma ve yaşlılık birbiri ile sıkça karıştırılan kavramlardan biridir. Yaşlanma genel itibari ile 
vücudun fiziksel, biyolojik, ruhsal ve zihinsel gerilemesini ifade eden bir kavramdır. Yaşlılık ise 

yaşlanma kavramı ile birlikte ele alınan yaşlanmanın sınıflandırılmış farklı türlerinden oluşmaktadır. 

Yaşlanmaya bağlı kişinin vücudunda meydan gelen değişikliklere biyolojik yaşlılık, buna bağlı olarak 

organlarda meydana gelen değişikliklere fizyolojik yaşlılık, kişinin kendini yaşlı hissetmesine bağlı 
olarak yaşam şeklinin değiştirilmesi ve yaşam görüşünün değişmesine duygusal yaşlılık, aynı yaşta olan 

bireyler ile karşılaştırıldığında toplum içinde fonksiyonlarını devam ettirememesine fonksiyonel yaşlılık 

denmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2013: 3). Görüldüğü gibi yaşlanma 
kavramı hem kişisel hem de toplumsal ilişkilerle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla yaşlanma sadece kişinin 

fonksiyonları ya da biyolojik durumu ile ilgili değil, aynı zamanda toplumun kişiye atfettiği norm ve 

değerlere de dönüşmektedir (Görgün-Baran, 2004: 38-43). Yaşlanma doğal bir süreç olduğu için, 
yaşlılık da hem birey hem de toplum için önemlidir. Bu süreçte kişileri sosyal dışlanmaya maruz 

bırakmak yerine toplumun diğer kesimi ile sosyal yaşama dahil etmek gerekmektedir (Topgül, 2016: 

384). 

Yaşlılık sorunları ile ilgili iki terim kullanılmaktadır. Bunlardan biri yaşlılık ve hastalıklarının ele 
alındığı bir tıp terimi olan “geriatri”, diğeri ise yaşlanma olayının ele alındığı yaşlanma fizyolojisi olarak 

da tanımlanabilecek “gerontolojidir”. Gerontoloji yaşlanmanın evrelerini üçe ayırmaktadır: 

 65-74 Yaş (Genç Yaşlı) 

 75-84 Yaş (Orta Yaşlı) 

 85 Yaş üstü (En Yaşlı) 

Dünya Sağlık Örgütü yeni yaş dilimlerini tanımlamıştır. Bu tanımlamaya göre; 

 18-65 Yaş (Genç) 

 66-79 Yaş (Orta Yaş) 

 80-99 Yaş (Yaşlı) 

Dünya’da yaşam koşullarındaki değişimler, sağlıklı beslenme, teknolojinin gelişimi, bakım 

hizmetlerinin geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enfeksiyon hastalıklarına karşı 

koruyucu önlemler, kronik hastalıkların kontrol altına alınabilmesi, yaşamı kolaylaştırıcı yenilikler 
beklenen yaşam süresini arttırmıştır (Özkul ve Kalaycı, 2015: 264). Dünya nüfusunun 2018 yılı itibari 

ile yüzde 9,1’ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. 

 
Tablo 1. Seçilmiş Ülkelere Göre Yaşlı Nüfus Oranı, 2018. 

Ülke Yaşlı 
Nüfus 

Oranı 

(%) 

Ülke Yaşlı 
Nüfus 

Oranı 

(%) 

Ülke Yaşlı 
Nüfus 

Oranı 

(%) 

Ülke Yaşlı 
Nüfus 

Oranı 

(%) 

ABD 16,0 Güney 

Kıbrıs Rum 

Yönetimi 

12,4 Karadağ 15,1 Rusya 14,7 

Almanya 22,4 Güney Kore 14,6 Kuzey Makedonya 13,4 Sırbistan 19,0 

Andorra 16,2 Gürcistan 16,3 Küba 15,2 Slovakya 16,0 

Avustralya 16,4 Hollanda 19,1 Letonya 19,9 Slovenya 20,1 

Avusturya 19,4 Hong Kong 17,1 Lihtenştayn 17,9 Şili 11,1 

Belarus 15,2 İngiltere 18,2 Litvanya 19,9 Tayland 11,0 

Belçika 18,8 İrlanda 13,3 Lüksemburg  15,1 Tayvan 14,4 

Bulgaristan 19,5 İspanya 18,1 Macaristan 19,5 Trinidad 

ve Tobago 

11,1 

Çek 

Cumhuriyeti 

19,4 İsrail 11,6 Moldova 13,1 Ukrayna 16,5 

Çin  11,3 İsveç 20,4 Monako 33,2 Uruguay 14,4 

Danimarka 19,4 İsviçre 18,3 Norveç 16,9 Yeni 

Zelanda 

15,6 
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Ermenistan 11,7 İtalya 21,7 Polonya 17,5 Yunanistan 21,1 

Estonya 20,2 İzlanda 14,8 Portekiz 20,3   

Finlandiya 21,5 Japonya 28,4 Porto Riko 20,2   

Fransa 19,8 Kanada 19,1 Romanya 16,8   

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2019, 57-62. 

 

Dünya’da seçilmiş ülke örnekleri değerlendirildiğinde 2018 yılı verilerine göre, en fazla yaşlı 

nüfusuna sahip ülke ilk üç sıra ile yüzde 33,2 ile Monako, yüzde 28,4 ile Japonya ve yüzde 22,4 ile 

Almanya’dır. Türkiye bu sıralama içerisinde yüzde 8,8 ile 167 ülke arasından 66. Sırada yer almaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü neredeyse gelişmiş ülkelerin tümünde 2030 yılına geldiğinde neredeyse her dört 

kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olacağını belirtmektedir. Hızla yaşlanacak dünyada yaşlı nüfus için ise 

“Yaşlıların Yaşlanması” olarak adlandırılacak bir sürecin başlayacağını da belirtmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün tahminlerine göre, 85 yaş üzerindeki ileri yaşlı kategorisindekilerin sayısı, 65 yaş üzerindeki 

genç yaşlıların sayısından altı kat fazla olacaktır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

2013:4). Türkiye’de ise yaşlı nüfus toplam nüfusun yüzde 8,8’ini oluşturmaktadır. Bu nüfusun yüzde 
9,8’i kadın, yüzde 7,7’si erkektir.  

 
Tablo 2. Türkiye’de İllere Göre Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde Onun Üzerinde Olan İller, 2018. 

İl Yaşlı 

Nüfus 

Oranı 

(%) 

İl Yaşlı 

Nüfus 

Oranı (%) 

İl Yaşlı 

Nüfus 

Oranı 

(%) 

İl Yaşlı 

Nüfus 

Oranı 

(%) 

Afyonkarahisar 10,9 Edirne 14,0 Muğla 12,1 Zonguldak 11,9 

Amasya 14,1 Erzincan 12,1 Nevşehir 11,5 Bayburt 11,3 

Artvin 15,7 Eskişehir 11,1 Ordu 13,5 Karaman 10,5 

Aydın 12,8 Giresun 15,5 Rize 12,3 Kırıkkale 11,5 

Balıkesir 14,8 Gümüşhane 11,7 Samsun 11,2 Bartın 13,8 

Bilecik 10,9 Isparta 12,3 Sinop 18,3 Ardahan 12,6 

Bolu 13,1 İzmir 10,9 Sivas 12,4 Yalova  11,5 

Burdur 14,4 Kastamonu 17,1 Tokat 13,1 Karabük 12,8 

Çanakkale 14,5 Kırklareli 13,2 Trabzon 11,9   

Çankırı 14,7 Kırşehir 11,3 Tunceli 13,7   

Çorum 14,4 Kütahya 12,6 Uşak 11,7   

Denizli 10,7 Manisa 10,9 Yozgat 12,8   

Kaynak: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2019, 65-67. 

 

Türkiye için illere göre yaşlı nüfus oranları değerlendirildiğinde yüzde 18,3 ile Sinop, yüzde 17,1 

ile Kastamonu ikinci sırada, yüzde 15,7 ile Artvin üçüncü sırada en fazla yaşlı nüfusa sahip şehir olarak 

yer almaktadır. Toplamda Türkiye’de toplamda 81 ilin, 40’ında nüfusunun 10’undan fazlasını 65 yaş 
üstü kişiler oluşturmaktadır. Türkiye hızla yaşlanan nüfusu için 2013 yılında “Yaşlanma Ulusal Eylem 

Planı Uygulama Programı” oluşturmuştur. Ulusal Eylem Planının öncelikleri; yaşlılar ve kalkınma, 

yaşlılıkta sağlık ve refahın arttırılması ve yaşlılıkta olanaklar sunan destekleyici ortamların sağlanması 
olmak üzere üç temel alan belirlenmiştir. Bu temel hedeflerde ilerlemelerin sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

2. AKTİF YAŞLANMA 

 

Toplum sosyal bir sistemdir ve bu sisteme yaşlıların entegre edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden 

toplumun sosyal yapısı analiz edilerek gerekli olan düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Bu iyileştirmelerle birlikte gerekli düzenlemeler yapıldığı taktirde yaşlılar toplumun bir 

diğer kesimi olmaktan çıkacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’de bu anlamda yaşlanma olgusunu bir deneyim 

olarak görerek sağlık, güvenlik ve toplumsal katılım fırsatlarının bir arada gerçekleştiği bir kavram olan 
aktif yaşlanma kavramını benimsemiştir. Aktif yaşlanma; “bireyin yaşamı boyunca fizyolojik, psikolojik 

ve sosyal durumunun iyi olma potansiyelinin arttırılması ve aynı zamanda bireyin yaş alma süreci 

boyunca ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap vermeye çalışan sağlık, bakım, güvenlik ve topluma 
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katılımının desteklenmesi yaklaşımının benimsenmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Aktif yaşlanma 

sürecindeki aktiflik unsurları genel olarak; 

 Fiziksel aktiflik 

 Ekonomik aktiflik 

 Sosyal aktiflik 

 Kültürel aktiflik 

 Yerel aktiflik  

 Spiritüel aktiflik olarak değerlendirilmektedir. 

Aktif yaşlanma politikalarının çerçevesi bütün nüfusun yaşlanma sürecini etkileyecektir. 
 

Şekil 1. Aktif Yaşlanma Yaklaşımının Temelleri 

 

 
Kaynak: Uyanık ve Başyiğit, 2018: 291. 

 
Aktif yaşlanma politikaları sağlık, güvenlik ve katılım üzerine kurulmaktadır. Sağlık, fonksiyonel 

kapasite kaybını dolayısıyla davranışsal belirleyiciyi ifade etmektedir. Katılım unsuru, istihdam, işgücü 

piyasaları, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetler ve sosyal politikalara eşitlikçi 

yaklaşımı ifade etmektedir. Güvenlik, sosyal, fiziksel ve mali yönden ihtiyaçlarını ifade etmektedir. 
Aktif yaşlanma ile işgücü, sosyal güvenlik, ulaşım, adalet, sağlık, konut gibi sürdürülebilir gelişme 

hedeflerinin uygulanabilmesi için sektörler arası etkileşimin geliştirilmesi gerekmektedir. Aktif 

yaşlanma, yaşlı kişilerin topluma aktif katılımı ile yaş ayrımcılığını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

 

3. AKTİF YAŞLANMA ENDEKSİ 

 

2012 yılı Aktif Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma yılı olarak kabul edilmiştir. Bunun nedeni 
2012 yılından itibaren bütün dünyada çalışma çağındaki nüfusun azalmaya başlaması ve yaşlı nüfusun 

giderek artmasıdır. Bütün ülkelerin içinde bulunduğu bu demografik değişimler yaşlanmanın getirdiği 

hastalık, bağımlılık, bakım, kamu harcamalarındaki artış, sosyal güvenlik hizmetlerindeki finansman 
sıkıntıları gibi olumsuz durumu da ortaya çıkarmaktadır. Aktif yaşlanma kavramı ise bu olumsuz 

durumların bir fırsata çevrilebilmesi adına yapılması gereken düzenlemeleri işaret etmektedir (T.C. 

Avrupa Birliği Bakanlığı, 2011).  
Aktif Yaşlanma Endeksi 4 temel alanda istihdam, topluma katılım, sağlık ve güvenli yaşama 

anlamında bağımsız hareket etme ve kapasite, aktif yaşlanma için uygun çevre koşullarının sağlanması 

alanlarında aktif yaşlanma değerlendirilmektedir. 

 
 

 

 
 

 

 

Aktif 
Yaşlanma

Sağlık

KatılımGüvenlik

Sektörler 

Arası Eylem 

Sürdürülebilir 

Gelişme 
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Şekil 2. Aktif Yaşlanma İndeksi 

 
Kaynak: UNECE, 2019: 17. 

 
Aktif yaşlanma indeksi 28 Avrupa Birliği ülkesi için değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği 

ortalaması 35.8’dir. İsveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Finlandiya indeks değerinin sırası ile en 

yüksek olduğu ülkelerdir.  

 
Tablo 3. Aktif Yaşlanma İndeks Değeri En Yüksek Olan Ülkeler Verileri 

 
2018 İstihdam Topluma 

Katılım 

Sağlık ve güvenli yaşama 

anlamında bağımsız 

hareket etme 
 

Uygun çevre 

Koşullarının 

Sağlanması 
 

Genel İndeks 

Sıralaması (28 

Ülke) ve Değeri 

İsveç 45.4 26.0 76.9 71.2 46.9 

Danimarka 40.6 21.7 75.5 66.6 42.7 

Hollanda 36.3 26.6 74.2 64.7 42.4 

İngiltere 39.3 20.7 75.5 63.9 41.3 

Finlandiya 35.7 22.6 75.7 63.1 40.6 

Kaynak: UNECE, 2019: 19-20. 

 

Aktif yaşlanmanın temel göstergeleri açısından bakıldığında, istihdam alanında 55 yaş üstü 

kişilerin istihdam edilmesi konusunda en iyi indeks değere sahip Avrupa Birliği ülkeleri sırası ile, İsveç, 
Estonya ve Danimarka’dır. Topluma katılım alanında, Belçika, Hollanda ve Finlandiya’dır. Sağlık ve 

güvenli yaşama anlamında bağımsız hareket etme noktasında ise Avusturya birinci sırada yer 

almaktadır. Avusturya’yı İsveç ve Finlandiya izlemektedir. Uygun çevre koşullarının sağlanması 

alanında İsveç ilk sırada, Danimarka ikinci sırada ve Hollanda üçüncü sırada yer almaktadır. 
Aktif yaşlanma araştırmaları Kanada, Amerika, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkelerinde düzenli 

olarak yapılmakta iken, Türkiye’de ilk geniş kapsamlı araştırma “Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma 

Araştırması” dır. Özmete (2016) yürütücülüğünde yapılan araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu 
Türkiye’yi 12 bölge olarak ele almakta ve her bölgeden bir ili çalışmaya dâhil etmektedir. Bu illerde 65 

yaş ve üstü 1.536 kişi ile 40-64 yaş arası 1546 kişi olmak üzere 3.082 kişi ile hem anket hem de yüz 

yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucundaki veriler Türkiye’nin dünyadaki diğer 

ülkeler gibi hızla yaşlanan bir toplum olduğunu ve hem yaşlı nüfusun arttığını hem de ileri yaştaki nüfus 
grubunun artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özmete’nin (2016) bu çalışması ile yaşlıların aktif yaş 

alabilmesi için gerekli düzenleme ve müdahalelerin gerekliliği ortaya konulmuştur. Dünya hızla 

yaşlanırken, sağlıklı ve aktif olarak yaşlanabilen yaşlı nüfusunu gelecekte en iyi şekilde değerlendiren 
ülkeler rekabet açısından en avantajlı ülkeler olacaktır (Özmete, 2016: 1). Diğer yandan Türkiye’nin 

kendi içinde yaşlanma indeksini değerlendiren Ünal’a göre (2015: 248), iller arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Yaşlanma indeksinin en yüksek olduğu iller sırası ile İzmir, Sinop ve Kastamonu’dur. 
En düşük olduğu il ise Şırnak’tır. 

İstihdam

•İstihdam Oranı (55-
59 Yaş)

•İstihdam Oranı (60-
64 Yaş)

•İstihdam Oranı (65-
69 Yaş

•İstihdam Oranı (70-
74 Yaş)

Topluma Katılım

•Gönüllü  Faaliyetler

•Çocuk ve Torunlara 
Bakma

•Engelli Bakımı

•Politik Katılım

Sağlık ve güvenli 
yaşama anlamında 

bağımsız hareket etme

•Fiziksel Egzersiz

•Sağlık Hizmetlerine 
Erişim

•Bağımsız Yaşama

•Finansal Güvenlik

•Fiziksel Güvenlik

•Yaşamboyu 
Öğrenme

Uygun Çevre 
Koşullarının Sağlanması

•55 Yaş için yaşam 
beklentisi

•55 Yaş için sağlıklı 
yaşam beklentisi

•Zihinsel İyi Oluş 
Durumu

•Bilgi Teknolojilerini 
Kullanma

•Sosyal Bağlar

•Eğitime Erişim
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SONUÇ 

 

Dünya hızla yaşlanmakta ve yaşlanan dünyada ülkelerin rekabet edilebilirlikleri eskiden genç 
nüfus ile değerlendirilirken,artık yaşlanan nüfusun aktif kalabilmesi ile değerlendirilecektir. Aktif 

yaşlanma yaş ayrımcılığını ortadan kaldırabilmeyi amaçlarken yaşlı nüfusu gelecekte en iyi şekilde 

değerlendirebilmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda yaşam beklentisinin artması ile “Yaşlıların 
Yaşlanması” süreci de başlayacaktır. Bu yüzden ülkelerin yaşlanma stratejileri büyük önem 

taşımaktadır. Bu stratejileri değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü ülkelerin aktif yaşlanma endeksi 

verilerini yayınlamaktadır. Verilerin amacı uygulanacak politikalara yol gösterebilmesidir. Aktif 

yaşlanma, yaşlıların toplum sistemine entegre edilmesini amaçlayan, sağlık, katılım ve güvenliğin bir 
arada olduğu yaşlı bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyal durumunun iyi olmasını amaçlayan bir sosyal 

politikalar bütününü ifade etmektedir. 2018 yılına ait Aktif Yaşlanma Endeks verilerinde istihdam, 

topluma katılım, sağlık ve güvenli yaşama anlamında bağımsız hareket etme ve uygun çevre koşullarının 
sağlanmasını ifade eden dört temel alan yer almaktadır. Buna göre temel alanlarda ülke sıralamaları 

değişmekle birlikte genel olarak yaşlılar için aktif yaşlanma politikalarında en iyi ülke İsveç olarak yer 

alırken onu Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Finlandiya takip etmektedir. Türkiye  2018 Dünya Sağlık 
Örgütü'nün aktif yaşlanma değerlendirmesinde yer almamaktadır. Değerlendirilen ülkeler Avrupa 

Birliği ülkeleridir. Diğer yandan bir başka Birleşmiş Milletler ile ortak çalışmalar yapan bir sivil toplum 

kuruluşu olan HelpAge International Organizasyonunun hazırladığı "Küresel Yaşlanma İzlem Endeksi" 

96 ülkedeki yaşlıların durumunu incelemektedir. Bu indekse göre Türkiye 2015 verilerine göre 96 
ülkede 75. sırada yer almaktadır. Bu indeksler ve çeşitli alanlardaki veriler ülkelerin Yaşlanma ile ilgili 

Ulusal Eylem planlarında bir yol gösterici konumundadır. Nitekim, indekslerde uygun çevre 

koşullarının sağlanması alanında Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Şehirler ağını oluşturmuştur. 
Dolayısıyla sağlıklı ve aktif yaşlanma ve yaşlıların her alana erişimlerinin sağlanması geleceğin en 

önemli konularından biridir. Çünkü sadece yaşlanma değil aynı zamanda yaşlananların yaşam 

sürelerinin uzaması ile yaşlıların yaşlanması sürecide önemli konulardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET: Yaşam süresinin uzaması ile toplumların en önemli gündemlerinden birini yaşlılık ve yaşlanma 
oluşturmaya başlamıştır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumların benzer şekilde yaşlanabilmeleri için küresel 

çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yaşlanma sadece sağlık odaklı ele alınmak yerine, sağlıklı yaşlanmayı 
amaçlayan planlamalar yapmak gerekmektedir. Bu planlamalardan biri de şehirlerin “yaşlı dostu şehirler” haline 
getirilmesi çalışmalarıdır. Yaşlı Dostu Şehirler yaşlı bireylerin toplumun diğer kesimleri ile uyumlu bir hayat sağlaması 
adına kurulacak ortamları ifade etmektedir. Yaşam kalitelisi, yaşamdan zevk alma, yaşlıların topluma aktif katılım ve 
katkısını destekleyecek kentsel çevrelerin karakterize edilmesi önemlidir. Bu yaşlıların toplumun diğer kesimi ile 
uyumlu bir hayatı paylaşmalarını sağlayacak ve sağlık harcamalarının azalmasına katkıda bulunacaktır. Yaşlı Dostu 
Şehirler, Dünya Sağlık Örgütü’nün aktif yaşlanma politikaları çerçevesinde şekillenmektedir. Nüfus projeksiyonlarına 
göre yaşlı nüfusun artacağı tahminleri göz önüne alınarak yaşama geçirilmeye çalışılan proaktif bir uygulamadır. Yaşlı 

Dostu Şehirler, açık alanlar ve binalar, ulaşım, konut, toplumsal katılım, saygı ve sosyal içerme, istihdam, iletişim ve 
bilgi, sosyal destek ve sağlık hizmetleri alanlarında yaşlılara destek sağlayan şehirleri ifade etmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de gerçekleştirilen yaşlı dostu şehir araştırmaları ele alınacaktır. Uygulama örnekleri 
değerlendirilecek ve şehirler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Yaşlı Dostu Şehir, Yaşlılık Çalışmaları 

 

ABSTRACT: Old age and aging has started to form one of the most important agendas of societies with the 
extension of life expectancy. Global efforts are needed for both developed and developing societies to be able to age 

similarly. Therefore, rather than just addressing aging with a focus on health, planning for healthy aging needs to be 
done. One of these plans is the work of turning cities into “age-friendly cities”. Age-Friendly Cities refer to 
environments in which old people live a harmonious life with other sections of society. It is important to characterize 
urban environments to support quality life, enjoyment of life, active participation and contribution of elder people to 
the society. This will enable old people to share a harmonious life with the other parts of society and help decrease their 
health expenses. Age-Friendly Cities need to be shaped according to the active ageing policies of World Health 
Organization. It is a proactive application that strives to be actualized considering the estimates that the older population 
will increase based on population projects. Age-Friendly Cities refer to cities that provides support to the elderly in 
areas such as open spaces and buildings, transportation, housing, social participation, respect and social inclusion, 

employment, communication and information, social support and health services. 

In this study, age-friendly city researches performed in Turkey will be addressed. Application examples will 
be evaluated and cities will be addressed. 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılında 18. Dünya Gereontoloji ve Geriatri Kongresi’nde aktif 
yaşlanma kavramı ile birlikte, yaşlı insanların yaşam kalitelerini yükseltmek adına sağlık, katılım 

ve güvenlik fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gündeme getirilmiş ve “Yaşlı Dostu 

Şehirler” projesi adı altında ele alınmıştır (Tutal ve Üstün, 2009: 3).2006 yılında 24 ülkeden 33 
şehir yaşlı dostu şehir kriterlerini belirleyerek “Küresel Yaşlı Dostu Kentler Rehberi” 

oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’de yaşlı dostu kentleri bütün dünyaya yaygınlaştırabilmek 

için 2010’da “Yaşlı Dostu Şehirler Küresel Ağı”nı oluşturmuştur. Yaşlı Dostu Kentler Küresel 
Ağı günümüzde 230 milyon insanı kapsayacak şekilde 41 ülkedeki 847 şehir, ilçe ve belediye’yi 

kapsamaktadır. 

Bu proje kapsamında yerel yönetimlerin yerine getirmeleri gereken dört aşama 

bulunmaktadır: 
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1. Planlama (1-2 Yıl): Bu bölüm kendi içerisine dört adımdan oluşur: 

a) Yaşlıların Yaşlı Dostu Şehirler döngüsü boyunca katılım mekanizmalarının oluşturulması 

b) Şehrin yaşlı dostu olup olmadığına dair değerlendirmesi 

c) Değerlendirme bulgularına dayanarak üç yıllık şehir planlaması geliştirilmesi 

d) İlerlemenin izlenebilmesi için göstergelerin belirlenmesi 

2. Uygulama (3-5 Yıl): Birinci aşama tamamlandıktan sonra şehirler planlarını iki yıl içerisinde 

gözden geçirilmesi ve onaylanması için DSÖ’ye sunmalıdırlar. DSÖ tarafından onaylandıktan 
sonra şehirlere bu planları uygulamaları için verilen süre üç yıldır. 

3. İlerlemenin Değerlendirilmesi (5. Yılın Sonu): Uygulamanın ilk periyodunun sonunda, 

birinci aşamada belirlenen göstergeler taslağında hazırlanan gelişim raporu şehirler tarafından 
DSÖ’ye sunulmalıdır. 

4. Sürekli İyileştirme: Özgün eylem planındaki ilerlemelerin açık bir şekilde kanıtları varsa, 

şehirler sürekli iyileştirme fazına geçerler. Şehirler ilişkili göstergelerle birlikte yeni bir plan (5 

yıla kadar) geliştirilmek üzere davet edilirler. Yeni planla ilgili gelişmeler ikinci uygulama 
periyodunda değerlendirilir. Şehirler daha fazla uygulama döngüsü içerisine girerek küresel ağa 

olan üyeliklerini devam ettirebilirler(Caner ve ark. 2013: 9-10). 

Şekil 1. Yaşlı Dostu Kent Bileşenleri 

 

Kaynak: Caner ve ark., 2013: 18. 

1. YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER 

Bir şehrin yaşlı dostu niteliği kazanabilmesi için gerekli kriterler şunlardır: 

 

1.1. Dış Mekanlar ve Binalar 

1. Kamuya açık alanlar temiz ve memnuniyet verici olmalıdır.  

2. Yeşil alanlar ve dış mekânlardaki oturma elemanları yeterli sayıda, bakımlı ve güvenli 

olmalıdır. 

3. Kaldırımlar iyi durumda olmalı, engeller olmamalı ve tamamen yayalar için ayrılmalıdır. 

4. Kaldırımlar kaymaz özellikte olmalı, tekerlekli sandalyeler için gerekli genişlik bırakılmalı 
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Toplumsal Yaşama Katılım 
ve Toplumun Yaşlıya Saygısı

Sosyal 
Katılım

Toplum Desteği 
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Binalar ve Konut
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Vatandaşlık Görevini 
Yerine Getirme ve 
İşgücüne Katılım
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ve yola inen dikey bordürleri bulunmalıdır. 

5. Yaya geçişleri sayıca yeterli olmalıdır, farklı güçlük ve özür durumları olan insanlar için 

güvenli, kaymaz işaretlerle işaretlenmiş, görsel ve işitsel açıdan yeterli donanıma sahip olmalıdır 
ve yeteri kadar geçiş süresi verilmelidir. 

6. Sürücüler yaya geçitlerinde ve yaya yolu taşıt yolu kesişmelerinde yayalara yol vermelidirler. 

7. Bisiklet yolları, kaldırımlardan ve diğer yaya yollarından ayrılmış durumda olmalıdır. 

8. Dış mekânlardaki güvenlik; yeterli sokak aydınlatması, polis devriyeleri ve toplumsal eğitim 
gibi önlemlerle birlikte desteklenmelidir. 

9. Hizmetler bir arada konumlanmış ve erişilebilir düzeyde olmalıdır. 

10. Yaşlı insanlar için düzenlenmiş ayrı müşteri hizmetleri düzenlemeleri olmalıdır; farklı sıra 

sistemleri, yaşlılara özel gişeler gibi. 

11. Binalar (kamu ve umumi) dışarıdan ve içeriden iyi işaretlendirilmiş olmalı, yeterli sayıda 

oturma yeri ve tuvalet, erişilebilir ve güvenli asansörler, rampalar, korkuluklar, merdivenler ve 

kaymaz koridor kaplamaları bulunmalıdır. 

12. Dış ve iç mekândaki tuvaletler sayıca yeterli, temiz, iyi bakımlı ve erişilebilir olmalıdırlar. 

 

1.2. Ulaşım 

1. Toplu taşıma ücretleri sabit, açıkça belirtilmiş ve ödenebilir olmalıdır. 

2. Toplu taşıma güvenilir, sık, geceleri, hafta sonu ve tatillerde de işliyor olmalıdır. 

3. Tüm kentsel alanlar ve hizmetler toplu taşıma ağı içinde olmalı, belirgin ve tanımlı güzergâhlar 
izlenmeli, araçların durumu iyi olmalıdır. 

4. Araçlar temiz, bakımlı, erişilebilir olmalı, aşırı kalabalık oluşmamalı ve araçlarda öncelikli 

oturma yerleri bulunmalıdır. 

5. Engelli kişiler için özelleşmiş ulaştırma şekilleri mümkün olmalıdır. 
6. Sürücüler duraklarda iniş ve binişleri kolaylaştırmalı, herkes oturana veya inene dek araçları 

hareket ettirmemelidir. 

7. Duraklar ve istasyonlar uygun yerlerde konumlanmalı, erişilebilir, güvenli, temiz olmalı, iyi 
aydınlatılmış, işaretlendirilmiş, korunaklı olmalı ve yeterli sayıda oturak bulunmalıdır. 

8. Kullanıcılara güzergâhlar, hareket saatleri ve özel ihtiyaçlarındaki olanaklar ile ilgili olarak 

tam ve kolay erişilebilir şekilde bilgi verilmelidir. 
9. Toplu taşıma yetmediği zamanlarda gönüllü ulaştırma hizmetleri hali hazırda bulunmalıdır. 

10. Taksi hizmetleri erişilebilir ve ödenebilir olmalı, sürücüler yardımsever ve nazik olmalıdır. 

11. Yollar bakımlı, iyi drenaja sahip ve iyi ışıklandırılmış olmalıdır. 

12. Trafik akışı iyi düzenlenmiş olmalıdır. 
13. Yollarda, sürücülerin görüşünü kapayacak şekilde engeller olmamalıdır. 

14. Trafik işaretleri ve kesişimler görünebilir olmalı ve iyi yerleştirilmelidir. 

15. Tüm sürücüler için sürücü kursları veya sürücü pratiğini artırıcı kurslar teşvik edilmelidir. 
16. Otopark ve sürücü dinlenme alanları güvenli, sayıca yeterli ve uygun biçimde yerleştirilmiş 

olmalıdır. 

17. Özel ihtiyaçları olan kişiler için öncelikli otoparklar ve sürücü dinlenme alanları uygun 

olmalı ve bunlara saygı gösterilmelidir. 
 

1.3. Konut 

1. Hizmetlere ve toplumun geri kalan kısmına yakın, güvenilir alanlarda yeterli ve ödenebilir 
konut stoku bulunmalıdır. 

2. Evde bakım hizmetlerinin yeterli ve ödenebilir olmalı, destekleyici hizmetler mevcut ve 
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elverişli olmalıdır. 

3. Konut iyi ve sağlam inşa edilmiş olmalı, her türlü hava şartlarına ve doğal tehditlere karşı 

güvenli ve rahat bir ortam sağlamalıdır.  
4. İç mekânlar ve bina yüzeyleri hareket için kısıtlayıcı olmamalı, tüm iç mekânlar ve koridorlar 

hareket kabiliyeti açısından uygun olmalıdır. 

5. Konut tadilat olanakları ve gereksinimlerin sağlanması uygun ve ödenebilir olmalı ve 

bunları sağlayanlar yaşlıların ihtiyaçlarından haberdar olmalı ve bunları anlamalıdırlar. 
6. Kamu ve özel kiralık konut stoku temiz, iyi, bakımlı ve güvenilir olmalıdır. 

7. Kırılgan, zayıf, engelli yaşlı kişiler için yeterli ve ödenebilir konut olmalı ve bunların 

hizmetleri yerel imkânlarla sağlanabilmelidir. 

 

1.4. Sosyal Katılım 

1. Çeşitli etkinlik ve aktiviteler için buluşma/bir araya gelme mekânları uygun şekilde 

konumlanmış olmalı, erişilebilir, iyi ışıklandırılmış ve kamu ulaşım ağının kolayca ulaşabildiği 
yerlerde olmalıdır. 

2. Bazı zamanlarda yaşlı insanların bir araya gelecekleri etkinlikler düzenlenmelidir. 

3. Aktiviteler ve etkinlikler yalnız veya refakatçi ile katılıma uygun olmalıdır. 
4. Aktiviteler ve çeşitli programlar ödenebilir düzeyde olup, gizli veya ekstra maliyetleri 

olmamalıdır. 

5. Aktiviteler, olaylar hakkında erişilebilirlik imkânları ve ulaşım imkânları hakkında bilgileri de 
içinde olmak üzere yaşlı insanlara bilgi akışının düzenli olması gereklidir. 

6. Yaşlı insanların oluşturduğu farklı kesimlere hitap etmek üzere aktivitelerin çeşitlendirilmesi 

gerekmektedir. 

7. Yaşlı insanlar da içinde olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin rekreasyon merkezleri, 
okullar, kütüphaneler, toplum merkezleri gibi yerel toplum mahallerinde bir araya getirilmesi 

sağlanmalıdır. 

8. Sosyal izolasyon tehdidi altında olan kişiler için tutarlı ve düzenli bir sosyal yardım imkanı 
olmalıdır. 

 

1.5. Toplumsal Yaşama Dahil Olma ve Toplumun Yaşlıya Saygısı 
1. Kamu, gönüllü kuruluşlar ve ticari kuruluşlar sürekli olarak yaşlı insanlara hizmet kalitesini 

artırmak ve daha iyi hizmet götürebilmek için düzenli biçimde çalışmalıdırlar. 

2. Hizmetler ve ürünler değişen ihtiyaçlara göre farklılaşmalıdırlar ve bu tercihler, kamu ve ticari 

hizmetler tarafından karşılanmalıdırlar. 
3. Hizmet personeli nazik, saygılı ve yardımsever olmalıdır. 

4. Yaşlı insanlar medyada sıkça yer almalı, olumlu olarak betimlenmeli ve yaşlılar hakkında 

basmakalıp klişelerden vazgeçilmelidir. 
5. Toplumsal aktiviteler, olaylar belirli yaşların ihtiyaç ve tercihlerine cevap verecek şekilde tüm 

nesillerin ilgisini çekmelidir. 

6. Toplumsal aktiviteler içinde yaşlıların aileler içinde bunlara katılması sağlanmalıdır. 

7. Çeşitli eğitim kurumları yaşlanma ve yaşlı insanlar la ilgili bilgilendirme hususunda fırsatlar 
sunmalı, bu okul aktivitelerinde yaşlılar da yer almalıdır. 

8. Yaşlı insanlar şu anki konumlarının yanı sıra geçmişleriyle de toplumda fark edilmelidirler. 

9. Hali vakti yerinde olmayan yaşlı insanlar, kamusal, gönüllü ve özel hizmetlere kolayca 
erişebilmelidirler. 

 

1.6. Vatandaşlık Görevini Yerine Getirme ve İşgücüne Katılma 
1. Gönüllü yaşlılar için kişisel maliyetleri karşılamak amacıyla eğitim, tanımlama, rehberlik ve 

tazminlerle beraber esnek iş seçenekleri bulunmalıdır. 

2. Yaşlı işgücünün nitelikleri desteklenerek teşvik edilmelidir. 

3. Yaşlı insanlar için esnek ve ortalama gelirli iş olanaklarının desteklenmesi gerekmektedir. 
4. İşe almada, elde tutmada, teşvikte veya iş eğitiminde yalnızca yaşa göre ayrımın yasaklanması 

gerekmektedir. 
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5. İşyerleri, özürlü insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmalıdır. 

6. Yaşlı insanlar için kendi başlarına yapabilecekleri işler teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

7. Yaşlı işgücü için emeklilik sonrası eğitim programları uygulanmalıdır. 
8. Kamu, özel girişim ve gönüllü sektörlerdeki karar verme organları yaşlı insanların katılımını 

desteklemeli ve kolaylaştırmalıdırlar. 

 

1.7. Bilgi Edinme ve İletişim 
1. Tüm yaştaki toplum üyelerine temel ve etkili bir iletişim sistemi ulaşmalıdır. 

2. Bilginin düzenli ve yaygın dağılımı sağlanmalıdır, koordine edilmiş, merkezileştirilmiş bir 

erişim sağlanmalıdır. 
3. Yaşlı insanların ilgisini çekebilecek düzenli bilgiler ve yayınlar sunulmalıdır. 

4. Sosyal izolasyon riski içinde olan kişiler için güvenilir bireyler tarafından bire bir bilgi akışı 

sağlanmalıdır. 

5. Kamusal ve ticari hizmetler, istek üzerine çok yakın bire bir hizmetler sunabilmelidirler. 
6. Televizyon ve görüntülü medyada kullanılan yazılar dahil olmak üzere tüm basılı bilgi büyük 

harflerle okunaklı, temel fikirler kalın olarak yazılmalıdır 

7. Yazılı ve diğer basın, basit, kısa, amaca doğrudan ulaşan cümleler kurmalıdırlar. 
8. Telefon cevaplama hizmetleri bilgileri yavaşça vermeli, her defasında karşıdakinin anlayıp 

anlamadığını kontrol eden mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

9. Cep telefonları, radyo, televizyon, bankamatik ve diğer cihazlar büyük tuşlu ve harf ve rakamlar 
büyük olmalıdır. 

10. Devlet daireleri, toplum merkezleri, kütüphaneler gibi kamuya açık alanlarda bilgisayara 

veya internete erişim bedava veya çok az bir fiyatla olmalıdır. 

 

1.8. Toplumsal Destek ve Sağlık Hizmetleri 

1. Sağlık için yeterli derecede sağlık ve toplumsal destek hizmetleri bulunmalıdır. 

2. Evde bakım hizmetleri sağlık olduğu kadar kişisel bakım ve ev işlerini de kapsamalıdır. 
3. Sağlık ve sosyal hizmetler uygun bir şekilde yerleştirilmeli ve tüm ulaşım biçimleri tarafından 

erişilebilir olmalıdır. 

4. Evde bakım hizmetleri ve yaşlı insanların yoğunlukta olduğu konut bölgeleri, hizmetlere ve 
toplumun diğer kesimlerine yakın konumlandırılmalıdır.  

5. Sağlık ve sosyal hizmetler güvenilir bir şekilde kurulmalı ve tüm kesimler tarafından erişilebilir 

olmalıdır. 

6. Yaşlı insanlar için sağlık ve sosyal hizmetler hakkında güvenilir ve erişilebilir bilgi 
sağlanmalıdır. 

7. Hizmetlerin sunumu koordine edilmeli ve yönetimsel olarak basit olmalıdır. 

8. Tüm personel saygılı, yardımsever ve yaşlı insanlara hizmet edecek şekilde eğitilmiş olmalıdır. 
9. Sağlık ve toplumsal destek hizmetlerine sekte vuracak ekonomik engeller en aza 

indirgenmelidir. 

10. Tüm yaşlardan gönüllü hizmetler teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

11. Yeterli sayıda ve erişilebilir defin alanları bulunmalıdır. 
12. Yaşlı insanların kırılganlığı ve kapasiteleri de dikkate alınarak toplumsal acil durum 

planlamaları tekrar ele alınmalıdır. 

(Türk Geriatri Derneği, 2019: 1-5). 
 

2. TÜRKİYE’DE “YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER” 

Yaşlı Dostu Kentler Küresel Ağı 41 ülkedeki 847 şehir, ilçe ve belediye’yi kapsamaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün Yaşlı Dostu Şehirler Ağı'na Türkiye'den bir şehir, bir ilçe ve iki 

belediye kabul edilmiştir.  
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Tablo 1. Yaşlı Dostu Şehirler 

 (İstanbul) Beşiktaş 

Belediyesi (2019'da 

Ağa katıldı) 

Mersin (2018'de 

Ağa katıldı) 

(İstanbul) 

Kadıköy 

(2016'da 

Ağa katıldı) 

(Antalya) 

Muratpaşa 

Belediyesi 

(2014'de Ağa 

katıldı) 

Şehir Nüfusu 181.074 1.727.255 482.571 488.670 

60 Yaş Üzeri Nüfus %20.4 %12 %17 %13 

Kaynak: Who (2019). https://extranet.who.int/agefriendlyworld/search-network/?_sft_countries=turkey 

 

1. İstanbul Beşiktaş Belediyesi; Esenlik hizmeti proje uygulamasını hayata geçirmiştir. 
75 yaş ve üzeri yalnız yaşayan dezavantajlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacı ile 

başlatılmıştır. Bu proje kapsamında “Evde Kuaför Hizmeti”, “Evde Temizlik-Hijyen Desteği”, 

“Pratik Ev Düzenlemeleri Hizmeti” olmak üzere uzman desteği sağlamaktadır. Bütün hizmetler 
belediyenin ilgili numarasından randevu alınarak ulaşılabilmektedir. Beşiktaş Belediyesi  “Dost 

Eller Mutfakta” hizmeti ile de kendi gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılayamayan öncelikle 75 

yaş üstü ve yalnız yaşayan engelli, dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam 

kalitelerini yükseltmek amacı ile, yemek desteği sağlamaktadır. Dost Eller Mutfakta hizmetinde, 

• Yıllık mönü planlaması uzman diyetisyen ve gıda mühendisi tarafından yapılmakta 

• Resmi tatiller hariç hafta içi her gün, kişi başı bir öğün yemek belirlenen evlere dağıtılmakta 

• Bir öğün yemekte üç çeşit bulunmaktadır. 

Yaşlıların sosyal yaşama katılımı konusunda ise, yaşam evleri ile destek vermektedir. Beşiktaş 

ilçesinin 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusu için sosyalleşme, bilişsel becerilerin geliştirilmesi ve 

zihinsel ve fiziksel aktivitelerde bulunma imkanı sağlamaktadır. Belediyeye ait farklı ilçelerde iki 
adet yaşam evi bulunmaktadır. Yaşam evlerinde kültürel geziler, belgesel gösterimi, kültür-fizik 

egzersizleri, hobi bahçeleri, mini golf, psiko-motor aktiviteler, zihinsel becerilerin geliştirilmesi 

konusunda uygulamalar bulunmaktadır. Aynı zamanda hobi bahçesi ve diyetisyen desteği de 

verilmektedir (http://www.besiktas.bel.tr/). 

2. Antalya Muratpaşa Belediyesi; “Yaşlı Evleri” uygulamasını yaşama geçirmiştir. 

Yaşlıların sosyalleşmesi amacı ile iki adet yaşlı evini hizmete sokmuştur. 60 yaş ve üzeri ilçe 

sınırlarında ikamet eden tüm yaşlılar için üyelik yapılarak dahil olunan organizasyonlarla, 
yaşlıların şiir dinletileri, kitap okuma günleri, el sanatları kursları, koro, tiyatro ve dans 

çalışmalarının yanı sıra, her ay farklı bir konu üzerinde bilgi paylaşımı yapmalarına imkan 

tanınmaktadır (https://www.muratpasa-bld.gov.tr/sosyal-projeler/20222/15/yasli-evleri). 

3. Kadıköy;Sosyal Yaşam evini faaliyete geçirmiştir. 65 ve üzeri yaş grubundaki kişilerin 
aktif ve sağlıklı yaş almalarına yardımcı olmak, psikolojik destek sağlamak, sosyalleşmelerine ve 

kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmaktır. 

Aktif ve sağlıklı yaş alma seminerleri,(Her ayın 1. Ve 3. Perşembesi uzman hekimler tarafından 
verilen, sağlıklı yaşlanma, Alzheimer ve Demans, diyabet, kalp damar sağlığı, işitme kaybı 

kulaklık kullanımı, kadın sağlığı, görme bozuklukları gibi seminerler) Kişisel Bakım hizmetleri, 

kişisel gelişim faaliyetleri, psikolojik destek hizmetleri, boş zaman değerlendirme faaliyetleri 
(satranç, domino, scrabble, tavla gibi oyunlar, bahçe işleri) ve sosyo-kültürel etkinlikler (Belirli 

aralıklarla üyelerimize yönelik müze, tarihi yer ziyaretleri, konser, tiyatro etkinlikleri, piknik ve 

yemek organizasyonları) ile yaşlılar 

desteklenmektedir(http://www.sosyalyasamevi.kadikoy.bel.tr/hizmetlerimiz/sosyo-kulturel-
faaliyetler). 

http://www.besiktas.bel.tr/
https://www.muratpasa-bld.gov.tr/sosyal-projeler/20222/15/yasli-evleri
http://www.sosyalyasamevi.kadikoy.bel.tr/hizmetlerimiz/sosyo-kulturel-faaliyetler
http://www.sosyalyasamevi.kadikoy.bel.tr/hizmetlerimiz/sosyo-kulturel-faaliyetler
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4. Mersin; şehrin eksikliklerini belirleyerek yaptığı ve yapmayı planladığı sekiz alandaki 

yaşlı dostu uygulamalar ile Dünya Sağlık Örgütü'nün Yaşlı Dostu Şehirler Ağı'na kabul edilmiştir. 

Dış Mekanlar ve Binalar 

 Yeşil alanların ve dış mekan oturma yerlerinin gölgeli, korunaklı, bakımlı ve yaşlı 

insanların kullanımına uygun hale getirilmesi 

 Tekerlekli sandalyeler için geniş ve kaymaz alanların sayıca yeterli hale getirilmesi 

 Yaşlı insanlar için yürüyüş parkurları, dinlenme alanları ve spor alanlarının oluşturulması 

 Kamu alanlarının revize edilmesi ve yaşlılar için daha erişilebilir hale getirilmesi 

Ulaşım 

 Çevre dostu otobüs sayılarının arttırılması kapı, rampa, oturma düzenlerinin yaşlılar için 

dizayn edilmesi 

 Otobüs şöforlerine yaşlılara otobüse binerken ve inerken yardımcı olmaları için 

eğitimlerin verilmesi 

 Park yerlerinin yaşlı sürüler için kolaylıkla park edilebilecek şekilde düzenlenmesi 

 Yaşlı bireylerin karşıya geçmeleri için trafik ışıklarına düğmeler konulması 

Konut 

 Mersin'de uygun alanlarda düşük gelirli yaşlılar için konut inşa edilmesi 

 İç mekan ve binaların erişilebilirliklerinin yaşlı bireylere uygun olarak yeniden 

düzenlenmesi 

 Kuaför, kişisel temizlik, ev temizliği hizmetlerinin verilmesi 

 Yaşlılara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 

 Yaşlı bireylerin evlerindeki sorunların giderilmesi için (elektrik, sıhhi tesisat sorunları 

gibi) personel sağlanması 
Sosyal Katılım 

 İhtiyaç duyan ya da yalnız yaşayan yaşlı bireylerin biyolojik, sosyolojik ve psikolojik 

ihtiyaçları için "Buton Sistemi"nin uygulamaya konulması 

 Yaşlı bireyler için belediyenin bilgi merkezinin açılması ve dans, müzik, tiyatro gibi 

etkinliklerle sosyal yaşamın bir parçası haline getirilmelerinin sağlanması 

 Toplumun diğer bireyleri için "Yaşlı Bireylere Yaklaşım" eğitimlerinin düzenlenmesi 

 İhtiyaç sahibi yaşlı bireylere mali yardımların sağlanması 

 Gençlerin yaşlı bireyler ile sosyalleşmesinin sağlanması için "Geçmişim Geleceğimdir" 

gibi kuşaklararası iletişimi esas alan uygulamaların yapılması 

Saygı ve Sosyal İçerme 

 Yerel ve ulusal basında "Geçmiş Yıllarım" adlı programlar ile yaşlı bireylerin anılarını, 

deneyimlerini ve duygularını paylaşabilecekleri imkanların tanınması 

 Yaşlı bireylerin mesleki deneyimlerinin aktarılması için gerekli ortamların oluşturulması 

 Yaşlı bireylerin bir arada zaman geçirmesini sağlayacak sahil şeridinde kafelerin açılması 

 Çeşitli özel kuruluşlar ya da halk tarafından düzenlenecek kermesler yapılarak yaşlı 
bireylerin davet edilmesi, kendi yaptıkları el sanatlarının sergilenmesine olanak tanınması 

 "Torununuzu Alın Gelin" sloganları ile etkinlikler oluşturulması ve çocuklar ile yaşlı 

bireyleri bir araya getirmek masallar anlatılması ve sokak oyunlarının oynanması 

aktivitelerinin sağlanması 

Sivil Katılım ve İstihdam 

 Emekliliğe adaptasyon konusunda farkındalık yaratmaya yönelik eğitimlerin yapılması 

ve emeklilik sonrasında da aktif yaşlanmanın desteklenmesi 

 Hobilerini finansal olarak desteklenmesi isteyen yaşlılar için, emeklilik sonrası kazanç 

adına çalıştırılmalarının sağlanması  

 Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Yaşlılar Konseyi"nin oluşturulması, bu 

sayede yaşlı bireylerin aktif yönetime katılmaların sağlanması 
İletişim ve Bilgi Edinme 
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 Yaşlıların ilgisini çekebilecek görsel ve işitsel basımların düzenli olarak yaşlı bireylere 

ulaştırılması 

 Belediyenin hizmetleri hakkında yaşlı bireylere düzenli olarak bilgi verilmesi 

 Belediye birimlerinde telefon cevaplama hizmetlerinin yavaş ve anlaşılır şekilde yaşlı 

bireylerin anlamalarına olanak verecek şekilde cevaplanması 

 Televizyon gibi görsel medyada yazılı olan bilgilerin kısa, anlaşılır şekilde yaşlı bireyleri 

de dikkate alarak düzenlenmesi 
Toplumsal Destek ve Sağlık Hizmetleri 

 Evde bakım hizmetlerinde sağlık personeli sayısının arttırılması ve ev ziyaretlerinin daha 

sık hale getirilmesi 

 Diş ve göz ünitelerinin genelleştirilmesi ve yaşlı bireyler için kolaylıkla erişilebilir hale 

getirilmesi 

 Sağlık personelinin yaşlılara ilişkin tutumlarının olumlu olması için hizmet içi 

eğitimlerinin düzenlenmesi 

 Yaşlı bireylerin genel sağlık taramalarının yapılabilmesi için mobil sağlık merkezlerinin 

oluşturulması ve 65 yaş üstü kırsal kesimde yaşayan yaşlıların hastalıklar konusunda 

bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 

 

3. TÜRKİYE’DE “YAŞLI DOSTU ŞEHİRLER” ÜZERİNE YAPILAN GÖRGÜL 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de yaşlı dostu şehirler üzerine yapılan araştırma sayısı az olmakla birlikte genel 
şehir değerlendirmelerinden çok teorik düzlemde ele alınmıştır. 

Tablo 2. Türkiye'de Yaşlı Dostu Şehirler Üzerine Yapılan Araştırmalar 

 Şehir Önemi Sonuç 

Tutal ve 

Üstün 

(2009) 

Eskişehir Yaşlı Dostu 

Şehirlerin kent 

eksenindeki 

ölçütleri olan 

dış mekanlar, 

binalar, ulaşım 

ve barınma 

kriterlerinde 
şehir 

değerlendirilmiş

tir. 

Dış mekanlar ve binalar; idari yapılar (Hükümet Konağı, 

Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı 

Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi), ticari yapılar (Carrefour-

Sa, Koçtaş, Espark), Sağlık yapıları (21 sağlık yapısı 

değerlendirilmiş ve 19 sağlık yapısı erişilebilirlik açısından 

uygun bulunmamıştır), sosyo-kültürel yapılar (kongre 

merkezi, gençlik merkezi, sinema, tiyatro gibi 9 yapı 

değerlendirilmiştir), dini yapılar (175 dini yapıdan %20 
örneklem ile 35’i değerlendirilmiştir. 26 tanesinin basit 

müdahalelerle erişilebilir hale getirilebileceği görülmüştür), 

ulaşım (ulaşımda yaş dostu birçok engel tespit edilmiştir), 

kaldırımlar, yaya bölgeleri ve yolları, kavşaklar ve geçitler 

(yaşlıların yürüyüşlerini olumsuz etkileyen birçok uygulama 

mevcuttur),duraklar, şehirler arası ulaşım yapıları, barınma 

adına şehirdeki konutlar başlıklarında yaşlı dostu kent analizi 

yapılmıştır. 

Ersoy, 

Ergen, 

Dede 

(2011) 

Amasya Yaşlı dostu 

şehir kriterleri 

açısından 

değerlendirilmiş

tir. Dış 
mekanlardan, 

ulaşıma, konuta, 

yaşama katılım 

ve yaşlıya saygı 

boyutuna, 

sosyal katılım, 

Dış Mekânlar ve Binalar 

(+) Sokakların yeterli aydınlatma sistemine sahip ve kentin 

şehir içi güvenliği yeterli  

(-)Kaldırımlar yürüyüş kolaylığı açısından uygun 

tasarlanmamış. Kamu veya özel alanlarda binalara giriş 

kolaylığı sağlayacak düzenlemelerin eksikliği.  

Ulaşım 
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bilgi edinme ve 

iletişim 

boyutuna, 

vatandaşlık 

görevini yerine 

getirme ve 

istihdam 

boyutuna, 

toplum desteği 

ve sağlık 

hizmetleri 
boyutuna, 

kentin fiziksel 

açıdan 

değerlendirilme

sine kadar geniş 

kapsamlı bir 

şehir analizi 

yapılmıştır. 

 (+)Kent içi toplumsal alanlara ulaşım sorunu bulunmamakta. 

Kent içi kapsamlı ulaşım ağı oldukça iyi durumda. Toplu 

taşıma araçları yeterli sıklıkta sefer 

düzenlemekte. 

(-)Toplu taşıma araçları yaşlı ve engellilere uygun özelliklere 

sahip değil. Toplu taşıma durakları, güvenliği, sağlamaya 

yönelik yeterli uygulamalara sahip değil. 

Konut 

(+)Oturulan konutlar genel olarak yaşlıların toplumsal 

hizmetlere ulaşımı açısından uygun ve güvenli konumda. 

(-)Düşük gelirli yaşlılar için devlet destekli yeterli ve uygun 
konut sayısı çok az. 

Toplumsal Yaşama Katılım ve Yaşlıya Saygı 

(+)Toplumun yaşlılara karşı gösterdiği davranış ve tutumları 

oldukça iyi seviyede. 

(-)İhtiyaç sahibi yaşlılar için kamu-dernek-vakıf gibi 

kuruluşların yardımları yeteri düzeyde değil. 

Sosyal Katılım 

(-)Yaşlılar için yeteri miktarda sosyal aktivite ve kültürel 

gerçekleştirilmiyor. Yaşam boyu öğrenim programları yeteri 

düzeyde değil. Yaşlıların beraberce aktivitelerde 

bulunabileceği kurs - hobi evi gibi yerler yeteri miktarda 

mevcut değil. 

Bilgi Edinme ve İletişim 

(-)Yaşlılar resmi dairelerdeki işlerini kolay bir şekilde 

halledemiyorlar. ATM, cep telefonu vb. cihazlar yaşlıların 

rahat kullanabileceği kolaylıkta değil. 

Vatandaşlık Görevini Yerine Getirme ve İstihdam 

(-)Yaşlıların gönüllü faaliyetlerde bulunması için yeterli 

fırsatları yok. Yaşlıların yarı zamanlı çalışabileceği yeterli iş 

fırsatları mevcut değil. 

Toplum Desteği ve Sağlık Hizmetleri 

(+)Yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri memnun edici 

seviyede. 

(-)Yaşlılar için sunulan hasta bakıcı ve süreli bakım 

hizmetleri yeterli değil. Yaşlı evlerine yönelik yemek 

dağıtım, temizlik ve bakım hizmetleri memnun edici 

seviyede değil. 

Yıldızak 

(2017) 

Çanakkale Çanakkale 2016 

verilerine göre 

yaşlı nüfusun en 

yoğun olduğu 

10. il 

durumundadır. 

Yaşlı dostu 

şehir 

kriterlerinden 
kamusal alan 

Çanakkale’nin düzenli bir çevre yapısı olmasına rağmen, 

şehir içi ulaşımın büyük bir sorun olduğu ortaya konulmuş ve 

genel değerlendirmelerden sonra da yaşlı dostu uygulamalara 

sahip olmakla birlikte, yaşlı dostu bir kent olmasının ancak 

yapılacak düzenlemelerle mümkün olacağı sonucuna 

varılmıştır. 
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temizliği, 

ulaşım 

güvenilirliği, 

konut güvenliği 

ve sağlık ve 

sosyal hizmetler 

olmak üzere 

dört başlıkta 

kısa analizler 

yapılmıştır.  

 

SONUÇ 

Aktif yaşlanmanın önemli bir ayağı olan erişim ve yaşam konusunda yaşlılar için daha yaşabilir 

şehirler oluşturulması amacı ile bazı standartlar belirlenmiştir. Bu standartlar Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Standartları taşıyan ve belirli zaman 

içerisinde eksikliklerin giderilmesi ve yapılması gerekenleri ayrıntılı şekilde belirtilmesi 

durumunda DSÖ bu belediye, ilçe, il ya da şehirleri "Yaşlı Dostu Şehirler" ağına dahil etmektedir. 

Yaşlı Dostu Şehirler ağına dahil olabilmek için belirlenen standartlar alt bileşenleri de içeren sekiz 
başlı altında toplanmıştır. Bu başlıklar; dış mekanlar ve binalar, ulaşım, konut, sosyal katılım, 

toplumsal yaşama dahil olma ve toplumun yaşlıya saygısı, vatandaşlık görevini yerine getirme ve 

işgücüne katılım, bilgi edinme ve iletişim, toplumsal destek ve sağlık hizmetleri'nden 
oluşmaktadır. DSÖ'nün resmi Yaşlı Dostu Şehirler Ağında Türkiye'den Antalya'dan bir belediye, 

İstanbul'dan bir belediye ve bir ilçe ile bir ilimiz bu ağa kabul edilmiştir. Bunlar 2014 yılında 

katılan Antalya Muratpaşa Belediyesi, 2016'da katılan İstanbul'un Kadıköy ilçesi, 2018'de katılan 

Mersin ili ve 2019 yılında henüz yeni dahil olan İstanbul Beşiktaş Belediyesi'dir. Bu alanda 
Türkiye'de yapılan araştırma sayısı ise yetersizdir. Eskişehir, Amasya ve Çanakkale illeri için bazı 

çalışmalar yapılmış olsa da DSÖ ağına dahil edilmemişlerdir. 
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ÖZET: Bu araştırma, örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılının Mart-Nisan ayları arasında Burdur ilinde bulunan 202 çağrı merkezi 
çalışanından yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Söz konusu veriler üzerinde gerçekleştirilen analiz 
sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiş, örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizliği 
etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla elde edilen bu sonuç çağrı merkezi çalışanlarının örgütsel özdeşleşme düzeyi 

arttıkça örgüt yararına sessiz kalma davranışının da artacağı şeklinde yorumlanabilmektedir.  

 Anahtar kelimeler: Özdeşleşme, Sessizlik, Örgüt Yararına Sessizlik 

 

ABSTRACT: This research was conducted to determine the relationship between organizational identification 
and prosocial silence of the organization. For this purpose, data were collected from 202 call center employees in 
Burdur province between March and April 2019 by face-to-face survey method. As a result of the analysis conducted 
on these data, a significant relationship was found between the variables and it was determined that organizational 
identification influenced prosocial silence of the organization. Therefore, this result can be interpreted that the increase 
in the level of organizational identification of call center employees will increase the prosocial silence behavior of the 
organization. 

Keywords: Identification, Silence, Prosocial Silence 

 

 

GİRİŞ  

Günümüz rekabet ortamında başarının sağlanabilmesinin yollarından birisi de örgütlerin 
ve çalışanların birbirleri ile uyumlu halde olmasıdır. Bu uyum sağlanabilmesi için çalışanların ve 

örgütün benzerlikleri ya da faklılıkları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Söz konusu 

benzerlikler ya da faklılıklar tutum ve davranışlara yansımaktadır (Demirel, 2009: 116). Bu 

bağlamda ortak düşüncenin ve bireylerin örgütleriyle uyum içinde olmasının başarı açısından 
önemli bir etken olduğu ifade edilebilir. Bu başarının sağlanabilmesini yollarından birisi de 

çalışanların örgütleri ile özdeşleşmesidir (Meydan ve Polat, 2013: 29). Özdeşleşme kavramı her 

ne kadar literatürde uzun zamandan beri çalışılan bir konu olsa da hem örgüt hem de çalışan 
açısından önemi sebebiyle hala araştırılmaya devam edilen kavramlardan birisidir (Sökmen ve 

Bıyık, 2016: 222). Öte yandan başarının sağlanmasında rol oynayan bir diğer kavram ise örgütsel 

sessizliktir. Örgütsel sessizlik; kabul edilmiş, savunma amaçlı ve örgüt yararına sessizlik  olmak 

üzere 3 boyut altında değerlendirilmektedir. Kabul edilmiş sessizlik, olay ya da olguya karşı 
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tepkisizlik durumunu ifade ederken (Pinder ve Harlos, 2001: 334), savunmacı sessizlik meydana 

gelecek olumsuz sonuçlar nedeni ile tercih edilen bir sessizlik algısıdır. Bu iki sessizlik 

boyutundan ayrılan örgüt yararına sessizlik, örgütü ya da diğer bireyleri koruyucu ve savunmacı 
davranışı ifade eder (Pinder ve Harlos, 2001: 335). Buradan hareketle örgütüyle özdeşleşmiş ve 

örgütünü benimsemiş bireylerin savunmacı sessizlik davranışı göstermesi beklenir. Bu 

beklentinin karşılanıp karşılanmadığı ise yanıtlanması gereken bir sorunsal niteliğindedir. Bu 

sorunsal doğrultusunda örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik ile ilişkisinin türü, düzeyi 
ve yönünün belirlenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.  

 

1. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME 
İlk olarak Kelman (1958), ardından O-Reilly ve Chatman (1986) tarafından motivasyonel 

bir kavram olarak ele alınan özdeşleşme, bireyin psikolojik olarak içinde bulunduğu örgütten 

tatmin olması yönündeki arzu ve isteği ile ilişkilendirilmiştir (Riketta, 2005: 360). Bu arzu ve 

istek, çalışanların kendilerini örgütün bir üyesi olarak algılaması sonucu oluşmaktadır (Scott ve 
Lane, 2000:47). Dolayısıyla örgütsel özdeşleşme, örgüt içindeki başarı ya da başarısızlık 

durumunda bireyin örgütün bir parçası olma ya da örgüte aitlik hissetme süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Asforth ve Mael, 1989:23). Söz konusu aitlik algısı sosyal kimlik teorisine 
dayanmaktadır. Sosyal kimlik teorisine göre örgütsel özdeşleşme, bireyin örgüt içindeki 

uyumunu, davranışlarını ve işbirliğini diğer örgüt üyeleri ile paylaşması yoluyla oluşan gruplaşma 

sürecidir. Bu gruplaşma birey kimliği ve grup kimliği olmak üzere iki şekilde meydana 
gelmektedir. Bir bütün olarak örgütü ifade eden grup kimliği, örgüt üyelerinin ortak fikirlerini 

ifade ederken, birey kimliği örgüt içerisinde yer alan çalışanın inançlarını temsil etmektedir 

(Dutton ve diğerleri, 1994). Diğer bir deyişle örgüt kimliği, örgüt içerisinde yer alan bireylerin 

bütününden oluşmuş bir kimlik iken, birey kimliği, o örgütün sadece bir üyesinin ''ben kimim'' 
sorusuna verdiği yanıttır (Kırkbeşoğlu ve Tüzün, 2009: 3). Bu noktada sosyal kimlik teorisine 

göre birey, kendisine benzer bulduğu ya da kendisine benzer tanımladığı ve görüşler paylaştığı 

örgütsel gruplara bağlılık oluşturacak ve söz konusu grupla özdeşleşecektir (Stets ve Burke, 2000: 
227). Halsam vd., (2003), sosyal kimliğin açıklanabilmesi için kimi süreçlerin olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Örneğin sosyal sınıflandırma süreci, çalışanın sosyal bilgiyi örgütlemesine hizmet 

etmektedir. Bir diğer psikolojik süreç olan sosyal karşılaştırma ise, çalışanın içinde bulunduğu 
örgüt ile diğer örgütleri karşılaşmasını ifade eder (Tüzün ve Çağlar, 2011: 1013). Öte yandan 

literatürde yer alan kimi çalışmalarda örgütsel özdeşleşmenin bilişsel, duygusal ve değerlendirme 

olmak üzere üç boyuttan oluştuğu ifade edilmektedir (Van Dick ve Wagner, 2002; Van Dick vd., 

2005). Bilişsel boyut, bir gruba ait olma isteğini ifade ederken, duygusal boyut gruba duygusal 
olarak bağlılık atfetme anlamı taşımaktadır. Değerlendirme boyutu ise içinde bulunulan gruba dış 

çevreden gelen değerlendirmedir (Van Dick ve Wagner, 2002; Van Dick, 2004; Van Dick vd., 

2005) Örgütsel özdeşleşme kavramı, örgütsel bağlılık kavramıyla çoğu zaman aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Ancak söz konusu iki kavramın birbirinden farklılıklarının bulunduğu da 

bilinmektedir. Bu noktada özdeşleşmenin, örgüte ait sahiplik ya da özümseme durumu ya da 

"örgüt içerisinde mutluluk" düzeyini belirlediği, özdeşleşmenin örgüt içi ilişkilerde bireyin 

kendisini algılama biçimini yansıttığı ifade edilmektedir (Ashforth ve Horrison, 2008: 333; Mael 
ve Asforth, 1992: 105). 

 

 2. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK  
 Örgütsel sessizlik, çalışanların iş ile ilgili belli konuları kasıtlı olarak gizlemesi, 

söylememesi, çekinmesi ya da saklaması durumudur  (Morrison ve Milliken, 2000). Diğer bir 

deyişle işletmenin yüzleştiği önemli sorunlar karşısında çalışanların tepki vermemesi ya da 
sorunların çözümü için düşüncelerini gizlemesidir (Henriksen ve Dayton, 2006: 1539). Bireylerin 

bu sessizlik tercihi ya da örgüt yararına düşüncelerini gizleme algısı, literatürde çeşitli teori ve 

kuramlar ile açıklanmıştır (Bildik, 2009: 35). Örneğin kendini uyarlama teorisine göre örgütsel 

sessizlik; bireyin örgüt içerisindeki diğer bireyleri dikkate alarak içinde bulunulan mevcut duruma 
karşı davranışlarına yön vermesidir (Greenberg ve Baron, 2003: 90). Mevcut duruma göre kendini 

uyarlama seviyesi yüksek olan bireyler sessiz kalmayı tercih ederken, düşük olan bireyler görüş 
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ve fikirlerini açık bir şekilde ifade etmektedirler (Premaux ve Bedeian, 2003: 1541; Snyder, 

1974). Örgütsel sessizlik teorilerinin bir diğeri olan sessizlik sarmalı teorisine göre; bireylerin 

gönüllü olarak düşüncelerini ifade etmesi, sadece kendi kişisel seçimiyle değil aynı zamanda dış 
çevrenin tepkisi ile ilgilidir. Örgüt içerisindeki herhangi bir sorun ya da problem karşısında birey 

düşüncesini aktarmadan önce diğer çalışanlar ve yöneticiler tarafından düşüncesinin dikkate 

alınacağından emin olmak ister (Bowen ve Blackmon, 2003: 1396). Bu durum 

gerçekleşmediğinde ise birey düşüncesini ifade etmek yerine sessiz kalmayı tercih eder (Park ve 
Keil, 2009). Bahsi geçen teori ve kuramların yanı sıra örgütsel sessizlik kimi çalışmalarda beş 

ayrı fonksiyon olarak ele alınmaktadır (Pinder ve Harlos, 2001: 338; Jones vd., 2001: 60). Bu 

fonksiyonlar sırasıyla şu şekildedir; (1) Örgütsel sessizlik bireylerde uzlaşma sağladığı gibi 
bireylerin birbirine karşı mesafeli olmasına da sebep olabilmektedir, (2) Örgütsel sessizlik 

bireysel iletişimde fayda sağladığı gibi zarar da sağlayabilir, (3) Örgütsel sessizlik bilgi aktarımı 

sağladığı gibi bilginin gizlenmesine de neden olabilir, (4) Örgütsel sessizlik bireyde hassas 

düşünce sebebi olduğu gibi düşüncesizliğe de yol açabilmektedir, (5) Örgütsel sessizlik örgüt içi 
birey mevcudiyetinin göstergesi olduğu gibi bireyin varlığının hissedilmemesine de sebep 

olabilir.  

 
 Örgütsel sessizliğin bahsi geçen teori ve fonksiyonları, araştırmacılar tarafından bir çok 

çalışmada "kabul edilmiş sessizlik", “savunma amaçlı sessizlik" ve "örgüt yararına sessizlik" 

olarak üç ana boyut altında toplanmıştır (Morrison ve Milliken, 2003; Pinder ve Harlos, 2001). 
Kabul edilmiş sessizlik bireylerin, örgüt içerisindeki problem ve sorunlara karşı bir tepkisizlik 

davranışı göstermesi ve durumu özümseyerek sessiz kalmayı tercih etmesidir (Pinder ve Harlos, 

2001: 334). Başka bir deyişle kişinin; bilgi, fikir ya da düşüncesini kasti olarak gizlemesidir (Dyne 

vd.,, 2003: 1366). Savunmacı sessizlik ise bireyin, kişisel endişeleri ya da konuşmasından 
doğacak olası olumsuz sonuçlar nedeni ile sessiz kalmayı bir savunma olarak algılamasından 

oluşmaktadır. Böyle durumlarda birey sessiz kalmayı bir tercih sebebiyle değil, korku endişe 

kaygı gibi durumlardan kurtulma amacı ile bir savunma mekanizması olarak görmektedir (Pinder 
ve Harlos, 2001). Savunmacı sessizlik, bireyin görüş ya da önerilerini paylaşmada daha proaktif 

bir tutum sergilemesi ile bilinçli yapılan davranış şeklidir (Dyne vd., 2003: 1367). Bu bilinçli 

davranış sonucu bireyler, diğer bireylerle ilişkisinde savunmacı iletişim biçimi tercih 
etmektedirler (Gibb 1961). Örgüt yararına sessizlik bireyin örgüt içindeki diğer bireyleri 

koruyucu davranış ve tutum sergilemesidir (Pinder ve Harlos, 2001: 335). Başka bir deyişle 

bireylerin başkaları için endişelenme durumunu ya da bireyin örgüt içersindeki ilişkilerini 

korumasını ifade etmektedir (Dyne vd., 2003: 1368). Örgüt yararına sessizliğin oluşumunda; 
çalışanlar arası ilişkileri korumak, diğer çalışanların duygularını incitmemek, sorun çıkaran ya da 

sorunlu birey olmaktan kaçınmak, farklı görüş ve fikirlerle başkalarına karşı çıkmamak gibi 

faktörler yer almaktadır (Çakınberk vd., 2014: 95). Örgütsel sessizliğin söz konusu boyutlarının 
yanı sıra bireysel ve örgütsel sonuçlarının olduğu da bilinmektedir (Henriksen ve Dayton, 2006). 

Bu sonuçlar arasında; kişisel davranışlar, yetişme tarzı ve tecrübeler gibi bireysel faktörler ve 

yönetici davranışı, örgüt iklimi, ast-üst yapılanması gibi örgütsel faktörler bulunmaktadır. Bu 

sebeple örgütsel sessizliği önlemede, riski paylaşıcı ve yapıcı ilişkiler kurmak, bireylerde 
hiyerarşi arası güven duygusu uyandırmak önem taşımaktadır (Morrison ve Milliken, 2003: 

1566).  

 

3. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ 

Örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin kurulabilmesi amacıyla 

yapılan literatür taramasında söz konusu kavramların bir çok faklı değişken ile ele alındığı tespit 
edilmiştir. Örneğin Çınar ve Basım (2019) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada örgütsel 

özdeşleşme ile örgütsel itibar arasındaki ilişki incelenmiş, araştırma sonucunda örgütsel itibar ile 

örgütsel özdeşleşme arasında olumlu ilişkinin varlığına değinilmiştir. Öte yandan örgütsel 

güvenin bir boyutu olan çalışma arkadaşlarına güvenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise çalışma arkadaşlarına 

güvenin örgütsel özdeşleşmeyi arttırdığı tespit edilmiştir (Aksoya, 2019). Örgütsel özdeşleşmenin 
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iş yaşam dengesi ile ilişkisinin incelendiği bir başka araştırmada ise söz konusu değişkenler 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. (Aydemir, 2018). Sökmen vd., (2015) ise 

algılanan örgütsel desteğin örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışı arasındaki ilişkiyi 
incelemiş, söz konusu değişkenler arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir (Sökmen vd., 

2015). Örgütsel özdeşleşmenin yanı sıra örgütsel sessizlik ile ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde de benzer sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Örneğin Uslu ve Aktaş (2017) 

tarafından yapılan bir araştırmada işten ayrılma niyeti ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişki 
incelenmiş, çalışma sonucunda savunmacı sessizlik düzeyindeki bireylerin işten ayrılma 

seviyeleri yüksek bulunmuştur. Aeen vd, (2014) tarafından yapılan bir başka araştırmada ise 

örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel sessizliği vurgulayan örgütsel söylentiler araştırılmış, örgüt 
içerisindeki söylentilerin örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilediği ve sessizlik ikliminin 

oluşmasına zemin hazırladığı sonucuna ulaşılmıştır. Fard  ve Karimi (2015) tarafından yapılan bir 

çalışmada üniversite çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel güven ile örgütsel sessizlik arasındaki 

ilişki incelenmiş, örgütsel sessizlik ve örgütsel güven seviyelerinin birbiri ile zıt yönde gelişim 
gösterdiği, örgütsel sessizlik yaşayan bireyin örgütsel güven seviyesinin düştüğü ve iş tatmininin 

seviyesinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu teorik bilgiler kapsamında araştırma hipotezi şu 

şekilde oluşturulmuştur: H1. Örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik ile pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişkisi vardır. 

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

4.1. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ  
Çağrı merkezi çalışanlarının örgütsel özdeşleşme düzeylerinin örgüt yararına sessizlik ile 

ilişkilendirildiği bu araştırmanın evreni Türkiye'deki çağrı merkezi çalışanlarından oluşmaktadır. 

Türkiye'de bulunan çağrı merkezi çalışanlarının aktif bir kaydı bulunmadığından evren hakkında 
net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla Terzis ve Economides (2011) tarafından ileri 

sürülen ana kütle sayısının belisiz olduğu durumlarda ölçekte yer alan madde sayısının 10 katının 

örneklem belirleme sayısı için yeterli olduğu dikkate alındığında (Terzis ve Economides, 2011: 
1038), bu araştırma için 110 kişilik örneklemin yeterli olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda 210 

çağrı merkezi çalışanına yüz yüze anket çalışması uygulanmış, 8 kişi ile yapılan görüşmenin 

yarıda kesilmesi sebebi ile 202 kişilik veri seti değerlendirmeye alınmıştır. 
 

4.2. ARAŞTIRMANIN VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE ÖLÇEKLERİ 

Araştırma kapsamında ilk olarak katılımcıların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin 

belirlenebilmesi amacıyla, Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen, Tokgöz ve Seymen 
(2013) tarafından Türkçeye uyarlanan örgütsel özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu 

ölçek 6 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 

0,918'dir. İkinci kısmında Van Dyne, Ang ve Botero'nun (2003) tarafından geliştirilen, Şehitoğlu 
ve Zehir (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan, örgütsel sessizlik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek 

"kabul edilmiş sessizlik", “savunma amaçlı sessizlik" ve "örgüt yararına sessizlik" olmak üzere 3 

alt boyuttan oluşmaktadır. Bu araştırma kapsamında söz konusu boyutların ''örgüt yararına 

sessizlik'' boyutu değerlendirmeye alınmıştır. Bu boyutun Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 
0,850'dir. Ayrıca her iki ölçek (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Pek 

Katılmıyorum, (4) Kararsızım, (5) Biraz Katılıyorum, (6) Katılıyorum, (7) Kesinlikle Katılıyorum 

olmak üzere 7'li likert ölçme tipinden oluşmaktadır. Araştırmanın son kısmında ise araştırmaya 
katılım gösteren çalışanların demografik bilgileri yer almaktadır. 

 

 
 

4.BULGULAR 

4.1. DEMOGRAFİK BULGULAR 

Araştırmaya 197 kadın 67 erkek katılım göstermiştir. Katılımcıların 139'u bekar 63'ü 
evlidir. Öte yandan çalışanların %54,5'i 24-29 yaş aralığındadır. Eğitim düzeyine ilişkin bulgular 

incelendiğinde, katılımcıların %40,1'inin ortaöğretim mezunu olduğu, %29,7'sinin ön lisans 
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mezunu olduğu ve %25,2' sinin lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların 

çoğunluğunun %64,3'ünün 2-5 yıl aralığında aynı iş yerinde çalıştığı belirlenmiştir.  

 

4.2. ANALİZLERE İLİŞKİN BULGULAR  
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliğinin tespit edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA analizinde örgütsel özdeşleşme ve örgüt yararına sessizlik alt 

boyutu orjinal formdaki gibi tek boyut altında toplanmıştır. Tablo 1’de, DFA’ya ilişkin uyum 
değerleri yer almaktadır. Söz konusu değerlere göre bu araştırmada kullanılan her iki ölçeğin de 

uygun değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir.  

 
Tablo 1. DFA Analizine İlişkin Değerler 

İndeksler Normal Değer Kabul Edilebilir Değer ÖÖ ÖYS 

χ2/sd 0 ≤   χ 2 /sd ≤ 3 3 ≤   χ 2 /sd ≤ 5 1,099 1,493 

GFI ,95 ≤    GFI     ≤ 1,00 ,90 ≤    GFI    ≤ ,95 0,989 0,988 

AGFI ,90 ≤   AGFI  ≤ 1,00 ,85 ≤   AGFI  ≤ ,90 0,963 0,957 

CFI ,95 ≤    CFI    ≤ 1,00 ,90 ≤    CFI    ≤ ,95 0,999 0,997 

NFI ,95 ≤     NFI    ≤ 1,00 .90 ≤    NFI    ≤ ,95 0,988 0,990 

RMSEA ,00 ≤ RMSEA ≤ ,05 ,05 ≤ RMSEA≤ ,08 0,022 0,050 

ÖÖ: Örgütsel Özdeşleşme, ÖYS: Örgüt Yararına Sessizlik 

(Anderson ve Gerbing, 1984; Gürbüz ve Şahin, 2016: 337) 

 
Tablo 2’de ise araştırma değişkenlerine ilişkin ortalama, standart sapma, çarpıklık ve 

basıklık değerleri bulunmaktadır. Elde edilen verilere göre örgütsel özdeşleşmenin ortalaması 

4,989 ve standart sapma değeri 1,460'dır. Örgüt yararına sessizlik alt boyutunun ortalaması ise 
4,957 ve standart sapma değeri 1,834'dür. Ayrıca her iki ölçeğin basıklık ve çarpıklık değerleri  -

1 ile +1 aralığında değişim göstermektedir. Bu durum verilerin normal dağılım gösterdiği şeklinde 

yorumlanabilmektedir (Hair vd., 2013). 

 
Tablo 2. Ortalama, Standart Sapma, Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

n=202 Madde X̄ S.S. Skewness Kurtosis 

1. Örgütsel Özdeşleşme 6 4,989 1,460 -0,725 -0,086 

2. Örgüt Yararına Sessizlik 5 4,957 1,834 -0,623 -0,602 

 
Tablo 3’de hem Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları hem de araştırma hipotezlerinin test 

edilmesi amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analiz sonuçları yer almaktadır. Cronbach's Alpha 

katsayısının değerlendirilmesinde 0,00≤α<0,40 aralığındaki değerlerin güvenilir değil, 

0,00≤α<0,60 aralığındaki değerlerin güvenilir, 0,00≤α<0,80 aralığındaki değerlerin oldukça 
güvenilir ve 0,80≤α<1,00 arasındaki değerlerin çok güvenilir olduğu (Kalaycı vd., 2005: 405), 

dikkate alındığında ölçeklerden elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısının ölçeğin 

uygulanabilirliği açısından uygun olduğunu ifade etmek mümkündür. Öte yandan korelasyon 
değerlerinin yorumlanmasında 0,26 - 0,46 arasındaki değerin zayıf, 0,50 - 0,69 arasındaki değerin 

orta ve 0,90 - 1,00 arasındaki değerin yüksek olduğu bilinmektedir (Köse, 2012: 127). Bu 

doğrultuda gerçekleştirilen analiz sonucuna göre örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik 

ile pozitif yönlü ve anlamlı ve zayıf ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir (r= 0,387; p<0,001) 
Dolayısıyla "H1. Örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik ile pozitif yönlü ve anlamlı 

ilişkisi vardır" şeklinde ifade edilen araştırma hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

n=202 Ort. S.S. 1 2 

1. Örgütsel Özdeşleşme 4,989 1,460 (0,857)  

2. Örgüt Yararına Sessizlik 4,957 1,834 0,387*** (0,887) 

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05 

 
Örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla 

basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analiz Tablo 4'de yer almaktadır. 

Tolerance>0,2 ve VIF<10 olduğu için modelde çoklu bağlantı problemi bulunmamaktadır 

(Gürbüz ve Şahin, 2016: 273). Tablo 4'deki model incelendiğinde örgütsel özdeşleşmenin örgüt 
yararına sessizlik üzerindeki etkisi %14,9 düzeyinde 0,000 anlamlılık ile açıklanmaktadır 

(R=0,387/R²=0,149). Bu doğrultuda örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik üzerinde 

anlamlı etkiye sahip olduğunu ifade etmek mümkündür.  
 

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları 

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05 
 

SONUÇ 

Örgütleri ile özdeşleşmiş çalışanların gerektiğinde örgütün çıkarlarını gözetmek ya da 
çalışma arkadaşlarını korumak adına sessiz kalacaklarını ifade edilebilir. Esasen örgütleri ile 

özdeşleşmiş bireylerin örgütü yararına sessiz kalma davranışı beklenen bir sonuçtur. Öyle ki 

yapılan çalışmalarda örgütsel özdeşleşmenin bu doğrultuda önemli katkılarına değinilmektedir 
(Fard  ve Karimi, 2015; Uslu ve Aktaş, 2017; Aksoya, 2019; Çınar ve Basım 2019). Öte yandan 

önceki çalışmalarda özdeşleşme kavramının örgüt yararına sessizlik ile ilişkilendirilmemiş 

olması, yanıtlanması gereken bir sorunsal niteliğindedir. Bu sorunsal doğrultusunda 

gerçekleştirilen bu araştırmada; çağrı merkezi çalışanlarının örgütsel özdeşleşmenin örgüt 
yararına sessizlik ile ilişkisinin türü, düzeyi ve yönünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda yüz yüze anket çalışması uygulanmış, elde edilen veriler istatistiki yöntemler ile 

analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre; örgütsel özdeşleşmenin örgüt yararına sessizlik ile 
pozitif yönlü, düşük düzeyde anlamlı ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir (r= 0,387, p<0,001). 

Dolayısıyla bu araştırma sonucunda elde edilen bulguların hem literatürsel olarak desteklendiği 

hem de alana katkı sağlayıcı bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Bu araştırmanın kimi 

sınırlılıkları bulunmaktadır. Örneğin araştırmanın sadece çağrı merkezi çalışanları üzerinde 
yapılmış olması bir sınırlılıktır. Bu sebeple örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik ile ilgili daha 

sonraki araştırmaların endüstri işletmelerini kapsayıcı bir şekilde uygulanması öneri 

niteliğindedir.  
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI DEVLETİ’NİN CASUSLARI 

SORGULAMA VE YARGILAMALARINDA DİVÂN-I HARP MAHKEMELERİ 

Jurisdiction and Inquiries of Spies of the Martial Courts  

of the Ottoman State in the First World War  

Dr. Servet AVŞAR 

 

ÖZET: Birinci Dünya Savaşı boyunca pek çok casusluk olayı nedeni ile iç ve dış güvenliği tehdit altına giren 

Osmanlı Devleti, casusların takiplerine, delilleri ile birlikte yakalanmalarına ve sorgulamalarına büyük bir önem 
vermiştir.  

Yakalanan bu casusların hafif cezalarla işten sıyrılmalarının önüne geçmek ve casusluk olaylarına karşı daha 
etkin bir şekilde mücadele etmek için, casusluk fiillerinin yargılamasını “Divan-ı Harb-i Örfiler”e vermiştir.  

Bu kapsamda mahkemenin görev alanına giren suç grupları içinde; devletin iç ve dış güvenliğini ihlal açısından, 
“askerî sırları açığa vurma, casusluk ve harp hainliği” konusu öncelikli olarak değerlendirilmiştir. 

Tebliğ konusu makalede, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) Arşivi, Birinci 
Dünya Harbi Koleksiyonu’na ait belgelerden istifade edilerek, Osmanlı Devleti tarafından casusların takip, tutuklanma, 

sorgulama ve yargılamalarında Divan-ı Harp Mahkemelerince dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili verilen emirler, 
yapılan yazışmalar ve bunların içerikleri değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Casus, Sorgulama, Yargılama, Divan-ı Harb-i 
Örfiler  

 

ABSTRACT:  During the First World War, the Ottoman State threatened by internal and external security 
issues due to many espionage events attached great importance to the spying of the spies, their capture and interrogation. 

In order to prevent these spies from being dismissed with slight penalties and to fight against espionage events 
more effectively, the prosecution of the acts of espionage was given to Martial Courts. 

Among the crimes within the juristiction of the court “revealing military secrets, espionage and war treachery” 

were considered as priority because of violating the internal and external security of the state. 

In this article,  The orders, correspondence and the contents of the orders issued by the Ottoman State on matters 
to be considered by the Martial Courts in the pursuit, arrest, questioning and trial of spies will be evaluated by using 
the documents belonging to Archives of the Military History and Strategic Studies Department (ATASE),  First World 
War Collection. 

Keywords: World War I, Ottoman Empire, Spy, Inquiry, Jurisdiction,  Court Martial 

 

 

GİRİŞ: 

Osmanlılardaki “İdare-i Örfîye” yahut “ Örfî İdare” kavramı bugünkü “sıkıyönetim” 

terimini karşılamaktaydı. Hukuki bakımdan Örfî İdare; Harp, isyan ve ihtilal ile sonuçlanabilecek 

derecede iç ve dış güvenliği tehdit edici hallerde anayasa ve kanunlarla teminat altına alınmış bazı 
hak ve özgürlüklerin geçici olarak kısıtlanması veya kaldırılmasıdır. 

Bu kavramın Türk tarih ve siyaset literatürüne girişi Osmanlıların ilk Anayasası olan 1876 

Kanun-ı Esasisi ile olmuştur. Kanun-ı Esasi ile tebaaya tanınan hak ve hürriyetler tanzim 

edilirken, bunların olağanüstü durumlarda ne şekilde kısıtlanacağı veya tamamen askıya alınacağı 
meşhur 113. Madde ile düzenlenmiştir. 

Bu madde, olağanüstü durum ve zamanlarda hükümete “kavanîn ve nizamât-ı mülkiyenin 

muvakkaten tatilinden ibarettir” şeklinde tanımladığı örfî idareyi ilan etme hakkı tanınmıştır 
(Yüksel: 2019, s.s.9-10); (Ertuğ: 1948, s.s.69-71); (Köksal: 1996, s.s.25,30-31). 
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 Örfî İdarenin kavram ve kurum olarak ortaya çıkışı en kısa haliyle böyledir. 30 Nisan 1877 

tarihli “İdare-i Örfiyye Kanunu Layihası” ile konuya ilişkin daha kapsamlı bir düzenlemeye 

gidilmiş, ayrıca 113. Maddenin eksik kısımları 2 Ekim 1877 tarihli İdare-i Örfiyye Kararnamesi 
ile giderilmiştir. Mesela Kararnamenin 3. Maddesinde örfi idare altına alınacak mahalde sivil 

(mülkî) yönetime ait olan güvenlik ve asayişle alakalı yetkilerin askeri yönetime devredilebileceği 

ibaresine yer verilmiştir (Köksal: 2001, s.s.157-162). 

Osmanlılardaki Örfî İdarenin uygulama sahasına aktarımını görmek içinse öyle uzun boylu 
beklemek gerekmemiştir. Kanun-ı Esasinin ilanından dört ay sonra patlak veren 1877-1878 

Osmanlı- Rus Savaşı’nın doğurduğu asayişsizlik karşısında bir çıkmaza giren hükümet 14 Mayıs 

1877 tarihinde İstanbul’da Örfî İdare ilan etmişti. Ağustos ayına girildiğinde ise Rumeli’nin 
hemen tamamı, aynı yıl içerisinde ise Girit Adası ile Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu 

ve ihtiyaç duyulan diğer bölgeler Örfî İdare altına alınmıştı. Asayişin mülkî idareyle 

sağlanamadığı yerlerde bölgesel olarak tatbik edilen Örfî İdare Birinci Dünya Savaşı’nda 

seferberlikle (2 Ağustos1914) birlikte tüm imparatorluk topraklarında ilân edilmişti. 

Örfî İdarenin yürütücü organı ise Harp Mahkemesi olarak bilinen “Divân-ı Harb-i Örfîler” 

olmuştur. Bunlar oluşumu, teşkilatı, görev süresi ve yargı yetkileri bakımından özel 

mahkemelerdir. Örfî İdare içerisinde kurulur ve faaliyet gösterirler. Ülkedeki adlî mahkemelerin 
yerini alırlar. Örfî İdarenin kaldırılmasıyla vazifeleri son bulur. Bu mahkemelere hayli görev ve 

sorumluluk yüklenmiştir. Gerektiğinde şüpheli şahısların gece ve gündüz evlerini aramak, takip 

ve sürgün etmek, halktan silah toplamak, zihniyetleri karıştırıcı yayın yapan gazeteleri kapatmak, 
her türlü cemiyeti men etmek, ülkenin iç ve dış emniyetini tehlikeye sokabilecek suçlarla onlara 

yardım ve yaltaklık edenleri yargılamaktır (Köksal: 1996, s.s.10, 32-34); (Yüksel: 2019, s.s.9-

11). 

Divân-ı Harp Mahkemeleri’nin görev alanına giren suçların başında gelen suç gurubunu, 
yani “devletin dâhili ve harici emniyetini ihlal eden ceraimi işlemekle itham edilmektedirler. 

Devletin dış güvenliğini ihlal eden suçların başında askerî ve siyasî casusluk, düşmanın askerî 

harekâtına kolaylık sağlamak ve memleketin herhangi bir yerini düşmana teslim etmek gelir. 

Casusluk ve harp hainliği (hıyanet-i harbiye) ile askeri sırları açığa vurmak hakkında 

Askeri Ceza Kanunu’na zeyl olarak yürürlüğe konulan 29 Ekim 1914 tarihli Kanun-ı Muvakkat’e 

göre memleketin emniyeti açısından gizli tutulması gereken her türlü askerî yazışma, emir, işaret, 
istihbarî bilgi, askeri kitap ve mecmu ‘esrar-ı askeriye’olarak tanımlanmıştır. İşte bütün bu 

hususlarla ilgili suçların mahkeme mercii Divân-ı Harp Mahkemeleri olmuştur (Köksal: 1996, 

s.89); (Yüksel: 2019, s.s.22-23). 

Divân-ı Harpler tek dereceli mahkemeler olduğundan verdikleri kararların bir üst mercide 
kontrolünü sağlamak (kanun yolunu işletmek) mümkün olmamıştır. Böylece yargısal denetim 

yolu kapatılmış olsa da mahkeme kararları bazı organlarca denetlenmek suretiyle kesinleşip infaz 

kabiliyeti kazanmıştır. Şöyle ki mahkeme heyetince düzenlenen hüküm mazbatası ve ekleri 
öncelikle Divân-ı Harp Riyaseti tarafından mahkemenin bağlı olduğu komutanlığa takdim 

edilirdi.  

Bu komutanlığın bünyesinde bulunan “Mehâkim Şubeleri” vasıtasıyla o hükümlerin usul 

ve kanuna uygun olup olmadığı kontrol edilir, uygun bulunmayanlar mahkemelere iade edilip 
düzeltilirlerdi. Uygun bulunan yahut uygun hale getirilen kararlar ise ilgili komutanlık tarafından 

onaylandıktan sonra infaz edilmek üzere ait olduğu Divân-ı Harp Riyaseti’ne geri gönderilirdi. 

Komutanlıklar 3 seneden fazla olmayan hapis cezalarını (mücazât-ı te’dibiye) tasdike yetkili 
idiler (Köksal: 1996, s.s.126-129). 

3 yılın üzerindeki hapis ve sürgünlerde idam gibi ağır cezaları (mücazât-ı ter’hibiye) 

kapsayan Divân-ı Harp kararları ise Seraskerlik veya Harbiye Nezareti’ne havale edilir, bu 
kuruluşlar bünyesindeki ilgili hukuk birimlerince tetkik edildikten sonra Sadaret’e arz edilirdi. 

Sadaret de bir tezkereyle o mazbatayı Sarayın onayına sunar ve nihayet çıkarılan padişah iradesi 
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ile mazbatadaki kararlar kesinleşirdi. Uygulamadaki çeşitli değişikliklere rağmen bütün dönem 

boyunca padişah iradesine sunulması zorunlu olan tek karar idam cezası olmuştur (Köksal: 1996, 

s.s.128-130). 

Mahkemenin görev alanına giren suçlardan en önemlisi “ devletin dâhili ve harici 

emniyetini ihlal eden ceraim”dir. Başta “İdare-i Örfiye Kararnamesi” olmak üzere mahkemelerin 

görevlerini belirleyen tüm mevzuatta devletin iç ve dış güvenliğini ihlal suçları belirtilmiş 

olmasına rağmen bu suç grubunun hangi suçları içerdiği konusunda pek açıklık bulunmamaktadır.  

Harbiye Nezareti’nin mahkemelerin görevleriyle ilgili olarak 30 Temmuz 1916 (17 

Temmuz 1332) tarihli tebliğinde de daha çok 1858 tarihli “ Mülkiye Ceza Kanunnamesi”nin  

birinci bölüm, birinci ve ikinci kısımlarındaki suçlardan bahsedilmektedir. Bu kısmlarda da “ 
Devlet-i Aliyyenin emniyet-i hariciyesini ihlal eden cinayet ve cünhaları” ile “Devlet-i Aliyyenin 

emniyet-i dâhiliyesini ihlal eden cinayet ve cünhaları” düzenlemektedir. 

Devletin dış güvenliğini ihlal eden suçlar arasında, devletin düşmanlarıyla birlik olarak 

devlete silah kullanmak, yabancı devletleri Osmanlı Devleti aleyhine harbe veya hasmane 
hareketlere tahrik ve teşvik etmek, düşman askeri hareketlerine kolaylık sağlamak ve yardım 

etmek, memleketin herhangi bir yerini düşmana teslim etmek, askeri ve siyasi casusluk, devlet 

memurlarının memuriyetleri icabı kendilerinde bulunan (plan, harita, resim vb.) bilgileri karşı 
tarafa vermeleri gibi suçlar mevcuttur. 

Yine aynı kanuna göre devletin iç güvenliğini ihlal eden suçlar arasında teb’a-yı, saltanat-

ı seniyye aleyhine isyana teşvik, halkı birbiri aleyhine silahlandırarak mukateleye tahrik ve bu 
fiilleri icra için gizli ittifak kurmak, devlete ait bina, mühimmat, ambar ve malzemeleri kasden 

yakmak ve tahrip etmek, devletin ve ahalinin emlak, emvâl ve paralarını zapt ve yağma eden 

eşkıya çeteleri kurmak ve bu çetelere muavenette bulunmak bütün bu fiiller dışında halkı gerek 

sözle, gerek afiş(yafta) yapıştırarak, gerekse neşriyat yoluyla tahrik etmek suçları sayılabilir. 

Tebliğe konu olan Askeri Sırları Açığa Vurma, Casusluk ve Harp Hainliği konuları Divan-

ı Harp Mahkemelerinde ele alınan konulardan birisidir. Casusluk, devletin emniyetini ya da iç ve 

dış siyasi menfaatleri gereği gizli kalması lazım gelen bilgileri yabancı bir devlet hesabına elde 
etme ve aktarma işidir. Bu bilgilerin bazıları mahiyetleri itibariyle kendiliğinden gizli (sır) 

oldukları gibi, bir kısmı da yetkili makamların öğrenilmesini yasaklamaları sebebiyle gizlilik 

taşırlar. Hangi şekilde olursa olsun gizlilik taşıyan her türlü malumatı casusluk amacıyla, yani bir 
başka ülkenin menfaatine olarak elde etmek ve aktarmaya yönelik fiillerin mahkemesi Divan-ı 

Harb-i Örfilere aittir.  

Harp halinde özellikle askerî casusluk faaliyetleri büyük bir önem ve hassasiyet gösterir. 

Ordunun muharebe gücü teknik donanım özellikleri, moral durumu, harple ilgili planları, konuş 
yerleri vs.nin düşman tarafça öğrenilmesi son derece cazip olduğu gibi diğer taraflar açısından da 

aynı derecede tehlikelidir. Bu sebeple tarihçesi pek eskilere inen casusluk fiillerinin mahkemesi 

Divan-ı Harb-i Örfilere verilmiştir (Köksal: 1996, s.s.89-90). 

Osmanlı Devleti Divan-ı Harbi Örfilerde casusların nasıl sorgulanması ve yargılanmasında 

dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bazı emirler ve genelgeler yayınlamıştır. Bu emir ve 

genelgelerin amacı casusluğun önüne geçilmesi olmakla birlikte hukukî ve idarî düzenlemeleri de 

içermektedir. Bu yöndeki düzenleme ve tekliflere ilişkin olarak, Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı 
2. Şube’den 21/8/ 332 (3 Kasım 1916) tarihinde Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyâseti’ne 

(Genelkurmay Başkanlığı’na) gönderilen bir yazıda şu hususlara değinilmektedir; 

1- Casusları yargılayacak Divan-ı Harblerin sınırlarının çizilmesi, 

2- Her Ordu mıntıkasında, Ordu İstihbarat Şube Müdürleri’nin emri altında casus heyet-i 

istintâkiyesinin (sorgulama kurullarının)oluşturulması, 

3- Casusların izlenmesi ve tutuklanmasında İstihbarat Şube Müdürleri’nin bilgisi dışında 
hiçbir makamın yetkili olmaması istenmektedir. Bu yazının ayrıntılarında ise detaylarına inilerek 
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bu isteklerin sebepleri değerlendirilmektedir (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ( 

ATASE) Daire Başkanlığı Arşivi, BDH. K:406, D:397-1598, F:001).  

Bu başlıklardan da anlaşılacağı üzere, yapılmak istenen şey casusluk suçlarında adaletin 
tahakkukunun sistematik bir şekilde sağlanmasıdır. Bu açıdan en önemli iş takip edilen kişi veya 

kişilerin suçlu olup olmadıklarının tespitidir. Bu da sağlıklı ve hukukî kurallara uygun olarak 

yapılmış bir yargılama ile gerçekleştirilebir. Bu nedenle kendisine casusluk suçlarının takibi 

verilen ve casusları yargılayacak olan “Divan-ı Harbler”in sınırlarının çizilmesi en başta 
belirlenmesi gereken iştir.  

Zira bu yapılmadıkça, casusluk suçlaması ile yargılanan kişiler genellikle hak ettikleri 

cezaya çarptırılmadan, küçük cezalarla bu işten sıyrılmışlardır. Bu durum ise Osmanlı Devleti’nin 
casuslarla mücadelesi açısından önemli bir sorunu olarak karşısına çıkmaktadır. İç ve dış 

güvenliği açısından son derecede önemli bir tehdit olarak görülmektedir. Bu nedenle söz konusu 

yazıdaki istekleri sırasıyla değerlendirmek faydalı olacaktır.  

1-Casusları Yargılayacak Divan-ı Harblerin Sınırlarının Çizilmesi: 

Söz konusu yazıda; Osmanlı Devletinde casusların ne şekilde ve nasıl bir teşkilat dâhilinde 

çalıştıklarını gerektiği biçimde anlayarak, ona göre casusluğa karşı geniş ölçekli önleyici 

çalışmalar yapmak için aşağıdaki önerilerin değerlendirilmesi ve kabulü talep edilmektedir:  

Casusları sorgulayıp yargılayacak dîvân-ı harblerin sayılarını olabildiği ölçüde azaltması 

ve bu biçimde casus sorgulama ve yargılamasında bu işin inceliğini bilen ve deneyimli kurullar 

oluşturulması istenmektedir. Oluşturulacak bu kurulların bir merkezin direktifi ile görev 
üstlenerek, düzenli bir biçimde görev yapmasının daha uygun olacağı belirtilmektedir. Buna 

gerekçe olarak ise casus sorgulamasının diğer suçluların sorgulamasından çok ayrı bir nitelikte 

olması gösterilmektedir. Bu nedenle, buralarda görev yapacak kişilerin ayrıca bir uzmanlık ve 

deneyim sahibi olması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Bir casusun delilleriyle birlikte ele geçirilmesinin önemi üzerinde durularak, casusun 

ortaklarının tespitinin, ne şekilde haberleştiklerinin anlaşılıp, karşı önlemler alınmasının gerekliği 

dile getirilmektedir. Bütün bu işleri kolaylaştıracak bilgilerin elde edilmesinin hepsinden daha 
önemli bir iş olduğu özellikle belirtilmektedir.  

 Ayrıca, her ele geçirilen casusun eğitimi ve fiziki açıdan sağlamlığına göre gizli bilgileri 

açığa vurmakta, şiddetli bir inat ve direnç gösterebileceği,  bu durumda casuslara gerçeği 
söyletmek için başvurulacak yöntemlerin uygulanmasında işin doğasına özgü bir akılcılığın ve 

geçmiş deneyimlerin olmasının zorunluluğu dile getirilmektedir (ATASE, BDH. K:406, D:397-

1598, F:001). 

Casusların çeşitli dîvân-ı harblerde sorgulanıp yargılanmalarının, sivil casuslardan bir 
kısmının affına veya hafîf cezalarla işten sıyrılmalarına neden olduğu ve asıl bu işlerin izlenmesi 

ve yürütülmesinden sorumlu olan Ordu İstihbarat Şubelerinin, soruşturmaların akışı ve yargılama 

sonucundan sırasıyla ve zamanında haberdar olamadığı belirtilmektedir.  

Bunun bir sonucu olarak, Osmanlı Devleti’ne yönelik olarak gerçekleştirilen casusluk 

faaliyetlerinin birçok noktalarda karanlık kalarak, casusluğa karşı etkili bir yol izlenmesinde ciddî 

ve kapsamlı bir durum geliştirilemediği vurgusu yapılmaktadır. Bu nedenle, her Ordu 

mıntıkasında yakalanan casusların, bu Ordu mıntıkasının merkezinde, uygun bir durumda 
bulunan veya bu nedenle bulundurulacak olan yalnız bir dîvân-ı harb tarafından sorgusunun 

yapılması ve yargılanması istenmektedir (ATASE, BDH.  K:406, D:397-1598, F:001-01). 
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Casus Dîvân-ı Harbleri’nin kurulmasının istenildiği Ordu merkezleri ise; 

Ordu  

1. İstanbul-Konya  

2. Harput- Diyarbekir 

3. Sivas 

4. Şam-Haleb 

5. İzmir (ordunun Rumili mıntıkasındaki casusları İstanbul dîvân-ı harbe sevk olunur) 

6. Bağdad-Musul olarak belirtilmektedir (ATASE, BDH.  K:406, D:397-1598, F:001-04). 

Gerçekten de casusları sorgulayıp yargılayacak dîvân-ı harblerin sayılarının olabildiği 

ölçüde azaltması, bu mahkemelerin etkinliklerinin daha da artması ve casusluk suçlarına karşı, 
daha titiz bir sorgulama ve yargılamanın yapılabilmesi için son derece önemlidir. 

Ayrıca, casusların yargılanmasıyla ilgili bu mahkemelerde görev yapacak kişilerin yeterli 

yeterli bilgi ve deneyime sahip, istihbarat ve casusluk konusunda uzmanlaşmış işin ehli kişlerden 

seçilmesi de yapılan hataların önüne geçmiş, takip ve soruşturmaların daha sağlıklı bir şekilde 
yapılmasını sağlamaya yönelik bir önlem olarak değerlendirilebilir.  

Söz konusu yazıda, üzerinde önemle durulan bir başka husus da soruşturmaların titizlikle 

yürütülmesidir. Burada özellikle “ön soruşturmalar” ve “sorgulama kurullarının” 
oluşturulmasının önemine dikkat çekilmektedir. Casusluk suçlamasıyla ilgili yapılacak “hazırlık 

soruşturması”nın ne denli önemli olduğu üzerinde durulmaktadır.  

Yine delillerin toplanması ve muhafazası ile suç ortaklarının tespiti konusunda yürütülecek 
araştırmalar için bir kurul tarafından “ilk soruşturma” işleminin yapılmasının önemine dikkat 

çekilmektedir. Neticede “hazırlık tahkikatı” ve “ilk soruşturma” ile birlikte yargılamanın “ön 

soruşturma” aşamasının birçok sorunun çözümlenmesine neden olacağı belirtilmektedir. Bütün 

bu işlemlerin ise tek elden “Ordu İstihbarat Şube Müdürlükleri” tarafından yürütülmesi gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. 

2- Her Ordu Mıntıkasında, Ordu İstihbarat Şube Müdürlerinin Emrinde Casus 

Heyet-i İstintâkiyesinin (Sorgulama Kurullarının) Oluşturulması: 

Söz konusu yazının ikinci madesinde; her Ordu mıntıkasında Ordu İstihbarat Şube 

Müdürleri’nin emir ve direktifleri dâhilinde hareket etmek üzere, özellikle casusların ilk 

sorgulamalarını (bidâyet-i isticvâb) ve araştırmalarını (tahkîkâtını) yerine getirmekle görevli bir 
soruşturma kurulu (heyet-i istintâkiye) oluşturulması istenmektedir. Bu kabul edildiği takdirde 

işlerin bir merkezden izlenmesi ve bütün casusluk sorunlarının Ordu İstihbarat Şubeleri tarafından 

çok rahatlıkla görülmesin sağlanacağı belirtilmektedir. Burada izlenmesi gereken hususlar ile 

yetki ve sorumluluklar şu şekilde açıklanmaktadır: 

A- Casus Gözaltına Alındığında Ordu İstihbarat Şube Müdürünün Görevi: Derhal 

casus sorgu kurulundan bir kısmını veya lüzûm ve önemine göre bu kurulu olay yerine (mahall-i 

vak‘aya) göndermekle beraber (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-01) durumu şifreli 
telgrafla, Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’ne (Karargâh-ı Umûmî İstihbarat Şubesi ile Ordu 

İstihbarat Şube Müdürleri arasında bu gibi sorunlarda kullanılmak üzere bir şifrenin kabulü ve 

değiş tokuşuna yetki ve izin verilir) ve bağlı olduğu orduya bildirir ve onu izleyen süreçte posta 

ile kapsamlı raporunu gönderir.  

Tutuklanan casusla ilgili ortaya çıkan kişiler de eğer Ordu mıntıkası dışında bir mıntıkada 

ise, bu durumda ilgililerin takip ve tutuklanmasındaki zorunluluğu nedenleriyle birlikte şubemize, 

eğer zaman yoksa veya çok kısıtlı ise ilgililerin bulunduğu Ordu İstihbarat Şube Müdürü’ne 
bildirerek bunlar tutuklanıp, asıl casusun bulunduğu mıntıkaya gönderilir.  
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B- Casus Soruşturma Kurulu (Heyet-i İstintâkiyesi): Tahkikatı detaylı bir şekilde 

yaptıktan ve tutukluların suçlarına ilişkin yeterli ipucu elde edilip, artık tahkikatın sürmesinin 

Ordu İstihbarat Şube Müdürü’nce gerek kalmadığı kanaati ortaya çıktıktan sonra, tutuklular, 
bütün yazışma ve belgeleriyle birlikte istihbarat şube müdürünün emir ve direktifleri dâhilinde 

kolluk kuvvetlerinin kontrolünde olarak ordu casus dîvân-ı harbine sevk olunurlar ve bir taraftan 

casus soruşturma kurulu (heyet-i istintâkiyesi) tarafından tutulan zabıtların bir örneği Genel 

Karargâh İstihbarat Şubesi’ne gönderilir.  

C- Casusların Dîvân-ı Harbe Teslîminden Sonra Dîvân-ı Harbin Soruşturma Kurulu: 
Elde ilk ifade zabıtlarına göre sorunu yeniden derinlemesine ele alarak araştırır ve eğer casuslar 

daha başka suç ortaklarını yeniden ele verirlerse, Dîvân-ı Harb Başkanı, Ordu İstihbarat Şube 
Müdürü’ne bilgi verir müdür derhal casus soruşturma kurulunu toplattırarak, sonucu önceki gibi 

dîvân-ı harbe bırakır (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-02).  

Bu süreçteki diğer yapılması gereken işlerin de sırasıyla şu akış içerisinde yapılması 

istenmektedir; 

D-  Yargılama Başlamadan Önce Gerekli Bilgilendirmelerin Sağlanması: Casus 

Dîvân-ı Harb Reîsi, Ordu İstihbârât Şu‘be Müdürü ile doğrudan doğruya gerek şifahen (sözlü) ve 

gerek telgraf ve yazışmalarla ilişki kurarak, soruşturmanın gidişatından dâimâ müdürü 
bilgilendirir. Karşılık olarak, müdürün görüşlerini alarak, soruşturmasını düzenler ve yargı süreci 

başlamadan önce müdürün fikrini ortaya koyarak, gerektiğinde kuşkulu noktalar konusunda 

açıklama ve nasıl hareket edilmesinin uygun olacağı konusunda bilgi ister.   

E- Yargılama Sürecinde İstihbarat Şube Müdürleri’nin Yetkileri: İstihbarat Şube 

Müdürleri arzu ettikleri zaman, kendisi veya bir vekil göndererek, yargılama sırasında hazır 

bulunmak yetkisine sahip olmalı, görüş belirtebilmesi için isteme halinde sorgu tutanağı ve 

mahkeme yazışmaları her zaman kendisine verilmelidir. 

F-  Casusluğa Karşı Önlemlerin Alınması: İstihbarat Şube Müdürleri casusların dîvân-ı 

harbe bırakılmalarından sonra yargılama hükmü sonucuna (son karar verilinceye) kadar bu ilişki 

sonucundan elde etdikleri bilgilerden en önemlilerini (derhal casusluğa karşı önlem alınmasını 
gerektirecek hususlar) gereğine göre şifre ile ve peyder pey raporlarla Genel Karargâh (Karargâh-

ı Umûmî) İstihbarat Şube Müdürüne bildirmelidir.  

Casusların ortaya çıkan çalışmalarına göre kendi mıntıkasında ne gibi önleyici tedbirler 
(tedâbîr-i mâni‘a) alınmasına ihtiyaç hissedildiğini gerek şubemize ve gerek ordusuna görüşlerini 

bildirerek, yapılması için öneride bulunmalıdır.  

G- Dîvân-ı Harp Tarafından Yürütülen Yargılamanın Bitirilmesi: Casusların 

yargılaması sona erince, bütün soruşturma ve yargılama (istintâk ve muhâkeme) evraklarının birer 
örneği çıkartılarak, doğruca Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’ne gönderilmesi istenmektedir.  

Yine, Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’nin kendisine gönderilen bu evrakın 

incelenmesinden edeceği fikr ve görüşe dayanarak, (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-
03).casuslara karşı genel önlemler alınması istenmektedir. 

 Sonuçta, Ordu İstihbarat Subayları tarafından, eğer yargılama evraklarında casusların suç 

ortaklarının bulunmadığı ve ne gibi bir teşkilatla çalışmakta olduklarına ilişkin meselenin daha 

çok derinleştirilmediği tespit edilirse, bundan sonraki sorgulama ve yargılamanın (istintâk ve 
muhâkemenin) ne şekilde yapılması gerektiği hakkında dîvân-ı harbi uyarmaları ve sonuçlarını 

diğer Ordu İstihbarat Şube Müdürleri ile casus dîvân-ı harblerine genelge ile duyurmaları 

istenmektedir (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-04).  

3- Casusların İzlenmesi ve Tutuklanmasında İstihbarat Şube Müdürlerinin Bilgisi 

Dışında Hiçbir Makamın Yetkili Olmaması: 
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Casusların takip ve tutuklanmaları hakkında şu maddelere harfiyen uyulması 

istenilmektedir: 

1- Suçüstü durumunda tutuklanmasını gerektirecek bir zorunluluk görülmedikçe, hiçbir 
makam ve memur casus takip ve tutuklanmasına kalkışmamalıdır. Birisinin casusluğundan 

kuşkulanan herhangi bir şahıs veya memur durumu yakın ise İstihbarat Şube Müdürleri’ne veya 

en yakın askerî büyük komutanlara yoksa sivil devlet görevlilerine bildirmeli. Sonunda böyle bir 

casusun varlığı İstihbarat Şube Müdürleri’ne haber verilerek, ancak adı geçen müdürlerin direktifi 
ve alacağı önlemler çerçevesinde casuslar takip edilip, tutuklanmalıdır. Çünkü: Casusların takibi 

ve tutuklanması bunların ele geçirilip, sorgulanmalarından daha önemli ve daha sakin ve ön 

görülü olmayı gerektirir. Tecrübelerle ispatlanmıştır ki gerek takip ve gerekse tutuklamada 
yapılacak ufak bir acelecilik ve dikkatsizlik casususun tamamen elden çıkmasına veya hiçbir delil 

elde edilemeyerek birçok memurların boş yere uğraşması sonucunu doğurmuştur. Bu şekilde bir 

hareket, en kötüsü casusların daha uyanık ve tedbirli hareket etmelerine neden olmuştur. 

2- Casusları sorgulayan sorgu kurulları ile casus divan-ı harpleri casusların ne şekilde 
tutuklandıklarına ve ele geçirilen belgelere ilişkin kesinlikle dışarıya bilgi sızdırmamalıdır. Hatta 

tutuklunun casus olarak sorgulanıp yargılandıklarından, (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, 

F:001-05) hiçbir biçimde dışarıya ipucu verilmemelidir. Bundan dolayı casusların takip ve 
tutuklanmasında görev alanlar da işin bu yönüne son derece dikkat etmelidirler (ATASE, BDH. 

K:406, D:397-1598, F:001-06). 

Söz konusu yazıda belirtilen tüm bu hususların da uygun görülmesi halinde genel bir 
direktif şeklinde Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’nce kaleme alınarak, hemen yayımlanmasına 

emir buyrulması istenmektedir. Bu isteklerin incelenmesiyle birlikte, Genel Karargâh İstihbarat 

Şubesi’nce, 12/9/1332 (25 Kasım 1916) tarihinde aşağıda yazılı olan emir kaleme alınmış ve tüm 

ordu birliklerine uygulanmak üzere gönderilmiştir. Birliklere gönderilen bu emir bir iki 
değişikliklik ve ekleme yapılmak suretiyle daha önce teklif olarak sunulan yazının hemen hemen 

aynısıdır. Bu emrin içeriği ve maddeleri şu şekildedir: 

“Memleketimizde casusluğun ne şekilde ve nasıl bir kuruluş çerçevesinde çalıştıklarını 
gerektiği biçimde anlayarak, ona göre önlemler almak için, bundan sonra casusların takip ve 

tutuklanmaları ile yargılamalarının aşağıda gösterilen talimat çerçevesinde yapılmasını 

emrederim. 

1- Casusluğun önlenmesi ve lehimize casus kullanımıyla düşmandan bilgi elde edilmesine 

ilişkin genel önlemler ve düzenlemeler alınmasından doğrudan doğruya Genel Karargâh 

İstihbarat Şube Müdürü ve her Ordu Karargâhında doğrudan doğruya Genel Karargâh’a bağlı 

İstihbarat Subayı sorumlu tutulacaktır. (Bu subay şimdiye kadar Ordu Karargâhlarında bulunan 
İstihbarat Şubesi Müdürü veya İstihbarat Kısım Amiri’dir). Bunun mahiyetine refakatinde çalışan 

subaylardan bir subay daha verilecektir. Yeni seferi kadrolarda bu biçimde değişiklik yapılmış ve 

tebliğatta bulunulmuştur. 

Ordular kendi muharebe gücüyle veya keşif araçlarıyla elde edeceği bilgileri harp harekâtı 

şubelerinde toplayacaklar ve yukarıda açıklanan istihbarat subayı ile de bu hususta karşılıklı 

ilişkide bulunacaklardır.  

Esirler ve sığınmacıların sorgulamaları doğrudan doğruya istihbarat subayları tarafından 
yapılacak ve sonucunu Ordu İstihbarat Subayları derhal Genel Karargâh’a ve bir suretini bağlı 

bulundukları karargâha vereceklerdir. Buna göre Kolordular Karargâhları Harekât Şubeleri’nde 

istihbarat ile uğraşan bir subay ayrılacak ve bunlar da Ordu İstihbarat Subayı’na bağlanacaktır. 

Bunun gibi kolordular kendi haber kaynakları ve keşifleri sonucunda elde edeceği bilgiler 

hakkında karşılıklı olarak bu subayla ilişkide bulunacaklardır. Tümenlere istihbarat subayı 

verilmiş ise veya verilirse, aynı koşullar altında tümenin bağlı bulunduğu kolordu istihbarat 
subayına bağlı bulunacaktır. Gerektiğinde müstahkem mevkilere de istihbarat subayı ataması 

yapılacak veya mevcutlarından ayrılacaktır. 
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Genel Karargâh’a bağlı bu İstihbarat Subayının ödüllendirilme ve ilerlemeleri hakkındaki 

tekliflere Genel Karargâh’ın görüşü de eklenecektir.  

2- Ordu İstihbârât Subayları, gerek Genel Karargâh’tan aldıkları emir ve direktiflere ve 
gerek kendiliklerinden gördükleri lüzuma göre bu görevlerde çalışmaya başlamak için ilk önce 

(ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-07). Kurmay Başkanları aracılığıyla, Ordu 

Komutanları’nın onayını almak zorundadırlar. Kendiliklerinden yaptıkları bütün önlem 

düzenlemeleri ilk vasıta ile ayrıntılı bir biçimde posta ile ve acele durumlarda kararlaştırılan şifreli 
telgrafla Genel Karargâh’a bilgi vereceklerdir. 

3- Casusların takipleri ve tutuklamaları özellikle istihbarat subaylarının emir ve direktifleri 

çerçevesinde yerine getirilecektir. İstihbarat Subayları bu konuda istihdam ettikleri memurların 
yetersizliklerine hüküm ettikleri zaman askeri ve sivil makamlar tarafından izin almaksızın derhal 

karşılacaktır.  

4- Ordu mıntıkalarında istihbarat subaylarının ve Genel Karargâh İstanbul’da bulundukça 

İstanbul ile Edirne ve Bursa’da genel karargâh istihbarat şube müdürünün bilgisi ve bu konuda 
talimatı alınmadıkça gerek askeri gerek sivil hiçbir memur casusluğundan kuşku duyulan bir 

kişinin takip ve tutuklanmasına yetkili değildir. Ancak çok hızlı gelişen bir suçüstü karşısında 

bulunup da mevcud belgelerin casus tarafından yok edilmesi pek olası görünen olaylar dizisi bu 
yetkinin dışındadır. 

5- Her ordu mıntıkasında özellikle casusların sorguya çekilmeleri ve ön soruşturmalarını 

yapmakla görevli üç subaydan oluşan casus sorgulama kurulu oluşturulacak ve bu kurul İstihbarat 
Subayları’nın emri altında görev yapacaklardır. (Lüzumuna göre kurulların sayısının artırılması 

uygundur). (İstanbul, Edirne ve Bursa için oluşturulacak casus sorgulama kurulu Genel Karargâh 

İstihbarat Şube Müdürü’nün emriyle görev yapacaklardır. 

6- Ordu mıntıkasında ele geçirilecek casusların son sorgulamalarıyla yargılamaları ordu 
mıntıkasında bulunan dîvân-ı harb-i örfilerden yalnız bir veya mıntıkanın genişliği ve önemine 

göre iki dîvân-ı harb tarafından yapılacak ve soruşturma kurulları tarafından ilk sorgulamaları 

yapılan casuslar sürekli ve belirli olan bu dîvân-ı harblere göndericektir (ATASE, BDH. K:406, 
D:397-1598, F:001-07).  

7- Her ordu mıntıkasında casusların gönderilmesi için seçilen dîvân-ı harb-i örfîler 

aşağıdaki yerlerde bulunacaklardır: 

Birinci Ordu içün: İstanbul-Ankara 

İkinci Ordu içün: Harput-Diyarbekir 

Üçüncü Ordu içün: Sivas 

Dördüncü Ordu içün: Şam-Haleb 

Beşinci Ordu içün: İzmir (Ordunun Rumili mıntıkasında ele geçirilecek casusları İstanbul 

dîvân-ı harbine gönderilir). 

Altıncı Ordu içün Bağdad-Musul 

8- İstihbarat Subayları’nın bilgileri ve direktifleri çerçevesinde takip edilip daha sonra 

tutuklanan casuslara aşağıda belirtilen işlemler uygulanacaktır: 

a- İstihbarat Subayları’nın emirleri altında bulunan soruşturma kurulundan  (heyet-i 

istintâkiyeden) bir kısmını veya görülecek lüzûm üzerine tamamını olay yerine gönderir. Bu kurul 
casusların hızlı bir biçimde ilk sorgulamalarını (isticvâbât-ı evveliyelerini) yapar. Olay yeri 

incelemelerinde eksiklik kalmayacak şekilde soruşturmayı tamamlar. Şâyed casuslarla ilişkileri 

ortaya çıkan diğer şahısları ordu mıntıkasından başka bir yerde iseler şifre ile durumu istihbarat 
subaylarına bildirirler. İstihbarat Subayı da gösterilen delillere göre bu şahısların hızlı bir bir 

biçimde tutuklanmasına kanaat getirirlerse ilgililerin bulunduğu Ordu İstihbârât Subayları’na 
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şifre ile bunların tutuklanmalarını ve kendi mıntıkalarına kolluk kuvvetleri denetiminde 

gönderilmelerini ister. Derhal durumu ordusuna ve bir taraftan da karargâh-ı umûmî istihbarat 

şube müdürüne haber verir.  

b-  Soruşturma Kurulları (heyet-i istintâkiyeler) ilk sorgulamaları (isticvâbât-ı evveliyeyi) 

tamamladıktan sonra soruşturmanın devamına (devâm-ı tahkîkâta) artık gerek kalmadığına kanaat 

getirirse İstihbarat Ssubayları’nın direktifleri çerçevesinde casuslar evraklarıyla beraber 

belirlenmiş olan dîvân-ı harblere gönderilir ve ilk sorgulamayı belirtir evrakın bir sureti genel 
karargâh (karargâh-ı umûmî) şube müdürüne gönderilir.  

c- Casusların dîvân-ı harblerde süren sorgulama ve yargılamalarından (istintâk ve 

muhâkemelerinden) İstihbarat Subayları devamlı bilgi alacaklar ve arzu ettikleri zaman kendileri 
veya vekil olarak bir İstihbarat Subayı’nı dîvân-ı harbe göndererek, sorgulama ve yargılama 

(istintâk ve muhâkemelerde) sürecinde bulunmak suretiyle yargılamayı izleyecekleri gibi gerek 

duyduklarında sorgulama ve yargılama (istintâk ve muhâkeme) evrakının aslı veya bir sureti 

kendilerine inceleyebilmeleri için teslim olunacakdır.  

d- Dîvân-ı harblerde soruşturma ve yargılama sürecinde (istintâk ve muhâkemede) casuslar 

yeniden suç ortaklarını ele verirlerse dîvân-ı harb reisleri bu yeni suçluların izlenmesi ve 

tutuklanması için durumu ayrıntılarıyla (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-08) İstihbarat 
Subayları’na bildirecekler ve ancak İstihbarat Subayları’nın emir ve direktifleri çerçevesinde 

takip ve tutuklamaları gerçekleştirecektir.  

9- İstihbarat Subayları takip başlangıcında (bidâyet-i ta‘kîb) ve tutuklamalardan (tevkîfden) 
başlayarak olayın gelişim ve akışına ilişkin sırasına göre şifre veya postaya verilecek raporlarla 

Genel Karargâh (Karargâh-ı Uumûmî) İstihbarat Şube Müdürü’ne sürekli bilgi vereceklerdir. 

10- Casusların yargılamaları sona erip, hükmün verilmesini izleyen süreçte soruşturma ve 

yargılama (istintâk ve muhâkeme) evrakının birer suretleri İstihbarat Subayları aracılığıyla 
doğruca, Karargâh-ı Umûmî İistihbarat Şube Müdürü’ne gönderilecektir. Karargâh-ı Umûmî 

İstihbârât Şube Müdürü bu evrakın incelenmesinden sonra cezası yerine getirilen casusların ne 

şekilde çalıştıklarından ve buna karşı ne gibi önlemler alınmasına gerek duyulacağından bahseden 
düşünce ve önerilerini bütün ordulara bir genelge ile duyuracaklardır. Casusların gerek takip ve 

tutuklanmalarında ve gerek sorgulama ve yargılamalarında en çok dikkat edilecek ve özen 

gösterilecek nokta ele geçilen casusun suç ortaklarını bulmak ve bunların ne şekilde ve nasıl bir 
bir yöntemle ile haberleştiklerini ve ne gibi araçlardan istifade ettiklerini anlamaya olanca gücünü 

harcamayı ön plana almaktır. Bundan dolayı casusların takip ve tutuklanmalarında oldukça 

uyanık olmalı ve gizliliğe önem verilmelidir. Tutuklanan şahsın ne sebepten tutuklandığı, 

soruşturulup yargılandığı kesinlikle dışarıya sezdirilmemelidir. Açıklamalarda bulunmak üzere 
getirtilecek şahısların işin içeriği ile ilgili bilgi edinmelerine meydan vermeyecek şekilde sorular 

yöneltilmeli ve eğer getirtilmiş olan şahıs bir şekilde işin özü ile ilgili bilgi edindiği izlenimi 

doğarsa,  suç ortakları tamamen tutuklanıncaya kadar bu şahsın serbest bırakılmamasına dikkat 
olunmalıdır” (ATASE, BDH. K:406, D:397-1598, F:001-09). 

Görüldüğü üzere, Başkomutan Vekili adına, Ordu Birlikleri’ne dağıtımı yapılan bu emirle 

birlikte, hem ülkede artan casusluk olaylarının önüne geçilmek istenmiş, hem de casus 

yargılamalarında Divân-ı harblerin işleyiş sürecine bir açıklık getirilmek istenmiştir. Daha 
sonradan, buna benzer nitelikte başka emirler de yayınlanmıştır. Ancak, tüm yayınlanan diğer 

emirlerde de içerik hemen hemen aynıdır.  

Bu emir ve yazılarda; bir takım anlaşılmayan veya kafa karışıklığının olduğu bazı özel 
sorulara açıklamalar getirilmekte ve uygulamadaki aksayan yönleri giderici, işleyişe yönelik 

mahiyetteki konulara yer verilmektedir. Örneğin; Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı Vekâleti’nce 

Merkez Komutanlığı’na 6 Mart 1332 (22 Mart 1916) tarihinde Ali Seydi imzasıyla gönderilen bir 
tezkikerede, şu ifadelere yer verilmiştir: 
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“Bundan sonra Dîvân-ı Harb-i Örfî’ye teslim edilecek casuslukla suçlanan şahıslar 

hakkında soruşturma kurullarınca usulen yapılacak ön soruşturmanın vakit ve zamanı Genel 

Karargâh İstihbarat Şubesi’ne bildirilecek ve adı geçen şubeden konuyla ilgili görevli olarak 
gönderilecek subay, geçici üye sıfatıyla soruşturma kurulunda görev alacaktır” (ATASE, BDH. 

K:383, D:390-1521, F:006).  

Yine, bu konuda farklı bir örnek vermemiz gerekirse; Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı 

Vekâleti’nce 13/ 12/ 1332 (26 Şubat 1917) tarihinde gönderilen emirdir. Bu emirde, şu ifadelere 
yer verilmiştir:  

“1- Dîvân-ı Harb-i Örfî’nin her türlüsünden olan çok işleri sırasında kendisine bırakılan 

casusluk işlerini mesleğin önemine yaraşır bir biçimde etraflıca ve derinlemesine incelemesinde 
şu an ki teşkilâtın uygun olmadığı ortaya çıktığından özellikle casusluğa ilişkin işlerde uğraşmak 

ve düzenleyeceği suç evraklarıyla iddianameyi doğrudan Dîvân-ı Harb-i Örfî Hâkimler Kurulu’na 

teslim etmekle görevli kişilerin üç subaydan oluşan bir “Casus Soruşturma Kurulu”nun 

oluşturulması çok gerekli görülmüştür. 

2- Bu Kurul, gerek Merkez Komutanlığı’ndan ve gerek diğer makamlardan veya Dîvân-ı 

Harb-i Örfî’nin kendisinden dolayısıyla yargılama sırasında casuslukla bağlantısı tespit edilen 

kişilere ilişkin (ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, F:006-01) kendisine teslim edilen işlerin 
soruşturma biçimi ve takibi hususunda, Genel Karargâh İstihbarat Şubesi ile sürekli bağlantıda 

bulunarak, emir alacak ve çalışmanın aşamaları konusunda bu şubeye karşı sorumlu olacaktır. 

3- İstihbarat Şubesi’nin onayı alınmadan Kurulun değiştirilmesi yoluna gidilmeyecektir. 

4- Bir an önce şartlar çerçevesinde Kurul oluşturulması ile isimlerin nerede ve hangi 

tarihten itibaren işe başlayacaklarının bildirilmesini rica ederim” (ATASE, BDH. K:383, D:390-

1521, F:006-02) 

Yine başka bir örnekte, Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı Vekâleti’nce 24 Mayıs 1332 (16 
Haziran 1916) tarihinde Harbiye Nezareti’ne gönderilen bir emirdir. Bu emirde ise, şu ifadelere 

yer verilmiştir: “22/2 1332 tarih ve 2348 numaralı muhtırada oluşturulması rica olunan “Casuslara 

Ait Soruşturma Kurulu” hakkında Subay Özlük Hakları Müdürlüğü’nün 21.3.1332   ( 3 Nisan 
1916) tarih ve 1893 numarasıyla Genel Karargâh İkinci Şube Müdüriyeti’ne tebliğ edilen cevabî 

muhtırada anılan kurulun Dîvân-ı Harb-i Örfî üyeleri arasından seçilerek, atanması hususunun 

Merkez komutanlığı’na yazıldığı bildirilmektedir. 
Kurulması Yüce Bakanlığınızın kararına bağlanan bu soruşturma kurulunun ana görevi 

casuslukla suçlanan kişiler hakkında yalnız soruşturma ve sonrasında cezaya hükmetmekten 

ibaret değildir. Düşman casuslarının gerek suçlu olarak ele geçirildikleri ve gerekse 

yargılamalarının yapıldığı süreçte ortaya çıkacak durumlara göre meseleye temas eder biçimde, 
dışta ve içte değişik yöntemlerle takipte bulunmak, genellikle memlekete çok faydalı sonuçlar 

armağan edebilir. Düşman casusluğunun önlenebilmesi için elde edilecek casusların hemen 

cezalandırılması amaçlarını ortaya çıkarmada yeterli olmayıp, düşmanın bu konudaki teşkilâtını 
anlamak ve o sayaede esas itibarıyla adı geçen teşkilâtın çalışmalarını verimsiz kılmak gerekir. 

Bundan dolayı anılan bu husus için Dîvân-ı Harb-i Örfî’den atanması onaya sunulan üç subayın 

bilgileri ve sayısı yeterli olmayacağından, sözü geçen emirde, pratik deneyimi ve yetenekleri 

şubece de bilinen ve şu anda Altıncı Kolordu Kurmay Başkanlığı’nda bulunan Binbaşı Ali Tevfik 
Efendi ile Belgrad’da Müslüman esirlerin teslim alınmasıyla görevli Yüzbaşı Cemil Efendilerin 

atanması Dîvân-ı Harb-i Örfî’den bir veya iki subayın katılımı hususlarına izin veilmesi ve işin 

çok ivediliğine göre durumla ilgili olarak icab edenlere çabucak emir verilmesi rica olunur.  
Bu şekilde oluşturulacak kurul; Fransızca, Yunanca, Rusca ve öteki Slav dillerini yeterli 

düzeyde bilmek zorundadırlar. Dîvân-ı Harb üyeliğine ayrılacak subaylardan birinin Almanca’yı 

bilmesi arzu edilmektedir”( ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, F:006-03).  
Bu emirden de anlaşılacağı üzere, casuslukla etkin bir mücadele için oluşturulacak 

kurullara işin ehli ve yabancı dile vakıf bilgili subayların atanması ve kurulların sağlıklı bir 

şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. 
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Yine bu konuda, Dîvân-ı Harb-i Örfî tarafından 7/4 1332 (20 Nisan 1916) tarihinde 

Dersaadet Merkez Komutanlığı’na gönderilen bir başka yazıda şu ifadeler yeralmaktadır; “Dîvân-

ı Harb-i Örfî soruşturma Kurulu bir sorguya çekme Kurulu olduğuna göre, sorguya çekme 
zamanında bu kurulda görevli olmayanların kurul üzerinde hiçbir denetim hakkı yoktur.  

Bu belli olduktan sonra geçenlerde Genel Karargâh İstihbarat Şubesi Başkanı Yarbay Seyfi 

Bey’le görüşerek, casuslara ilişkin soruşturmalarda bu işlerde uğraşan adı geçen daireden bir 

subayın gönderilmesiyle, kurulun işin özü üzerinde aydınlatılması ortaya çıkmış ve o tarihten 
başlayarak, bu gibi soruşturma işlerinde soruşturma kurulunu aydınlatmak üzere bir subayın 

gelmekte olduğu arz olunur” (ATASE, BDH. K: 383, D:390-1521, F:006-04). 

Yine bu konuda, Harbiye Nezareti, Özlük İşleri Müdüriyeti Seferberlik İşleri Kısmı 
tarafından 12 Mayıs 1332 (25 Mayıs 1916) tarihinde Genel Karargâh İkinci Şube’ye gönderilen 

bir başka yazıda şu ifadelere yer verilmektedir;  

1- Dîvân-ı Harb-i Örfî’ye yargılanmak üzere bırakılacak casusluk işleriyle uğraşmak üzere 

Dîvân-ı Harb-i Örfî Soruşturma Kurulu’ndan üç subaydan oluşan bir “Soruşturma Kurulu” teşkil 
edilecektir. 

2- Bu Soruşturma Kurulu Genel Karargâh İkinci İstihbarat Şubesi ile sürekli bağlantıda 

bulunacaktır. 

3- Atanacakların isimleri adı geçen şubeye ve Özlük İşleri Müdüriyeti’ne bir andıçla 

bildirilecektir (ATASE, BDH. K: 383, D: 390-1521, F:006-05). 

Bu konuda, Merkez Komutanlığı’ndan, 23/4/1332 (6 Mayıs 1916) tarihinde Seyfi Bey’e 
gönderilen bir genelgede de şu ifadelere yer verilmiştir: “ Bu kere teşkilât gereği Dîvân-ı Harb-i 

Örfî’de fazla kalan subaydan bir kurul oluşturulması için yazıldı. Bu konudaki görüş alındıktan 

sonra o da arz olunacaktır” (ATASE, BDH. K: 383, D:390-1521, F:006-06). 

Yine bu konuda Başkomutanlık Vekâletince, 23/4/1332 (6 Mayıs 1916) tarihinde Harbiye 
Nezareti’ne ve Merkez Komutanlığı’na gönderilen emirde şu hususlara yer verilmiştir: “Özellikle 

casus işleriyle uğraşacak üç subaydan oluşan bir kurulun teşkili ile bunların isimlerinin şubeye 

bildirilmesi hakkında 21 Mayıs tarihinde tarafınıza ve bir örneği şubeye yazılan emre göre 
şimdiye kadar bu kurul hakkında bir bilgi verilmemiştir. Divân-ı Harbi Örfî Başkanlığı’nın bir 

yetkiye dayalı yürüttüğü görüş bu konudaki emrin tamamen isteği dışındadır1 (ATASE, BDH. 

K:383, D:390-1521, F:006-07). 
Yine bu konuda Başkomutanlık Vekaleti’nce, 05/Temmuz/1332 (18/07/1916) tarihinde 

Merkez Komutanlığı’na gönderilen bir emirde ise, “Casusluk işleriyle uğraşacak bu dört 

subaydan ikisinin Divân-ı Harb-i Örfî’de görevli oldukları gösteriliyor. Yeni Kurula dâhil olan 

bu subayların Divân-ı Harb’le bir ilişkileri kalmaması gereklidir. Bunların şu anda Divân-ı 
Harb’de görevli olup olmadığının bildirilmesi rica olunur” denilmektedir (ATASE, BDH. K:383, 

D:390-1521, F:006-08). 

Bu yazıya cevap olarak Divân-ı Harb-i Örfî’den Genel Karargâh İstihbarat Şube 
Müdürlüğü’ne 5 Eylül 1332 (18 Eylül 1916 tarihinde gönderilen yazıda ise şu ifadelere yer 

verilmiştir: “Geçenlrede görüşmeler sonucu kararlaştırıldığı gibi casusluk işleriyle uğraşmak ve 

sorgulama yöntemine göre kendisine bırakılan evrakı sonuçlandırarak, mahkemeye yollamak 

üzere Divân-ı Harb-i Örfî’ye bağlı “Araştırma Kurulu” teşkil edilmiştir. Yüce makamınıza bağlı 
olarak dışarıda casusluk işlerini takip ve ön araştırmasını yapmak üzere bir kurulun teşkili de 

kararlaştırılan işlerden bulunduğuna göre adı geçen kurulun da bir an önce teşkiliyle işe 

başlanılmasının sağlanması rica olunur efendim” (ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, F:006-09). 
Genel Karargâh İstihbarat Şube Müdürü’de Divân-ı Harb-i Örfî Başkanlığı’na gönderdiği 

cevabî yazısında şunları söylemektedir: “ Yeni oluşturulan kurulun dışında takip edilecek 

                                                             
1 Bu emrin yan tarafına düşülen notta ise şu ifadeler bulunmaktadır; “Özel bir emir biçimde oluşturulacak kurulun şube 
ile ilişkisi kontrol anlamını kapsamamaktadır. Amaç Kurulun aydınlatılması ve takibatın istenilen biçimde izlenmesini 
sağlamaktır. Yüce Bakanlığın emirleri hükmünün bütünüyle icrası ve neticesinin beklenildiği arz olunur.” 
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casusluk işleri varsa, teşkili kararlaştırılan öteki kurulunun işe başlamasına kadar şube tarafından 

takip edilip görülmak üzere haber verilmesi rica olunur (ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, 

F:006-09). Divân-ı Harb-i Örfî Başkanlığı’ndan ise bu yazıya cevap olarak 8 Eylül 1332 (21 Eylül 
1916) tarihinde şu cevap yazılmıştır: 

“Yeni oluşturulan kurulun dışarıda takibi gerektirir özellikte casusluk işlerine ilişkin evrak 

henüz bulunmadığı arz olunur efendim” (ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, F:006-09a).  

Yine bu konuda, Harbiye Nezareti Mahkeme İşleri Müdiriyeti tarafından 3 Teşrin-i evvel 
1332 (16 Ekim 1916) tarihinde Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’ne gönderilen başka bir yazıda 

ise şu ifadelere yer verilmiştir; “Beyoğlu Asliye Mahkemesi üyelerinden Nazif Bey’in Dersaadet 

Divân-ı Harb-i Örfîsi casusluk soruşturma kurulunda görevlendirilmesi anılan Divân-ı Harbi Örfî 
Başkanının yazılı bildirimi üzerine onaylanarak durumun kendisine tebliğ edildiği Adliye 

Nezareti Vekâleti’nden gelen tezkerede bildirilmiş olmakla bilgi edinilmesi konusunda andıç 

takdim kılındı (ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, F:006-10). 

Yine bu konuda Başkomutanlık Vekâleti tarafından Dersaadet Merkez Komutanlığı’na 6 
Teşrin-i evvel 1332 (19.10.1916) tarihinde gönderilen bir emirde şu ifadelere yer verilmiştir: 

1) Genel Karargâh İstihbarat Şubesi’nin gösterdiği lüzum üzerine oluşturulan Soruşturma 

Kurulunun Divân-ı Harbi Örfî’ye bağlı olmayıp, Genel Karargâh İstanbul bulunduğu sürece, adı 
geçen karargâh İstihbarat Şubesi’ne ve bulunmadığı takdirde, Merkez Komutanlığı’nın emri 

altında bulunacaktır. 

2) Bu soruşturma kurulu kendiliğinden kimseyi tutuklayamaz. Tutuklanmasına gerek 
duyulacak şahısları tutuklanma gerekçeleriyle birlikte doğruca şubeye bildirir ve oradan gelecek 

emir gereğince hareket eder. 

3) Soruşturma Kurulu İstihbarat Şubesi’nin vereceği belgeler üzerine tutuklama talebinde 

bulunulan şahısları sorguya çeker ve bu sorgulama tutanağını şubeye sunar. 
4) Bu soruşturma kurulundan geçen belgeler üzerine Divân-ı Harbi Örfî’ce verilen hüküm 

ve karar imza edilmezden önce soruşturma belgelerinin altına özeti yazılarak istihbarat şubesine 

gönderilir. 
5) Bu talimatın ilgililere tebliği ve bu soruşturma kurulunun üyeleri ve başkanının 

isimlarinin gönderilmesi rica olunur (ATASE, BDH. K:383, D:390-1521, F:006-11).  

Bütün bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi sonradan gönderilen tüm emir ve yazılar sistemin 
aksayan yönlerini iyileştirmeye ve çok net olmayan boşlukta kalan uygulama hususlarının 

aydınlatılmasına yöneliktir. Yine bu mahkemelerin casuslukla ilgili soruşturmalarının hukuk 

kuralları içerisinde yapılarak bu konuda daha sonradan doğabilecek olumsuzlukların 

giderilmesini hedeflemektedir.  

 

SONUÇ 

Dîvân-ı harbler bir yerde askerî mahkeme olmaları sebebiyle yargılama ve ceza tayininde 
öncelikle askerî kanunlar uygulanmıştır. Genelliklede suç ve cezanın tespitinde önce Askeri Ceza 

Kanunnamesine başvurulmuştur. Burada bulunmayan fiiller için Mülkiye Ceza Kanunnamesine 

müracaat edilmiştir. Ancak, Askerî Ceza Kanunnamesi daha çok askerlikle ilgili fiilleri içermesi 

ve işlenen suçlara yönelik cezalarını düzenleyen özel kanun niteliğinde olması bakımından 
genellikle Mülkiye Ceza Kanunu’na başvurulmuştur. Gerek casusun ilk sorgulaması için ve 

gerekse Dîvân-ı harblerdeki yargılamaları sırasında işlerin sağlıklı bir şekilde ve hukuka uygun 

olarak yürütülmesi için kurullar oluşturulmuştur. Bu kurullarda genelde işi bilen deneyim sahibi 
yabancı dile vakıf asker personel görevlendirilmiştir. Bir başkan ve üç üyeden oluşan bu 

kurlardaki personel genelde subaylardan oluşmaktadır. 

Asker olan başkan ve üyelerinin rutbeleri yargılanacak olan kişinin rutbe ve 
ünvanına/sıfatına göre değişebilmektedir. Belirli dönemlerde hem mahkemenin askerî 

görünümünü azaltmak ve yumuşatmak, hem de isabetli çalışmasını sağlamak amacıyla heyete 

sivil üyelerle genelde adliye mensubu kimselerden destekleme yapılmıştır. Ancak, genellikle 

başkanı asker kalmıştır.  
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Başkanın görevleri ve yetkileri değerlendirildiğinde, en üst düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tüm bu süreçlerde yapılacak her işin Ordu istihbarat Subayları’nın denetiminde kontrolünde 

yapılması, Ordu İstihbarat Subayı’nın bilgisi dışında hiçbir işlem yapılmaması, casusluğu 
önlemede karşı casusluk faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından son derece önemli görünmektedir. 

Meydana gelen veya gelebilecek her türlü casusluk olayının önüne zamanında geçilmesi 

hedeflenmektedir.  

Söz konusu casusluk olaylarında, fiile iştirak eden tüm sorumluların yakalanması, delillerin 
bütün açıklığı ile kaybedilmeden toplanması, ne şekilde bir casusluk ağı içerisinde teşkilatmaya 

sahip oldukları ve ne tür bir iletişim vasıtası ile haberleştiklerinin anlaşılması istenmektedir. 

Bütün bunların da mahkemelerin saygınlığına gölge düşürmeyecek şekilde hukukî kurallar içinde 
yapılması ve bir sisteme bağlanması emredilmektedir. 

 

 

 

KAYNAKÇA  

A- ARŞİV BELGELERİ  

Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi Belgeleri:  

Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu  

-ATASE. BDH, K:383, D: 390/1521. 

-ATASE. BDH, K:406, D: 397/1598. 

B- ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESERLER 

YÜKSEL Ahmet, Damur Vakası Örneğinde Aliye (Lübnan) Divan-ı Harp Mahkemesi’nde 

Duruşmak, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019. 

C- MAKALELER  

ERTUĞ, Hasan Refik; “Memleketimizde Fevkalâde Hal Rejimleri”, Ankara Üniversitesi SBF 

Dergisi, c.3, S.1, Ankara 1948, s.67-82. 

KÖKSAL, Osman; “Osmanlı Devleti’nde Sıkıyönetim İle İlgili Mevzuat Üzerine Bir Deneme” 
OTAM, S.12, Ankara, 2001, ss. 157-171. 

C- TEZLER 

KÖKSAL, Osman; Tarihsel Süreci İçinde Bir Özel Yargı Organı Olarak Divân-ı Harb-i Örfîler 
(1877-1922), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora 

Tezi, Ankara, 1996.  

  



259 
 

 
 

EKLER: 

Kullanılan ATESE Arşiv Belgeleri: 

 

     

 

 

    



260 
 

 
 

     
 
 

        



261 
 

 
 

     
 
 

     
  



262 
 

 
 

     
 
 
 

     
  



263 
 

 
 

    
 

 

 

    
  



264 
 

 
 

     
 

 

     
  



265 
 

 
 

 



266 
 

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: WAGNER VE KEYNES HİPOTEZLERİ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Analysis of the Relationship Between Economic Growth and Public Expenditure in 

Turkey: Comparison of Wagner and Keynesian Hypothesis 

Tarık Zeki YILMAZ 

Öğr.Gör., Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYO. 

tz.yilmaz@trabzon.edu.tr  

 

Seval AKBULUT BEKAR 

Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi, Vakfıkebir MYO. 
sevalakbulut@trabzon.edu.tr 

 
ÖZET: İki önemli makroekonomik gösterge olan kamu harcamaları ve ekonomik büyümenin tarihi gelişimi 

incelendiğinde her ikisinin de yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Söz konusu iki değişkenin birbirini 
nasıl etkilediği ve bu etkileşimin ispatı birçok araştırmacının ilgisini çekerek çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. 
Bu iki parametrenin birbirini nasıl etkilediği konusunda en önemli iki hipotez J.M. Keynes ile A. Wagner’e aittir. 
Wagner Hipotezine göre ekonomik büyüme kamu harcamalarını artırırken; Keynes’e göre ise, kamu harcamaları 
ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1961-2017 dönemi kamu harcamaları ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Wagner ve Keynes hipotezleri kapsamında araştırmaktır. Çalışmada, 1961-2017 

dönemi Türkiye ekonomisi için hangi hipotezin geçerli olduğunu; kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin yönünü tespit etmek için Dolado-Lütkepohl, Hsiao ve Sims nedensellik yöntemleri kullanılmıştır. Her üç 
analizin sonucunda da kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisinin var 
olduğu tespit edilmiştir. Bulgular, 1961-2017 dönemi Türkiye ekonomisi için Keynes hipotezinin geçerli olduğunu, 
yani kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırdığını göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Kamu Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Wagner Hipotezi, Keynes Hipotezi, Nedensellik 
Analizi 

ABSTRACT:  When the historical development of public expenditures and economic growth, which are two 

important macroeconomic indicators, are analyzed, it is observed that both of them have an increasing trend over the 
years. How these two variables affect each other and the proof of this interaction has attracted the attention of many 
researchers and has been the subject of many researches. The two most important hypotheses about how these two 
parameters affect each other are belongs to J.M. Keynes and A. Wagner. According to the Wagner Hypothesis,  
economic growth increases the public expenditures, while Keynes argued that, public expenditures increase the 
economic growth. The aim of this research is to test the relationship between public expenditures and economic growth, 
within the scope of Wagner and Keynesian hypotheses in Turkey, for the period 1961-2017. In the study, Dolado-
Lutkepohl, Hsiao and Sims causality methods were used to reveal which hypothesis is valid and to determine the 

direction of the relationship between public expenditures and economic growth for Turkey's economy, the period 1961-
2017. As a result of all three analyzes, it is determined that there was a positive causal relationship from public 
expenditures to economic growth. According to the research findings Keynesian Hypothesis, this means that public 
expenditures increase economic growth, is valid for Turkey's economy in the period 1961-2017. 

Keywords: Public Expenditures, Economic Growth, Wagner Hypothesis, Keynesian Hypothesis, Causality 
Analysis. 

 

GİRİŞ 

Ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki ilişki, büyük ekonomik krizden beri 

ekonomik literatürde tartışmalı bir konudur. Bu konu üzerindeki tartışmalar, 2. Dünya Savaşı 

sonrasında özellikle 2008 krizi gibi ekonomik daralma dönemlerinde gerek gelişmiş gerek de 
gelişmekte olan ülkelerde sürekli canlı kalmıştır (Eldemerdash ve Ahmed; 2019: 2). 

Grafik 1’de yer alan, kamu harcamaları ile milli gelirin tarihi seyri incelendiğinde, her 

ikisinin de yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Sürekli olarak artan bu iki 
değişkenin birbirini nasıl etkilediği birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve çok sayıda çalışmaya 

konu olmuştur. 

mailto:tz.yilmaz@trabzon.edu.tr
mailto:sevalakbulut@trabzon.edu.tr
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Grafik 1. Dünya’da Kamu Harcamaları ve Dünya’da Milli Gelir (1970 – 2015) 

 

   Kaynak: Worldbank, https://data.worldbank.org/indicator/  

 

Hükümetler çeşitli politika araçlarıyla ekonomik büyümeyi teşvik etmeye çalışmaktadır. 

Bu amaçlar kullanılan maliye politikası araçlarından biri de kamu harcamalarıdır. Kamu harcama 
politikası gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeler için ekonominin işlevlerini yürütmede önemli bir role 

sahiptir. Kamu harcamalarının GSYH'ye oranının artması / azalması ekonomik durgunluk / 

genişleme dönemlerinde devletin ekonomiyi geliştirme kabiliyetini etkiler. Devlet, kalkınma 

projelerine ve sosyal, ekonomik ve eğitim hizmetlerine, yani istihdam, sağlık, tarım ve sanayi 
sektörlerine harcama yaparak ulusun refahını artırmaktadır (Wajid ve Kashif; 2016: 2).  

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme gibi önemli değişkenlerin kabulü ve karşılıklı 

etkileşimleri, ekonomistler ve politika yapıcılar tarafından sıkça irdelenmektedir. Buna göre, bir 
kısım araştırmacı kamu harcamalarını dışsal bir faktör olarak düşünmekte ve bunun bir politika 

aracı olarak ekonomik büyümeyi etkilediğini ileri sürmekte (Keynes'in görüşü), diğer bir grup 

araştırmacı ise, bu harcamaların büyümenin sonucu olabileceğini savunmaktadır (Wagner 

kanunu) (Pahlavani ve diğerleri; 2011: 170). Bu konu hakkında üçüncü bir görüş ise, kamu 
harcamaları ile büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi olmadığı yönündedir. Bu görüşe göre, 

hükümetin maliye politikasının üretim artışı (büyüme) üzerinde herhangi bir etkisi yoktur, bu 

nedenle hükümetlerin, devlet müdahalesi yoluyla kaynak tahsisini bozma riskinden kaçınması ve 
serbest piyasaların yeniden canlanmasına izin vermesi gerekmektedir (Phiri; 2016: 1-2). 

Son zamanlarda, ekonomik faaliyet ile kamu harcamaları arasındaki ilişkinin tanımı, 

hükümetin maliye politikasında ve merkez bankasının para politikasındaki diğer hususlara göre 
daha öncelikli konumdadır. Wagner (1890) kanunu ve Keynes (1936) hipotezi, kamu harcamaları 

ile milli gelir ya da ekonomik faaliyet arasındaki nedensel ilişki üzerine iki farklı teorik 

çerçevedir. Wagner’den önce klasik iktisatçılar, kamu harcamalarının ekonomik büyüme 

üzerinde olumsuz etkisi olduğunu savundular. Buna karşılık, hem Wagner’in kanunu hem de 
Keynes hipotez, kamu harcamaları ile ekonomik faaliyet arasındaki uzun vadeli pozitif ilişkilerin 

varlığını desteklemektedir. Ancak, Wagner kanununa göre söz konusu iki değişkenin etkileşim 

yönü ekonomik faaliyetten devlet harcamalarına (Y → X) doğru iken, Keynes hipotez, devlet 
harcamalarının ekonomik aktiviteyi (X → Y) etkilediğini öne sürmektedir (Abbasov ve Aliyev; 

2018: 1227). 

Ülkeler büyüyüp geliştikçe, idare ve yönetime ek olarak mal ve hizmet harcamalarının da 
arttığı ve hatta bu artışın büyüme oranlarından daha yüksek bir düzeyde olduğu 1800’lerin 

sonunda Adolph Wagner (1893) tarafından gözlemlenmiştir. Wagner, “İktisat Biliminin 

Temelleri” adlı eserinde ekonominin büyümesi, sanayileşme, modernleşme ve kentleşme 

süreçlerinin kaçınılmaz olarak, özellikle kentsel alanlarda; sosyal, eğitim, sağlık, altyapı ve 
güvenlik hizmetlerine olan talep üzerine baskı yaratmaktadır. Bu nedenle, hükümetin söz konusu 

alanlara yönelik kamu harcamalarını arttırarak önemli bir idari ve üretken kapasite rolü 

oynamasına ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, Wagner’e göre her hükümetin nihai amacı sürekli 
büyüme ve gelişmeyi sağlamak olduğundan, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak ortaya 
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çıkan, ancak riskli yapısı nedeniyle özel sektör tarafından göz ardı edilen yatırım projelerinin 

mutlaka devlet tarafından sağlanması gerektiğini ileri sürmüştür (Ampah ve Kotosz; 2016: 75). 

Wagner’e göre kamu harcamaları aşağıda belirtilen üç sebepten ötürü genişlemektedir 
(Pahlavani ve diğerleri; 2011: 170) ve (Susam; 2015: 171): 

 Kentleşmenin ortaya çıkardığı dışsallıklar ve büyük sabit sermaye yatırımları gerektiren 

posta, ulaştırma, haberleşme gibi hizmetlerin devlet tarafından yürütülmesinin daha etkin 

olacağının anlaşılması 

 Eğitim ve sağlık gibi kamu kesimi tarafından sunulan malların talebinin gelir esnekliğinin 

yüksek olması ve söz konusu hizmetlerin devlet tarafından sunulması 

 Ekonomik gelişme ve sanayileşmeye bağlı olarak devletin piyasanın işleyişine uygun bir 

ortam yaratması ve teknolojik ihtiyaçlar nedeniyle özel sektör faaliyetlerine büyük 

miktarda sermaye sağlaması 

Keynes (1936) ise, "Genel İstihdam, Faiz ve Para Teorisi" adlı kitabında, hükümetlerin 
ekonomik gerileme zamanlarında kısa vadede bir çare olarak toplam talebi teşvik etmek için 

müdahale etmeleri gerektiğini savunmuştur. Kamu harcamaları toplam talep bileşenlerinden biri 

olduğundan, bu rakamdaki herhangi bir artış, toplam talebi artıracak ve çarpan sayesinde daha 

fazla istihdam ve daha fazla çıktı sağlayacaktır. Keynes, kamu harcamalarının maliye 
politikasının bir parçası olduğunu ve büyümeyi etkilemek için bir politika aracı olarak 

kullanılabileceğini savundu. Bu nedenle, kamu harcamalarının dışsal olduğunu düşünüyordu. 

Keynesyen teori ve genel olarak ekonomik büyüme modelleri, kamu harcamalarını ekonomik 
büyümeyi etkileyen bir unsur olarak incelemektedir. Dolayısıyla, başlangıçta nedenselliğin 

(varsa) kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru gittiğini varsayılır (Eldemerdash ve 

Ahmed; 2019: 4).  

Çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin yönünü Wagner ve Keynes hipotezleri kapsamında araştırmaktır. Bu 

doğrultuda çalışmanın giriş kısmını takip eden birinci kısımda konuya ilişkin literatür özeti 

sunulmuştur. Çalışmada kullanılan veri seti, yöntem ve bulgulara ikinci kısımda yer verilerek, 
sonuç kısmında analizden elde edilen bulgular değerlendirip, önerilerde bulunulmuştur.  

1. Literatür Taraması 

Literatürde, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Wagner ve 
Keynes Hipotezleri kapsamında araştıran yerli ve yabancı birçok ampirik çalışmalar mevcuttur. 

Tablo 1’de Wagner ve Keynes hipotezlerini sınayan bazı çalışmaların özeti gösterilmiştir. 

Tablo 1. Wagner ve Keynes Hipotezlerini Ampirik Olarak Sınayan Bazı Çalışmalar 

Yazar(lar) Ülke/Dönem Yöntem Bulgu (Nedensellik) 

Yamak ve Zengin 
(1997) 

Türkiye/1950-1994 Kalman Filtre Wagner Hipotez geçerlidir 

Yamak ve Küçükkale 
(1997) 

Türkiye/1950-1994 JJ Eşbütünleşme /Granger Wagner Hipotez geçerlidir 

Terzi(1998) Türkiye/1938-1995 EKK/Kyock Dönüşüm Modeli Wagner Hipotez geçerlidir 

Sinha (1998) Malezya/1950-1992 JJ Eşbütünleşme /Granger Wagner Hipotez geçerlidir 

Uzay (2002) Türkiye/1971-1999 EKK Keynes Hipotez geçerlidir. 

Bağdiden ve Çetintaş 
(2003) 

Türkiye/1965-2000 Eşbütünleşme/Granger 
Keynes-Wagner 

Hipotezleri geçerli 
değildir. 

Artan ve Berber 
(2004) 

Türkiye/1987-2003 JJ Eşbütünleşme /VECM Keynes Hipotez geçerlidir. 

Arısoy(2005) Türkiye/1950-2003 JJ Eşbütünleşme /Granger Wagner Hipotez geçerlidir 
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Gregorious ve Ghosh 
(2009) 

15 Gelişmekte Olan 
Ülke/1972-1999 

Dinamik Panel Keynes Hipotez geçerlidir. 

Yüksel ve 
Songur(2011) 

Türkiye/1980-2010 Eşbütünleşme/Granger Keynes Hipotez geçerlidir. 

Mızırak ve Üçler 
(2012) 

Türkiye/ 

1970-2009 
ARDL Keynes Hipotez geçerlidir. 

Gangal ve Gupta 
(2013) 

Hindistan/1998-2012 Granger 
Keynes-Wagner 

Hipotezleri geçerlidir 

Telek ve Telek 
(2016) 

Türkiye/1998-2015 VAR/Granger Keynes Hipotez geçerlidir. 

Tülümce ve 
Zeren(2017) 

Türkiye/1975-2014 
Hacker-Hatemi J ve Asimetrik 

Nedensellik 
Keynes-Wagner 

Hipotezleri geçerlidir 

Pata ve 
Tütüncü(2017) 

Türkiye/1960-2015 
Maki  

Eşbütünleşme/FMOLS/DOLS 
Keynes Hipotez geçerlidir. 

Tülümce ve Yayla 
(2017) 

Türkiye/1988-2016 VAR/Granger 
Keynes-Wagner 

Hipotezleri geçerlidir 

Yılgör vd. (2018) Türkiye/2006-2018 ARDL Keynes Hipotez geçerli 

Demir ve 
Balkı(2019) 

Türkiye/1960-2016 ARDL/Granger VECM 
Keynes-Wagner 

Hipotezleri geçerlidir 

 

2. Veri Seti, Yöntem ve Bulgular 

Çalışmada, 1961-2017 dönemi Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin araştırılmasında kullanılan değişkenlere ait bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Değişkenlerin Tanımı  

Değişkenler Kısaltmaları Kaynak 

Y Gayri safi yurtiçi hasıla(2010 US$) Dünya Bankası (WDI) 

GCE Devletin nihai tüketim harcamaları (Reel $) Dünya Bankası (WDI) 

 

Çalışmada, değişkenlerin durağanlık seviyelerinin belirlenmesi için Ng-Perron (2001)  
birim kök testi kullanılmıştır. Ng-Perron (2001) birim kök testinde MZa, MZt , MSB ve MPT 

olmak üzere dört test istatistiği vardır. MZa ve MZt testlerinde, ADF ve PP testlerindeki gibi, H0 

hipotezi serilerin birim köke sahip olduğu; MSB ve MPT testlerinde H0 hipotezi ise, KPSS 

testindeki gibi serilerin birim köke sahip olmadığını yani durağan olduğunu göstermektedir. 
Değişkenlere ait hesaplanan MZa ve MZt test istatistiklerinin mutlak değerleri, Ng-Perron (2001) 

tarafından hesaplanan kritik mutlak değerlerden büyük; MSB ve MPT test istatistiklerinin mutlak 

değerleri tablo kritik değerlerden küçük olması durumunda serilerin birim kök içermediği yani 
durağan olduğu kabul edilir1. 

Tablo 3. Ng-Perron Birim Kök Testi 

Model Seviyesinde I(0)     GCE k Seviyesinde I(0)     Y  k 

C 
MZa MZt MSB MPT 

0 
MZa MZt MSB MPT 

0 
2.04 3.14 1.53 189.49 -1.84 -4.02 2.18 362.14 

C+T 
MZa MZt MSB MPT 

0 
MZa MZt MSB MPT 

0 
-6.77 -1.821 -0.26 -13.46 -8.14 -1.98 0.24 11.28 

Model Farkında I(1)     GCE k Farkında I(1)     Y  k 

C MZa MZt MSB MPT 0 MZa MZt MSB MPT 0 

                                                             
1 Not: Sabit model için tablo kritik değeri; 1%: MZa (-13,8), MZt (-2,58), MSB (0,174), MPT (1,78), 5%: MZa (-8,10), MZt (-1,98), 

MSB (0,233), MPT(3,17), 10%: MZa (-5,70), MZt (-1,62), MSB (0,275), MPT (4,45); sabit+trendli model için tablo kritik değeri 

1%: MZa (-23,8) MZt (-3,42) MSB (0,143) MPT(4,03), 5%: MZa (-17,30), MZt (-2,91), MSB (0,168), MPT (5,48), 10%: MZa (-

14,20), MZt (-2,62), MSB (0,185), MPT (6,67); k gecikme uzunluğunu temsil etmektedir. a: %1, b:%5, c:%10 seviyesinde 

anlamlıdır. 
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-25.40 -3.55 0.14 0.98 -27.48 -3.70 0.13 0.89 

C+T 
MZa MZt MSB MPT 

0 
MZa MZt MSB MPT 

0 
-26.26 -3.62 0.13 3.47 -27.44 -3.70 0.13 3.33 

  

Tablo 3’teki sonuçlara bakıldığında Ng-Perron birim kök testine göre; GCE ve Y serilerin 

1.farkında I(1) durağan olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki, Hsiao, Sims ve 

Dolado-Lütkepohl nedensellik (1996) (DL) yöntemleri yardımıyla analiz edilmiştir.  

2.1. Hsiao Nedensellik Yöntemi 

Hsiao (1981) nedensellik yöntemi, iki aşamada uygulanmaktadır. Birinci aşamada (1) 

nolu denklemde yer alan bağımlı değişkene ait m optimal gecikme uzunluğu (2) nolu denklemde 

gösterilen FPE(m) kriteri yardımıyla belirlenir. Bağımlı değişkene ait m optimal gecikme 
uzunluğu belirlendikten sonraki ikinci aşamada, (1) nolu denkleme bağımsız değişken eklenerek 

(3) nolu denklemdeki bağımsız değişkene ait n optimal gecikme uzunluğu (4) nolu FPE(m,n) 

kriteri yardımıyla belirlenir. (2) ve (4) nolu denklemlerde, T gözlem sayısını, m ve n sırasıyla 
bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait optimal (minimum FPE değerini veren) gecikme 

uzunluğunu, ESS ise hata kareleri toplamını göstermektedir. Hsiao nedensellik testinde; H0 

hipotezi GCEt, Yt’nin Granger nedeni değildir; H1 hipotezi ise GCEt, Yt’nin Granger nedenidir 

şeklindedir. Hesaplanan FPE(m) değeri, FPE(m,n) değerinden büyükse H0 hipotezi red edilir, yani 
ise GCEt, Yt’nin Granger nedenidir sonucuna ulaşılır. Hsiao nedensellik testi tek yönlü 

uygulandığı için nedenselliğin diğer yönünün belirlenmesinde,  değişkenlerin yeri değiştirilerek 

aynı aşamalar tekrar uygulanır (Bekar ve Terzi, 2018: 89).  

∆Yt = α + ∑ β
i
∆Yt−i + u1t

m
i=1                                                                                                      (1) 

FPE(m) = (
T+m+1

T−m−1
) (

ESS(m)

T
)                                                                                                     (2) 

∆Yt = α + ∑ β
i
∆Yt−i + ∑ γ

j 
∆GCEt−j

n
j=1 +u2t

m
i=1                                                                         (3) 

FPE(m, n) = (
T+m+n+1

T−m−n−1
) (

ESS(m,n)

T
)                                                                                            (4) 

Hsiao nedensellik testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Hsiao Nedensellik Testi Sonuçları 

Model FPE(m) FPE(m,n) Nedenselliğin Yönü 

BG Ardışık 

Bağımlılık 

LM testi 

BPG Değişen 

Varyans testi 

Y=f(Y(-1),GCE(-2)) 0.000283 0.00241 GCE→Y 0.06 

(0.93) 

2.01 

(0.12) 

GCE=f(GCE(-1),Y(-1)) 0.001120 0.001162 Nedensellik yoktur. 
0.13 

(0.88) 

0.02 

(0.98) 

 

Tablo 4’te, Hsiao nedensellik testi sonuçlarına göre GCE’den Y’ye doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tahmin edilen denklemlerde 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının olup olmadığı test etmek için sırasıyla Breusch-

Godfrey (BG) Ardışık Bağımlılık LM testi ve Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) değişen varyans 

testi yapılmıştır. Tablo 4’te, yapılan testlere ait hesaplanan olasılık değerleri 0.10’dan büyük 
çıktığı için otokorelasyon ve değişen varyans sorunun olmadığı görülmektedir.  

2.2. Sims Nedensellik Yöntemi 

Sims (1972) nedensellik testi, Standart Granger nedensellik testinden farklıdır. Standart 
Granger nedensellik testinde bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait optimal gecikme uzunlukları 

aynı iken, Sims nedensellik testinde ise bağımlı ve bağımsız değişkenlerin optimal gecikme 

uzunlukları farklı olabilir. Ayrıca Granger nedensellik testi için oluşturulan denklemlerde 
gecikmeli değerler yer alırken, Sims nedensellik testi için oluşturulan denklemde gecikmeli 

değerlerin yanında öncü değerlerde denkleme konulmaktadır. Bununla birlikte Sims nedensellik 
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testi için oluşturulan denklemlerin H0 hipotezleri, Standart Granger nedensellik testindeki H0 

hipotezlerinden farklıdır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin belirlenmesinde Sims 

nedensellik testinin uygulanması için (5) ve (6) nolu denklemler oluşturulur (Bekar ve Terzi, 
2018: 90). 

𝐺𝐶𝐸𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝛽𝑖 𝐺𝐶𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑖=𝑚

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖  𝑌𝑡+𝑖

𝑖=𝑝

𝑖=1

+ 𝑢1𝑡                                                                                                 (5) 

𝑌𝑡 = 𝛼2 + ∑ 𝛿𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

𝑖=𝑚

𝑖=1

𝐺𝐶𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝜔𝑖  𝐺𝐶𝐸𝑡+𝑖

𝑖=𝑝

𝑖=1

+ 𝑢2𝑡                                                                                               (6) 

 

(5) ve (6) nolu denklemlerde m ve n değişkenlerin gecikmeli değerlerine ait optimal gecikme 
uzunluklarını, p ise bağımsız değişkenlere öncü değerlerin optimal gecikme uzunluklarını temsil 

etmektedir. Denklemde yer alan optimal gecikme uzunlukları, AIC veya SIC kriterlerine göre 

belirlendikten sonra EKK yöntemi ile denklemler tahmin edilir. (5) ve (6) nolu denklemler EKK 
yardımıyla tahmin edildikten sonra hipotezler Wald testi ile sınanır. (5) nolu denkleme ait 

H0:“GCE, Y’in Granger nedeni değildir” (𝜆𝑖 = 0) ve (6) nolu denkleme ait H0:“Y, GCE’nin 

Granger nedeni değildir”( 𝜔𝑖 = 0) şeklindedir. Denklemlerde yer alan öncü değerlerin olduğu 

katsayılara uygulanan Wald testi sonucunda 𝜆𝑖 ≠ 0 ise GCE den Y’e doğru;  𝜔𝑖 ≠ 0 ise Y’den 
GCE’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. (5) ve (6) nolu denklemlere ait H0 hipotezleri 

red edilirse (λi ≠ 0 ve ;  ωi ≠ 0); değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin var 

olduğu tespit edilir (Bekar ve Terzi, 2018: 91). Tablo 6’da,birinci farkında durağan olan 
değişkenlere uygulanan Sims nedensellik testi sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 5. Sims Nedensellik Testi Sonuçları 

Model F ist.(Wald ist.) 
P 

değeri 

Nedenselliğin 

Yönü 

BG Ardışık 

Bağımlılık 

LM testi 

BPG 

Değişen 

Varyans 

testi 

GCE=f(GCE(-1),Y(-1), Y(2)) 6.07(12.15) 0.00 GCE→Y 1.53 

[0.22] 

0.56 

[0.69] 

Y=f(Y(-1),GCE(-1), GCE(1)) 0.26(0.26) 0.61 
Nedensellik 

yoktur. 
1.74 

[0.17] 
0.32 

[0.80] 
Not: [] Olasılık(p) değerini temsil etmektedir.  

Tablo 5’te, Sims nedensellik testi sonuçlarına göre GCE’den Y’ye doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi var olduğu görülmektedir. Ayrıca tahmin edilen denklemlerde otokorelasyon 

ve değişen varyans sorunlarının olup olmadığı test etmek için sırasıyla Breusch-Godfrey (BG) 
Ardışık Bağımlılık LM testi ve Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) değişen varyans testi yapılmıştır. 

Tablo 5’te, yapılan testlere ait hesaplanan olasılık değerleri 0.10’dan büyük çıktığı için 

otokorelasyon ve değişen varyans sorunun olmadığı tespit edilmiştir.   

2.3. Dolado-Lütkepohl Nedensellik (DL) Yöntemi 

Dolado-Lütkepohl (1996) nedensellik yöntemi iki aşamada uygulanmaktadır. Birinci 

aşamada, klasik VAR modelinde LR, FPE, AIC, SIC ve HQ kriterleri kullanılarak optimal 

gecikme uzunluğu k belirlenir. Daha sonra, k+1 gecikme uzunluğuna sahip geliştirilmiş VAR 
(k+1) modeli tahmin edilir. Tahmin edilen VAR modelinin sorunsuz ve istikrarlı olduğunu 

belirlemek için, AR birim kök istikrarlılık testi ve diagnostik testler (otokorelasyon, değişen 

varyans, normallik testi) yapılır. İkinci aşamada, değişkenler arasında nedenselliğin sınanması 

için VAR(k+1) modelindeki k gecikmeli katsayı matrisine değiştirilmiş Wald (MWALD) testi 
uygulanır (Terzi ve Bekar, 2019: 20).  

GCE ve Y değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisinin DL nedensellik testi yardımı ile 

analizinde (7) ve (8) nolu denklemler oluşturulmuştur. 

Yt = φ
0 

+ ∑ δi Yt−i
k+dmax
i=1 + ∑ αj GCEt−j

k+dmax
j=1 + u1t (7) 
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GCE2t = γ
0 

+ ∑ πi GCEt−i
k+dmax
i=1 + ∑ β

j
 Yt−j

k+dmax
j=1 + u2t (8) 

 VAR(k+ dmax) modelindeki k gecikmeli katsayı matrisine uygulanan Wald testi sonucunda 

(7) nolu denklemde, αj≠0 ise GCE’den Y’ye doğru ve (8) nolu denklemde j≠0 ise Y’den GCE’ye 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılır. αj≠0 ile j≠0 birlikte sıfıra eşit 
değilse değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu kabul edilir. DL nedensellik 

testi için oluşturulan VAR modelinde optimal gecikme uzunluğunun (k); SIC ve HQ  kriterlerine 

göre 1, FPE ve AIC kriterlerine göre 3, LR kriterine göre 5 olduğu Tablo 6’da  görülmektedir. 

Tablo 6. Optimal Gecikme Uzunluğu 

k LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  65.91527 NA   0.000293 -2.458279 -2.383232 -2.429508 

1  247.6691  342.5360  3.15e-07 -9.294964  -9.069821*  -9.208649* 

2  250.2551  4.674677  3.33e-07 -9.240579 -8.865340 -9.096721 

3  256.1544  10.21035   3.10e-07* -9.313630 -8.788295 -9.112229 

4  257.9534  2.975310  3.39e-07 -9.228977 -8.553546 -8.970033 

5  264.2445   9.920553*  3.12e-07  -9.317095* -8.491569 -9.000608 

 

k=1 ve k=5 ile kurulan VAR modelleri normal dağılıma sahip değildir, ayrıca değişen 

varyans ve otokorelason sorunları mevcuttur. Diğer bir ifadeyle diagnostik testlerde sorun olduğu 
için uygun optimal gecikme uzunluğu olarak tercih edilmemişlerdir. k=3 optimal gecikme 

uzunluğu tercih edilerek kurulan VAR modelinin diagnostik açıdan sorunsuz olduğu tespit 

edilmiştir. Bu nedenle optimal gecikme uzunluğu k=3 belirlenmiştir. Tablo 7’de, DL nedensellik 
testi için oluşturulan VAR (3+1) gecikmeli geliştirilmiş VAR (4) modeli sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 7. DL Nedensellik Testi Sonucu 

VAR(4) Model 

(EKK) 

Wald 

ist. 

P-

değeri 
Nedensellik Diagnostik( Tanısal) Testler  

Y→GCE 1.40 0.70 Nedensellik 
yoktur. 

Jarque-

Bera 

LM 

istatistiği 

White 

Chi-Sq 

AR kökleri 

max; min 

GCE→Y 11.65 0.00a 
GCE→Y 
(+0.10) 

6.38 
[0.17] 

2.65 
[>0.61] 

45.17 
[0.58] 

0.99;0.40 

 Not :a:%1  seviyesinde  anlamlıdır. [] parantez içerisindeki değerler olasılık (p) değerlerini temsil etmektedir.  

Tablo 7’de, DL nedensellik testi analizi sonucuna göre, GCE’den Y’ye doğru bir pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Tahmin edilen 

modelin diagnostik açıdan sorunlu olup olmadığını test etmek için Jarque-Bera normal dağılım, 

Breusch-Godfrey (BG) Ardışık Bağımlılık LM testi (otokorelasyon testi) ve Breusch-Pagan-
Godfrey (BPG) değişen varyans testi yapılmıştır. Tablo 7’de, yapılan testlere ait hesaplanan 

olasılık değerleri 0.10’dan büyük olduğu için otokorelasyon ve değişen varyans sorunun olmadığı 

ve normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tahmin edilen VAR(4) modelinin 

istikrarlı (AR karakteristik polinomun ters köklerinin maximum ve minumum değerlerinin 1’den 
küçük olduğu) Tablo 7’de görülmektedir. 

VAR(4) modelinin güvenirliliği için katsayıların da istikrarlı olması önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda katsayıların istikrarlılığı hakkında bilgi veren Cusum ve Cusum-sq (Yinelemeli 
Hata Terimlerinin Kümülatif Toplamı) grafikleri Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. VAR(4) Modeline ait Cusum ve Cusum-sq Grafikleri 
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Şekil 1’ de yer alan grafiklere göre tahmin edilen denklemlerde katsayılar istikrarlıdır, yani 

analizde incelenen dönem içerisinde yapısal kırılma bulunmadığı söylenebilir. 

Çalışmada uygulanan Hsiao, Sims ve DL nedensellik yöntemlerinden elde edilen 

bulguların birbirini desteklediği ve yapılan analizlerde tahmin edilen denklemlerin diagnostik 

açıdan herhangi bir sorun taşımadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 
GCE’den Y’ye doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu diğer bir ifadeyle Türkiye ekonomisi için 

1961-2017 dönemi Keynes Hipotezin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

SONUÇ  

İki önemli makroekonomik gösterge olan kamu harcamaları ve büyüme kavramları 
arasındaki ilişki temelde Wagner ve Keynes Hipotezleri bağlamında incelenmektedir. Buna göre, 

Wagner Hipotezi, kamu harcamalarındaki artışı ekonomik büyümenin bir sonucuna bağlarken; 

Keynes Hipotezi ise, kamu harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi arttırdığı varsayımına 
dayanmaktadır. Yıllar itibariyle artış eğiliminde olan söz konusu iki göstergenin birbirini nasıl 

etkilediği konusunda farklı örneklem ve dönemler ile farklı analiz yöntemleriyle çok sayıda 

araştırmaya konu olmuştur. Çalışmada Wagner ve Keynes hipotezleri kapsamında Türkiye’de 
kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Hsiao, Sims ve Dolado-Lütkepohl 

nedensellik yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Hsiao, Sims ve Dolado-Lütkepohl nedensellik 

analizlerden elde edilen bulgularda, 1961-2017 dönemi Türkiye ekonomisi için kamu 

harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek bir nedensellik ilişkisinin var olduğu, DL 
nedensellik testi yardımıyla bu ilişkinin pozitif ve istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum, Türkiye’de Keynes hipotezin geçerli olduğunu göstermektedir. Buna göre, 

Türkiye ekonomisinde kamu harcamalarındaki artışla birlikte ekonomik büyümede de artış 
yaşandığı görülmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, Uzay (2002), Artan ve Berber (2004), 

Kaya(2006), Gül ve Yavuz (2008), Yüksel ve Songur (2011), Mızırak ve Üçler (2012), Telek ve 

Telek (2016), Bakkal (2016), Pata ve Tütüncü (2017), Yılgör (2018) çalışmalarını destekler 
niteliktedir. 
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XÜLASƏ: Dövlətin həyata keçirdiyi mühüm məsələlərdən biri iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasıdir. İqtisadi 

təhlükəsizlik problemi ayrılıqda  sərbəst şəkildə mövcud olmayıb, cəmiyyətin hər bir inkişaf mərhələsində iqtisadi artımla, 

yüksəlişlə əlaqəli zərurətdən meydana gəlmişdir. Mövcud dövrdə xarici və daxili şəraitdən, amillərdən asılı olaraq problemin 

konkret məzmununda dəyişikliklər baş verə bilər.  

«İqtisadi təhlükəsizlik» anlayışı cəmiyyətin həyatına, düşüncə tərzinə daha güclü nüfuz edərək, hər bir dövlətin daxili 

və xarici siyasətinin  ayrılmaz hissəsidir. Təsadüfi deyil ki, bir çox dövlətlər bu gün öz milli təhlükəsizlik strategiyalarını 

işləyib-hazırlayır və onu daima təkmilləşdirirlər.  

Təhlükəsizlik–obyektin daxili və xarici təsirlər, təhlükələr şəraitində mövcud olma və inkişaf edə bilmə qabiliyyəti 

nöqteyi-nəzərindən onun əlaqələr sistemində vəziyyətini ifadə etməklə yanaşı, həmçinin gözlənilməz və çətin 

proqnozlaşdırılan amillərin təsirini müəyyən edir. Demək, iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti, məzmununu, milli maraqların 

təminatlı müdafiəsini, sosial yönümlü siyasəti, hətta qeyri-əlverişli daxili və xarici proseslərin inkişafı şəraitində kifayət 

qədər müdafiə potensialını təmin edə biləcək dövlət institutlarının və iqtisadiyyatın vəziyyəti, səviyyəsi kimi müəyyən etmək 

olar.  

Belə ki, iqtisadi sistem, istehsal və maliyyə-bank kapitalı münasibətləri nə qədər dayanıqlıdırsa, iqtisadiyyat bir o 

qədər güclü olar və onun təhlükəsizliyi kifayət qədər yüksək qiymətləndirilə bilər. Sistemin ayrı-ayrı komponentləri arasında 

əlaqələrin və uyğunluğun, mütənasibliyin pozulması iqtisadi sistemdə qeyri-stabilliyə gətirib çıxara bilər və iqtisadiyyatın  

təhlükəsizlik vəziyyətdən təhlükəli vəziyyətə keçməsinə bir siqnaldır.  

Bu baxımdan demək olar ki, inkişaf ideologiyası olmadan, sənaye və elmi-texniki yüksəlişi təmin etmədən, ona şəraiti 

yaratmadan büdcə gəlirlərini artırmaq, əhalinin məşğulluq səviyyəsini təmin etmək, əhalinin həyat keyfiyyətini və sosial 

müdafiəsinin səviyyəsini yüksəltmək kimi iqtisadi təhlükəsizlik  məsələlərini həll etmək olmaz.  

Acar sözlər:  iqtisadi təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik, maliyyə-bank kapitalı, büdcə gəlirləri, əhalinin həyat keyfiyyəti, 

məşğulluq səviyyəsi.                                    

                                                 

 

ÖZET: Devletin uyguladığı önemli konulardan biri ekonomik güvenliği sağlamaktır.Ekonomik güvenlik sorunu, 
istisnai derecede yüksek bir gereklilikle birlikte, her gelişim aşamasının ekonomik büyümesinden bağımsız olarak 
ayrılmamıştır. 

Cari dönemde, iç ve dış koşullara bağlı olarak, sorunun özel bağlamında faktörler değişebilir. "Ekonomik güvenlik" 
kavramı, her bir ülkenin iç ve dış politikasının, toplumun yaşamını ve düşüncesini daha güçlü bir şekilde etkileyen ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bugün birçok devletin ulusal güvenlik stratejilerini geliştirmesi ve sürekli iyileştirmesi tesadüf değildir. 

Güvenlik nesnesinin dış ve iç etkiler üzerindeki etkisi ile tehditleri dahilinde var olma ve gelişme kabiliyeti, ilişkiler 
sistemindeki konumunu ve öngörülemeyen ve zor tahmin edilebilir faktörlerin etkilerini belirler. 

Böylece, doğası, ekonomik güvenliğin içeriği, ulusal çıkarların garantili korunması, sosyal yönelim ve hatta yetersiz 
iç ve dış süreçlerin geliştirilmesi açısından yeterli savunma potansiyeli sağlayabilen statü, devlet kurumlarının ve ekonominin 
düzeyi olarak tanımlanabilir. 

Ekonomik sistem, üretim ve finans ve bankacılık kapasiteleri sürdürülebilir olduğu sürece, ekonomi o kadar güçlüdür 
ki tehlikesi çok fazla takdir edilebilir. 
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Sistemin ayrı bileşenleri arasındaki bozulmalar ve uyumluluk, ekonomik sistemde dengesizliğe yol açabilir ve 
ekonominin güvenli olmayan durumlardan tehlikeli bir duruma geçmesine işaret edebilir. 

Bu açıdan ekonomik güvenlik sorunlarını, kalkınma ideolojisi olmadan, sınai ve bilimsel-teknik gelişmeyi artırmadan, 
bütçe gelirini arttırmadan, nüfusun istihdam seviyesini sağlayarak, yaşam kalitesini yükselterek ve toplumun sosyal 
güvenliğini sağlamak mümkün olmaz 

Anahtar kelimeler: ekonomik güvenlik, ulusal güvenlik, finansal banka sermayesi, bütçe gelirleri, nüfusun yaşam 
kalitesi, istihdam düzeyi. 

 
ABSTRACT: One of the important issues that the state implements is to ensure economic security. The economic 

security issue is not separated independently of the economic growth of each development phase, with an exceptional degree 
of need. 

In the current period, depending on the internal and external circumstances, factors in the particular context of the 
problem may change. The concept of "economic security" is an integral part of the internal and external policies of each 
country that strongly affects the life and the thought of society. It is no coincidence today that many states develop and 
continually improve national security strategies. 

The impact of the security object on its external and internal effects, its ability to exist and develop within its threats, 
determine its position in the relations system and the effects of unpredictable and predictable factors. 

Thus, the status that can provide adequate defense potential in terms of nature, economic security content,  guaranteed 
protection of national interests, social orientation and even inadequate internal and external processes can be defined as the 
level of state institutions and economics. 

As long as the economic system, production, and financial and banking capacities are sustainable, the economy is so 
powerful that its danger can be overestimated. 

Distortions and compatibility among the separate components of the system can lead to imbalance in the economic 
system and may indicate that the economy is becoming more vulnerable to unhealthy situations. 

In this regard, it is not possible for economic security problems, without the development ideology, to improve the 

quality of life, and to ensure the social security of society, without increasing budget revenues, increasing the industrial and 
scientific-technical development 

 
Keywords: economic security, national security, financial bank capital, budget revenues, population quality of life, 

employment level. 

 

İqtisadi, bütövlükdə milli təhlükəsizliklə bağlı dövlətin həyata keçirdiyi strategiyanın əsasını 

təhlükə qorxusunu minimuma endirə biləcək strateji prioritetləri, milli maraqları nəzərə alacaq inkişaf 

ideologiyası (yəni iqtisadi, fəlsəfi, sosial, informatika, hüquq və s. bağlı elmi  baxışlar sistemi, elmi 
dünyagörüşü) təşkil etməlidir. Əgər bazarın özünün gücü ilə ölkəni inkişaf yoluna çıxarmaq mümkün 

deyilsə, o zaman bazar şəraitinin geniş və dərin təhlili əsasında  istehsalın artırılmasının bazası 

müəyyənləşdirilməlidir. Bu baxımdan demək olar ki, inkişaf ideologiyası olmadan, sənaye və elmi-texniki 
yüksəlişi təmin etmədən, ona şəraiti yaratmadan büdcə gəlirlərini artırmaq, əhalinin məşğulluq səviyyəsini 

təmin etmək, əhalinin həyat keyfiyyətini və sosial müdafiəsinin səviyyəsini yüksəltmək kimi iqtisadi 

təhlükəsizlik  məsələlərini həll etmək olmaz.  

Eyni zamanda aşağıdakı göstəricilər ölkədə iqtisadi baxımdan təhlükəsizliyin təhlilində istifadə 
edilə bilər. 

1. ÜDM-in artım tempi (iqtisadi artım). 
2. İnflyasiyanın səviyyəsi. 

3. İşsizliyin səviyyəsi. 

4. Büdcə kəsiri. 
5. Yoxsulluğun səviyyəsi. 

6. Daxili və xarici borcun ÜDM-də xüsusi çəkisi, payı. 

7. Xarici ticarət dövriyyəsi. 

8. İdxalda ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisi. 
9. Vergi-gömrük sisteminin inkişafı. 

10.  Pul kütləsinin həcmi və artım tempi. 

11.  Ölkənin elmi-texniki, kadr potensialının, əmək ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyəti. 
12.  Ölkədə demoqrafik vəziyyət. 

13.  Əhalinin miqrasiyası, o cümlədən ölkədən «beyin» axını. 
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14.  Həyat səviyyəsi və həyatın keyfiyyəti və s. 
Onu da qeyd edək ki, bu göstəricilər ümumi olaraq bir-birini tamamlayır və birinin inkişaf 

səviyyəsi digərini şərtləndirir. Lakin elə göstəricilər də vardır ki, onlar yerdə qalan digər göstəricilərin 

qiymətlərinə birbaşa təsir edərək, nəinki həmin meyarlar üzrə iqtisadi tənəzzülə gətirib çıxara bilir, 
hətta bütövlükdə bu meyarlar üzrə iqtisadi inkişafı kölgə altına alır. Məhz kölgə iqtisadiyyatının 

miqyası, dövlət idarəetməsi mexanizminin keyfiyyəti, strukturu belə göstəricilərdəndir. 

Milli iqtisadi təhlükəsizlik isə dövlətin milli maraqlarını, bütövlükdə ölkənin ahəngdar, sosial 
yönlü inkişafını, daxili və xarici təsirlər şəraitində belə kifayət dərəcədə iqtisadi və müdafiə 

potensialını təminatlı şəkildə qoruya bilən institutlarının və iqtisadiyyatının mövcud durumunu ifadə 

edir. 

Milli təhlükəsizlik anlayışı iqtisadi təhlükəsizlik anlayışından geniş məna kəsb edərək, müdafiə, 
informasiya, ekoloji, enerji təhlükəsizliyi və s. məsələləri özündə birləşdirir. Lakin təhlükəsizliklə 

bağlı məsələlərin bu və ya digər cəhətlərilə yanaşı, onların iqtisadi aspektlərinin də nəzərə alınması 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir sıra ümumi şərtlər və amillər bu anlayışı cəmiyyətin və dövlətin 
fəaliyyətinə daha sıx daxil edir.  

Birincisi, inteqrasiya proseslərinin inkişafına  baxmayaraq bu, milli maraqlarda olan  

fərqləndirici cəhətlər, ümumi maraqlardan onların daha da ayrılması cəhdidir. Maraqların spesifikası 
onların həyata keçirilməsi mexanizmlərinin  müəyyən olunmasını və uyğun strategiyanın işlənib 

hazırlanmasını tələb edir.  

İkincisi, təbii ehtiyatların məhdudluğu, hər bir ölkədə müxtəlif səviyyədə olması bu 

ehtiyatlardan istifadə uğrunda siyasi və iqtisadi mübarizənin güclənməsinin potensial əsasını təşkil 
edir.  

Üçüncüsü, istehsal sferasında, xüsusən maliyyə-bank xidmətləri sahəsində rəqabət amilinin 

əhəmiyyəti artır. Maliyyə-bank  sektorunun inkişafı üçün lazımi şərait yaratmaq və onun dəqiq işini 
təmin etmək yeni sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatı texnologiyalarının  yaradılması qabiliyyəti ilə 

bir cərgədə durur. Məhz buna görə də bir ölkənin rəqabətqabiliyyətliyinin artması digər ölkələr üçün 

onların milli maraqları baxımından real təhlükə mənbəyi rolunu oynayır [1, s.96].  

İqtisadi təhlükəsizlik anlayışının məzmununu başa düşmək üçün onun «inkişaf», «sabitlik» 
anlayışları ilə əlaqəsini araşdırmaq məqsədəuyğundur. İnkişaf iqtisadi təhzlükəsizliyin 

komponentlərindən biridir. İqtisadiyyatın inkişaf etməsi, onun daxili və xarici təsirlərə, təhlükələrə 

qarşı müqaviməti və uyğunlaşa bilməsi kəskin şəkildə aşağı düşər və yüksəliş imkanları məhdudlaşar. 
Dayanıqlıq və təhlükəsizlik vahid bir sistem kimi iqtisadiyyatın mühüm xüsusiyyətlərindəndir. Onları 

heç də bir-birinə qarşı  qoymaq lazım  deyil, hər biri özünəməxsus səviyyədə iqtisadiyyatın 

səviyyəsini, vəziyyətini xarakterizə edir. İqtisadi dayanıqlıq onun elementlərinin, üfiqi, şaquli və digər 
sistem daxili əlaqələrin möhkəmliyini və etibarlığını, daxili və xarici təsirlərə («yüklənmələrə») qarşı 

davam  gətirmə, dayanmaq qabiliyyətini bir növ əks etdirir.  

İqtisadi təhlükəsizliyin əsas parametrləri istehsalın dinamikası, dövlət büdcəsinin vəziyyəti və 

dövlət borclarının səviyyəsindən asılıdır. Lakin texnoloji, siyasi, ekoloji, hüquqi xarakterli təhdidlər 
ölkənin iqtisadi potensialının zəifləməsində heç də az rol oynamırlar. İqtisadi təhlükəsizliyə qarşı olan 

hər hansı bir qorxu, təhdid maddi və maliyyə itkilərilə nəticələnə bilər ki, bu da ölkənin ödəmə 

balansında öz mənfi təsirini əks etdirir. İqtisadi təhlükəsizliklə bağlı böhrana səbəb olan daxili amillər 
sırasına aşağıdakılar daxildir: kapitalın «axınının» dövlət tərəfindən tənzimlənməməsi; vergi və göm-

rük siyasətinin qeyri-təkmil olması; ölkə ərazisində mineral xammal emalının az olması; texnogen 

faciələr və qəzalar nəticəsində ölkə ərazisində hər il iri miqyaslı maddi itkilərin olması; «beyinlərin 
axınının» davam etməsi; ölkənin elmi-texniki potensialının dağılması; sənayedə və kənd təsərrüfatında 

xərc tələb edən texnologiyanın tətbiqi; ölkə iqtisadiyyatının mühüm sahələrində xarici portfel 

investisiyaların payının çox olması; qızıl və digər qiymətli malların və daşların hasilatının kəskin 

şəkildə azalması; ölkə ərazisində terror təhlükəsinin olması; insan potensialının səviyyəsinin aşağı ol-
ması; xarici dövlət borclarının səviyyəsi və s [4, s. 30]. 

Təhdid yaradan bu amilləri aktiv və passiv təhdidlər olmaqla iki yerə ayırmaq olar. Məsələn, 

kapital axının dövlət tərəfindən tənzimlənməməsi və qeyri-təkmil vergi və gömrük siyasətinin 
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aparılması amilləri təhlükəsizliyə qarşı fəal təhdidlər hesab olunursa, dövlətin xarici borcları passiv 
təhdidlər sırasına daxildir.  

Fikrimizcə, müasir dövrdə təhlükəsizlik dedikdə, həm şəxsi, həm ictimai, həm də dövlətin 

təhlükəsizliyini başa düşmək lazımdır. Məhz belə mövqe təhlükəsizliyin sistemli təhlilinə imkan verə 
bilər. Burada həyati əhəmiyyətli maraqlar, mənafelər də əsasdır. Çünki vətəndaşın, cəmiyyətin və döv-

lətin mövcudluğu və inkişaf imkanlarını etibarlı şəkildə təmin edən və tələbatların məcmuyu kimi 

çıxış edən həyati əhəmiyyətli maraqlar, mənafelər, eləcə də bu mənafelərin mühafizə səviyyəsi və 
vəziyyəti, inkişaf meylləri yekunda təhlükəsizliyin təmin olunma səviyyəsindən çox asılıdır.  

«Təhlükəsizlik» bir kateqoriya kimi aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

1) beynəlxalq qlobal təhlükəsizlik; 

2) beynəlxalq regional təhlükəsizlik; 
3) milli təhlükəsizlik. 

4) yerli təhlükəsizlik. 

Milli təhlükəsizlik isə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 
1) hərbi təhlükəsizlik. 

2) sosial təhlükəsizlik. 

3) siyasi təhlükəsizlik. 
4) iqtisadi təhlükəsizlik. 

5) ekoloji təhlükəsizlik. 

6) informasiya təhlükəsizliyi. 

7) mədəni təhlükəsizlik. 
8) hüquqi təhlükəsizlik. 

9) elmi-texniki təhlükəsizlik. 

10) demoqrafik təhlükəsizlik və s. 
Onu da qeyd edək ki, milli təhlükəsizlik dövlət, cəmiyyət, region, müəssisə və şəxsi formada ola 

bilər. 

Milli «təhlükəsizlik» anlayışının mühüm bir komponenti olan «iqtisadi təhlükəsizlik» anlayışı 

artıq uzun illərdir ki, qərb ölkələrinin inzibati, idarəetmə strukturlarının fəaliyyətlərində geniş 
miqyasda tətbiq edilir. İqtisadi təhlükəsizlik iqtisadi müstəqillik və asılılıq, stabillik və zəiflik, iqtisadi 

təzyiq və s. kimi kateqoriyalarla sıx əlaqəsi olan sintetik bir kateqoriyadır. İqtisadi təhlükəsizliyin 

aşağıdakı səviyyələri fərqləndirilir: 
1) beynəlxalq səviyyə (qlobal və regional); 

2) milli iqtisadi təhlükəsizlik; 

3) lokal iqtisadi təhlükəsizlik (ölkə daxilində regional və ya sahəvi iqtisadi təhlükəsizlik); 
4) fərdi (firma və ayrı-ayrı fərdlər səviyyəsində) [2, s. 235].  

Beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik dünya birliyinin üzvü kimi hər bir dövlətin heç bir xarici 

təsirlərə məruz qalmadan sərbəst şəkildə öz sosial və iqtisadi inkişaf strategiyasını müəyyən etmək və 

həyata keçirə bilmək imkanına malik olmasını müəyyən edir. Belə fəaliyyət bütövlükdə qarşılıqlı an-
laşma və qarşılıqlı faydalılıq şəraitində dünya birliyinin digər dövlətləri ilə əməkdaşlıq zəminində 

həyata keçirilməlidir. 

Beynəlxalq səviyyədə iqtisadi təhlükəsizliyin həyata keçirilməsi siyasi və iqtisadi 
təhdidlərdən, məcburiyyətlərdən əl çəkmək, hər bir xalqın, dövlətin seçiminə hörmətlə yanaşmaq, 

müxtəlif mülkiyyət formaları və maraqların mövcudluğuna ehtiyatla yanaşmaq, yalnız hərbi yolla 

deyil, sağlam iqtisadi münasibətlər kontekstində inkişaf problemini dərk etmək yolundan keçir. 
Burada həmçinin hər bir dövlətin öz ərazisinin təbii ehtiyatları və iqtisadi potensialı üzərində müstəqil 

hüquqlara malik olması, dövlətlər arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və iqtisadi, maliyyə, 

elmi-texniki və başqa məzmunlu münasibətlərin sərbəst inkişaf imkanları, sosial-iqtisadi inkişaf və 

tərəqqiyə yönəlmiş beynəlxalq əməkdaşlıq, iqtisadi məzmunlu münasibətlərin heç bir güc tətbiq 
etmədən sülh yolu ilə tənzimlənməsi, həmçinin zəif inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərə 

qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən güzəştlərin, əlavə imkanların təmin edilməsi kimi məsələlər də 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Həmçinin beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizlik təkcə öz milli (ölkədaxili) problemlərinin həlli üçün 
dövlətlərin əməkdaşlığını deyil, həm də bütövlükdə insanlığa xas problemlərin həllini təmin edir və 

nüvə təhlükəsindən azad və zorakılıqlar olmayan bir cəmiyyətdə sülh, barış prinsipləri əsasında yanaş-

manın maddi əsasını təşkil edir, iqtisadi geriliyin, zəifliyin aradan qaldırılması istiqamətindəki 
irəliləyişlərin təminatçısı kimi çıxış edir. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin maddi əsasını isə ümumi daxili məhsulun, geniş təkrar 

istehsalın özəyini təşkil edən məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi, sosial-siyasi əsasını isə ölkənin 
inkişafı, qüdrətlənməsi istiqamətində strateji ümummilli maraqların təmin olunması üçün ölkədaxili 

ictimai birliyin, həmrəyliyin olması təşkil edir. Eyni zamanda qeyd etdiklərimizi milli iqtisadi 

təhlükəsizliyin təminatının daxili amilləri kimi də qiymətləndirmək olar. 

Hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini, ümumilikdə milli təhlükəsizliyini zərbə altına alan, 
vəziyyətin böhran həddinədək gəlib çatmasına şərait yaradan əsas səbəblərdən biri ölkə 

iqtisadiyyatında istehsalın payının azalması, istehsal sisteminin tənəzzülə uğraması və tədricən 

dağılmasıdır. Belə vəziyyət iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, sferalarında gəlirin  səviyyəsinə  
mənfi təsir göstərərək, həmin sahələrin, o cümlədən istehsal sferasının özündə də maliyyə vəziyyətinin 

pisləşməsinə, onların ödəməqabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Bu, öz əksini büdcə 

proseslərində, xüsusilə büdcə kəsirinin əmələ gəlməsilə daha aydın şəkildə büruzə verir. İstehsalın 
aşağı düşməsi və maddi istehsal sferasında maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi büdcəyə vergi 

daxilolmalarına mənfi təsir göstərərək, vergi gəlirlərinin həcmini azaldır. Nəticədə büdcədən  

maliyyələşən sahələrə  dövlətin ayırdığı vəsaitlərin də həcmi azalır. Orada çalışan işçilərin əmək haq-

larının azalması, işçi qüvvəsinin ixtisar olunması, işsizlik probleminin getdikcə dərinləşməsi və 
tədricən həmin sahələrin, istehsal sferasının sürətlə dağılması, ümumilikdə iqtisadi sistemin tənəzzülə  

uğraması başlayır. Belə şəraitdə iqtisadi, istehsal fəallığının azalması ilə yanaşı, investisiya fəallığının 

aşağı düşməsi maddi istehsal sferasında avadanlıqların, əsas kapitalın fiziki-mənəvi köhnəlməsini, 
sıradan çıxmasının qarşısını ala bilmir, nəticədə bu proses getdikcə dərinləşir [5, s. 102].  

Bu proseslər öz təsirini real sektorun müxtəlif  sahələrində də büruzə verir. Ölkənin 

elmi-texniki potensialının formalaşmasını müəyyənləşdirən tədris müəssisələrinin fəaliyyətinin 

pisləşməsi, kadr hazırlığın keyfiyyətinin, səviyyəsinin aşağı düşməsi, sosial iqtisadi vəziyyətin 
kəskinləşməsi, əhalinin orta ömür müddətinin azalması, müəssisələrin müflisləşməsi, ölkənin 

elmi-texniki potensalının zəifləməsi, belə demək mümkünsə, tükənməsi, ölkədən ixtisaslı kadrların, 

savadlı insanların, «beyinlərin» uzaq, yaxın xaricə  axınının güclənməsi ilə ölkənin siyasi, iqtisadi, 
hətta demoqrafik təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdidlər yaranır.  

Milli iqtisadiyyat o zaman mökəmlənib müstəqil olur ki, onun təbii sərvətlərinin hasilatından, 

satışından, daşınmasından əldə olunan gəlirlər iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişaf etdirilməsinə, 
əhalinin işlə təmin olunmasına, sosial sahələrin, sosial və istehsal infrastrukturlarının inkişafına sərf 

edilsin.  

Müasir dünya iqtisadiyyatı sistemində ölkələr arasında inteqrasiya əlaqələrinin gücləndiyi 

şəraitdə milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində dövlətin iqtisadi tənzimləməsinin rolu və 
əhəmiyyəti xüsusilə artmışdır və bugünkü şəraitdə bu məsələ yeni məzmun kəsb edir. Bəzi qərb 

iqtisadçı-alimləri müasir şəraitdə iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində dövlətin qarşısında duran 

vəzifələrə aşağıdakıları aid edirlər: 
- iqtisadi sistemin bazar sisteminin səmərəli, normal fəaliyyətinə şərait yaradan hüquqi bazanın 

və ictimai mühitin təmin edilməsi; 

- gəlirlərin və sərvətlərin yenidən bölüşdürülməsi; 
- milli məhsulun strukturunun təkmilləşdirilməsi, dəyişdirilməsi məqsədilə resursların 

bölüşdürülməsinə yeni yanaşma; 

- iqtisadiyyatın sabitliyinin təmin olunması; 

- iqtisadi artımın stimullaşdırılması [3, s. 309]. 
Ümumiyyətlə, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin əsas 

istiqamətlərindən biri bütün cəmiyyət üzvləri və sosial qruplar arasında, o cümlədən iqtisadi sferadakı 

münasibətlərin tənzimlənməsi üçün müvafiq institutların, yəni qanunverici, icra və məhkəmə 
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strukturlarının formalaşması, hüquqi bazanın yaradılması, qəbul edilmiş qanunların və müxtəlif hüquqi 
aktların icrası ilə bağlı şəraiti təmin etməkdir. Bununla dövlət öz sərhədləri daxilində qayda-qanun 

yaratmaqla, digər dövlətlərlə də münasibətlərini tənzimləyir. Hətta ən ciddi iqtisadi böhran şəraitində 

belə dövlət bu imkandan istifadə etməklə özünün milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
istiqamətində ciddi və cəsarətli addım atmış olur. 

 

NƏTİCƏ 
Bu gün və gələcəkdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini artırmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata 

keçirilməlidir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: təbii resursların nəqlinə və onlardan istifadəyə dövlət nəza-

rətini gücləndirmək; xammal ehtiyatlarının aşkara çıxarılması üçün geoloji-kəşfiyyat işlərinin həcmini 

artırmaq və hasil olunmuş ehtiyatlarla müqayisədə aşkar olunmuş, öyrənilmiş yanacaq-xammal 
ehtiyatların artımını təmin etmək; yanacaq-xammal resurslarının hasilatı və ilkin emalının geniş 

miqyasda təkmilləşdirilməsi; gələcəkdə təbii ehtiyatlara daxili tələbatın nisbi və mütləq həcmdə 

ixtisasına nail olmağa imkan verən texnologiyaya keçmək; investisiya məqsədləri üçün yönəlmiş 
valyuta ixracının xüsusi çəkisini artırmaq və s.  
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ABSTRACT: There is no doubt a growing body of work on gender studies, self-representation and body image exists. 

However, a review of extant literature shows that the field of gender studies holds a lot of promise when it comes to self-

representation in an ever changing digitalized world. Using a mixed method, a qualitative analysis of carefully selected images of 

pregnant women on Instagram is carried out using different hashtags and related words to select them, as well as a quantitative 

analysis to analyze audience perception of images of pregnant women on the internet. The analysis of 400 images shows that 

majority of images of pregnant women are posted by themselves, their spouse or professional photographers. It is also found out 

that most women who post pregnancy images do so to document their journey through pregnancy, share their experiences and to 

encourage other expecting mums. The findings also show that men are generally more likely to view images of pregnant women 

on social media as ‘attention seeking’, while the majority of women perceived these images as beautiful and a necessary part of the 

journey of child birth. Moreover, participants viewed pregnant women in revealing outfits or in naked poses as vulgar and attention 

seeking. 

Keywords: self-representation, pregnancy, Instagram 

 

INTRODUCTION 

There is a recent trend of expecting mothers snapping beautiful pictures highlighting their baby 

bumps and even those that show the entire process from 1 month pregnancy to post-delivery body images 

on their Instagram pages. The motivations for this is still a topic of debate, socially and in academic circles. 

But, one thing that is clear is that the feminist’s movement is pushing for a change in the general perception 

of what defines beauty among women and encouraging women to ‘own’ their bodies. 

Past research on pregnant women has been exclusively in the domain of medical and health 

research, but recently there has been a growing interest in studying pregnancy and child care from a social, 

psychological, behavioral and media perspectives. These fields of research have sought to explore the body 

satisfaction levels among pregnant women (Loth, Bauer, Wall, Berge, & Neumark-Sztainer, 2011), body 

image perception and its effect on self-esteem during pregnancy (Inanir, Cakmak, Nacar, Guler, & Inanir, 

2011), perception of pregnant women about self-care and maternal care (Silveira, Milani, Velho, & 

Marques, 2016), body image of women in Taiwan during pregnancy (Change, Chao, & Kenney, 2006), 

body image and psychosocial well-being in pregnancy (Goodwin, Astbury, & McMeeken, 2000), body 

image, maternal-fetal attachment and choice of infant feeding method (Huang, Wang, & Chen, 2004). A 

lot of these studies argue that the perception of pregnant women and pregnancy has a general impact on the 

physical and psychological well-being of pregnant women (Goodwin, et al. 2000; Inanir, et al. 2011; Loth 

et al, 2011). They argue that some women might go to extreme lengths to appear more beautiful even at the 

detriment of their health and quality of life just to conform to society’s standards of the beautiful woman 

(Silveira, et al, 2016). 
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There is a growing body of knowledge that opines that perception of body image among pregnant 

women has a strong relationship to their feelings of self-worth and self-esteem even after delivery (Iranzad, 

Bani, Hasanpour, Mohammadalizadeh, & Mirghafourvand, 2014) (Erkaya, Karabulutlu, & Calik, 2018).  

Sarkar (2014) in her work on media and women image explained that the standards of beauty are 

imposed on women by society and it is usually left to the women to not define their beauty but to live up to 

society’s expectation of what a woman should look like. The depictions of women in media and popular 

culture have not done a lot to help in this regard, as women are still measured and judged by the standards 

set by the patriarchy. The slim, conventionally beautiful, flat tummy woman is still the preferred image. 

Pregnancy has been known to ‘damage’ the woman’s body due to the changes that occur during pregnancy 

and as such it is usually difficult for women to live up to this standards during and after pregnancy (Soma-

Pillay, Catherine, Tolppanen, & Mebazaa, 2016). One can therefore assume that pregnant women are 

among the most vulnerable groups when it comes to body image and its effect. 

With that in mind, there is an obvious revolt against the status quo as regards women’s body image 

and standards. A cursory look through social media shows an increasing awareness of body image and an 

increase in ‘self-love’ campaigns on social media. A lot of celebrities and social media influencers are 

promoting the idea of self-love and self-appreciation irrespective of gender, skin color, race, body size etc. 

The media and popular culture industries are at the forefront of this social revolution taking place. With 

prominent media houses promoting self-love and acceptance of women in all works of life. Various 

mainstream media houses have covered stories about prominent women moving against convention; from 

Jacinda Ardern, New Zealand Prime minister being hailed as a trendsetter for making ‘history’ as the first 

female world leader to bring her baby to the UN general assembly in 2018, to the large coverage by various 

mainstream international media houses on Larissa Waters , an Australian Senator who breastfed her baby 

in the country’s parliament. The point is that there is a growing rebellion against traditional values and 

beliefs determining how women behave. Despite this trend, the reality remains that a lot of movies still 

depict unrealistic body images for women –even pregnant women - and this has led to increased eating 

disorders, wrong health and food choices, and lower self-esteem to the audience (Hefner, et al., 2014). 

Therefore, images of pregnant women on Instagram are an interesting and relevant area of study in 

trying to understand how pregnancy is depicted and represented on social media and how cultural and social 

issues about pregnancy and body image are expressed (such as beauty after childbirth, body expectations 

for pregnant women, post-delivery body, societal expectations of behavioral patterns of pregnant women- 

dressing, exposure of skin, general attitude etc.), self-representation of women and support for pregnant 

women online. 

This article seeks to understand how women live through pregnancy and how they are using social 

media to redefine societal expectations of what pregnant women should look like, how they should dress 

and how they should behave. Discussions and promotion of the ‘beauty’ of pregnancy and how images of 

pregnant women are perceived by Instagram users shall be included in the analysis because they form a 

part of the discourse on pregnancy and body image of women during pregnancy. The article discusses the 

findings under a number of topics: “who post these images?”, “Understanding the why? Attention, fun or a 

message?”, “Starting a discourse using pictures and hashtags: the pregnancy journey and changing 

perceptions”,  and “Extremely indecent or beautiful: perceptions of Instagram users towards images of 

pregnant women”. At the end the following questions are answered: 
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Research questions 

1. Who posts images of pregnant women on social media and why? 

2. How is pregnancy depicted by expecting mums on Instagram? 

3. Does posting these images help in promoting awareness about the changes women go through 

during pregnancy? 

4. What is the perception of the general public about images of pregnant women on social media? 

Methodology 

Using a qualitative analysis, this study aims to analyze social representations of images of pregnant 

women associated to pregnancy/expecting mum hashtags taken by expecting mothers, their partners, 

individuals or groups that support pregnant women and promote body acceptance. 

A preliminary exploration of Instagram was carried out to find hashtags related to pregnancy and most 

likely to get the most likes. Using autogramtags.com, the researchers collected 25 (twenty five) hashtags 

related to expecting mother and pregnancy. These hashtags usually accompany images posted on Instagram 

by users. Using a theoretical sampling, some of the hashtags were determined to be more relevant and 

appropriate for this study and suitable for more in-depth analysis and out of the identified hashtags, 5 were 

selected and they are:  (#babyontheway, #pregnancylife, #thirdtrimester #mumtobe2019 #pregnancyphotos, 

#bumpie #Preggie, #3rdtrimester). 

Once the hashtags were selected, the next step involved collecting Instagram images; using 4kstogram 

(a windows software that allows users to collect Instagram images from specific hashtags or users’ account), 

the researchers collected 50 images for each of the selected hashtags, making the total images used in the 

analysis 400. In selecting the images, the researchers selected the first 50 images per hashtag showing a 

pregnant woman or related images and discarded all images that were deemed irrelevant such as 

advertisements/marketing, pregnancy health tips, memes, babies, images with captions in languages other 

than English etc. but images like food, ice cream and other dietary pictures were allowed as long as they 

were posted by pregnant women showing their journey through pregnancy. For each image collected, the 

following data was coded: number of likes, user ID, number of comments, date posted and caption. The 

analysis was carried out by viewing each image and also analyzing the comments for each of the selected 

Instagram image used for this study. The analysis of these images involved analyzing production, type of 

image (selfie or not), content of image, posture of the mother, comments under each image (as at time of 

analysis) and the context in which the images were produced. Scholars have suggested that research into 

images on Instagram, the tools, and the stream-logic of the application reveal an “interesting, even if 

idiosyncratic portrait of the person (Fallon, 2014, p. 59). 

In trying to understand the perception of social media users to images of pregnant women on Instagram, 

an online questionnaire that can capture the relevant data was distributed to 200 university students in 

Uganda.  
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Findings and Discussions 

Who posts these images? 

400 images by 350 Instagram users were analyzed for this study and the users that posted these images 

could be broken down into 3 broad categories: expecting mothers that are already showing (with baby 

bump), expecting mothers that are not showing, professional photographers, women health tip groups, and 

spouses of  expecting mothers. The categories were derived by going through the bios of the selected users, 

where most of the users explicitly stated that there were mothers, expecting mothers or professional 

photography groups. For those that did not post any pregnancy-related information in the bios, the 

researchers went through their Instagram timeline in order to ascertain who the users were to confirm who 

posted the images collected for the study. The researchers opted to divide expecting mums into two 

categories (showing baby bump and not showing) because it is the assumption that the reasons for sharing 

this kind of image would shed some light on how women feel about posting images of their bumps which 

in turn will shed more light on society’s response to images of pregnant women. Women health tips groups 

can be further divided into two broad groups: hospital and other health services and private-not-for-profit 

groups that promote healthy living and post tips for pregnant women, and young parents.  

Understanding the why? Attention, fun or a message? 

Most of the images analyzed were taken by professional photographers as can be seen by the positioning 

of the model (pregnant woman), choice of location (not regular places we tend to see pregnant women in, 

e.g. beaches, cliffs, and other exotic locations), choice of attire – a lot of the women that posted images at 

the advanced stage of pregnancy mostly wore attires that prominently exposed the protruding belly, a lot of 

makeup was used as could be seen in the selected images – in some of these images, funny drawings were 

made on the belly, a lot of makeup was applied to the women’s faces and bodies to accentuate their beauty. 

However, a lot of images were also taken in everyday context, women showing their cravings, husband and 

wife casually sitting on the couch in the living room, woman sitting by the pool side, mirror selfies amongst 

others. 

Apart from the setting, the majority of the images were snapped in close up shots, prominently showing 

the protruding belly. But in the cases of the professional images, the images were captured in wide angle, 

so the surroundings can also be shown which adds to the beauty of the image. So for instance, images on 

the beach, in the woods and other similar scenarios were mostly captured in wide angle and the surrounding 

featured prominently in the image but without necessarily taking away from the main purpose of the shoot 

– the baby bump. However, images in the everyday context were more close ups and featured mirror selfies 

showing up to waist level, pictures of food, close up pictures of the baby bump, close up pictures of the 

ultrasound scan, baby clothes, baby cribs amongst others. 

The researchers randomly selected 350 profiles and scanned through their timelines. It was discovered 

that the majority of the profiles that posted images of baby bumps during pregnancies were mostly using 

the platform to document their pregnancy journey. 70% of the selected profiles had images of the mum-to-

be at different stages of the pregnancies with captions explaining the current situation of things. So for 

instance, profile 1 had images showing the woman at 4 weeks, 16 weeks, 24 weeks and 38 weeks. This was 

not limited to just profile 1, as a lot of other profiles had similar pictures in their timeline. However, most 

were not as consistent as profile 1, as the majority simply had one or two during the early stages and another 

at an advanced stage of pregnancy. Another thing that supports the fact that Instagram was basically used 
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as a platform to document their pregnancy journey was the fact the majority of the women who posted these 

pictures also posted their cravings, baby shopping, their baby room preparations, diet, and exercise routine 

amongst other things. 

The captions used in majority of the pictures suggest that documenting the pregnancy journey seems to 

be the major reason for these images. In the captions, expecting mothers express their desire to capture the 

joy of motherhood, the pains they go through and the eager expectation of the D-day. The analysis of the 

Instagram profiles revealed that expecting mums also post specific moments that portray major milestones 

in the pregnancy journey. For instance, a lot of profiles had images showing when the couple first had the 

announcement, pictures of first 3D scan, gender reveal party, and different stages of baby bump increase, 

diet amongst other things. 

Starting a discussion or passing across a message 

In trying to understand how pregnancies are depicted on Instagram by pregnant women, the researchers 

analyzed the hashtags and messages that accompany each post. The kind of images posted were also 

analyzed to get a better understanding of what the poster tried to communicate to their followers. After 

analyzing each of the 400 images and their accompanying hashtags and messages, the depictions of 

pregnancy by expecting mums can be categorized into 4 broad categories: 

1. Pregnancy as struggle to maintain body goals 

2. Pregnancy as an excuse to indulge 

3. Pregnancy as beautiful 

4. Pregnancy as fun 

50 images out of the 400 images analyzed for this study depicted women trying to maintain the ideal 

body even in advanced stages of pregnancy. Pictures of women exercising while heavily pregnant featured 

prominently in the pictures garnered from Instagram. Also included in this category are images of women 

applying coconut oil or other ointment on their belly in order to maintain a smooth skin after birth. Hashtags 

like, #SexyBump #Hotmama #Yoga #sexypregnancy #bodygoals, all point to the fact that a lot of women 

aim to project confidence and acceptance of the changes their bodies are making while also feeling quite 

good about themselves. These hashtags are mostly accompanied by images of strong looking pregnant 

women in work out cloths, swimming suits and in full makeup. Also images of food, drinks and laid back 

lifestyle were also prominent in the selected images and were usually accompanied by captions showing 

that the women were struggling not to indulge but also think they are allowed to – since there are literally 

eating for two. Hashtags like, #eatingfor2 #preggylife and others aptly explain the rationale behind the 

decision to indulge and the struggle pregnant women go through in order to maintain their ‘body goals’. 

Also, pregnancies were depicted as beautiful or bringing out the beauty of the person in question. About 

75 hashtags representing 32% of all unique hashtags that accompanied the images selected for this study 

all alluded to the beauty of pregnancy and the beauty of the baby bump, the mother and the expecting 

couple. This goes to show that one of the motivation for posting images on Instagram by pregnant women 

is to further reassure themselves of their beauty and to declare to the world that there not only beautiful, but 

also irresistibly desirable. 

Finally, 28% of the images showed either the woman or the couple in a playful and very relax position. 

Pictures of dads making funny faces at the protruding belly was quite common in the selected images. Some 
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of the images showed the pregnant woman going shopping and doing fun things with friends and colleagues, 

posing in a swim suit and striking a beautiful but funny pose, amongst others. The generally impression one 

gets from these images is that the women are making a point of showing that while they might be in the 

process of performing a miracle, that does not mean they cannot still have fun and be fun to be with. It is 

clear that a lot of efforts went into projecting this image, as it can be assumed that while pregnancy can be 

fun, they are definitely some very bad days. However, for some posters, the bad days do not count, as they 

make a point of only documenting the good ones in the pregnancy journey Instagram journal. 

Starting a discourse using pictures and hashtags: the pregnancy journey and changing 

perceptions 

The findings of the analysis showed that first and foremost hashtags basically played a descriptive role. 

They functioned as a way to describe the images associated with pregnancy, and the entire pregnancy 

journey.  

Another function of these Instagram posts and their accompanying hashtags is to call attention to certain 

aspects of pregnancy that the casual reader might not understand by just looking at the image. So for 

instance, there are several images of pregnant women in their 1st trimester without any baby bump, to the 

casual viewer, such an image might just be any other image on Instagram, but the hashtags, #firsttrimester 

#Mothertobe #mother2b and others point attention to the fact that this is a story being told, a story that will 

end with the delivery of a much wanted baby. 

The pictures and hashtags also tell a story. The struggles pregnant women go through, especially with 

their food cravings, the mood swings and other behavioral changes they go through are also documented 

and told through these pictures and hashtags. For instance, the hashtags, #expectingmum #preggycravings 

#thestruggleisreal #preggyfood and so on, all accompany images of women biting into a snack, eating, lying 

in bed etc. and when these hashtags and images are juxtaposed together, the reader might begin to 

understand what is being said. On the surface, these images might just appear like any other foodie image 

(people that like taking pictures of exotic foods, snacks and drinks), but when looked at critically, a story 

begins to emerge.  

These images and hashtags also documents the transformation the body goes through in the course of 

the pregnancy. In fact, the majority of regular posters (people that posted at least 3 images during their 

pregnancies) tend to post it from the point of view of their swelling baby bump. Out of the 350 Instagram 

accounts studied, 107 of the users clearly documented their pregnancy journey through the changes their 

bodies went through – pictures of the ultrasound results, then the first trimester, 2nd trimester, 3rd trimester, 

few days to delivery and then finally the baby. Majority of the 107 accounts that featured such progressive 

depictions of pregnancy actually had all these steps in the process depicted pictorially (with little variations 

in some of them). 

Finally, it can be deduced that majority of the images when critically examined, hoped to change 

people’s perception of what pregnancy should look like. The majority of the pictures showed women doing 

everyday activities, looking cheerful and jovial and not the expected tired or druggy look that is generally 

associated with pregnancy. Therefore, in terms of creating awareness about the changes the female body 

goes through during pregnancy, the researchers conclude that yes, when critically looked at and examined 

as a whole, one can deduce that these images of pregnant women on Instagram show the changes the women 

body goes through. 
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This position is further confirmed by the analysis of the data from the survey where the respondents 

were asked if the images of pregnant women they see have enlightened them about the struggles women go 

through during pregnancy and the changes their bodied go through. 73% of respondents agreed that they 

have a better understanding of what women go through during pregnancy due to posts they have seen on 

Instagram. 64% of respondents also confirmed that some Instagram posts have made them further 

appreciate women and what they go through and birthing children. 

It can therefore be concluded that while we cannot authoritatively say pregnant women post these 

pictures to change perceptions, we can confirm through the findings of this study that these images are 

indeed influencing audiences’ perception of pregnancy and pregnant women.  

Extremely indecent or beautiful: perceptions of Instagram users of images of pregnant women 

In trying to understand Instagram users’ perception of pictures of pregnant women, respondents that 

confirmed that they use of Instagram were asked to describe a selection of images. The images showed to 

the respondents can be categorized based on the pose and attire of the models/persons in the picture. The 

respondents were asked to categorize the images as either “Extremely indecent” or “Beautiful”. The 

findings showed that 68.5% of the respondents (N=200) categorized images were the pregnant women were 

either naked or in very revealing clothes as “Extremely indecent” and images of the baby bump alone, 

images with the women in a nice, serene environment (like the beach or grassy area), images with couples 

or children in them were all categorized as “Beautiful” by 85% of the respondents. 

When comparing the perceptions of male Instagram users to female users, an independent sample t-test 

was carried where the respondents were asked to rate 2 images on a scale from 1-10, with 1= extremely 

indecent and 10= extremely beautiful. The first image showed a naked heavily pregnant women with 

paintings covering the entirety of her body. Nothing was really exposed, as the pose was such that all 

delicate parts were covered. The second image showed a heavily pregnant woman tenderly holding her 

belly with the belly bump uncovered and a smile on the lady’s face. 

For Image 1: the result of the t-test showed a significant difference between perceptions of Men (M=3.5, 

SD=1.82) and women (M=7.5, SD=1.25), t(198)=4.30, P ˂ 0.05. 

The results showed that men are more likely to view images of pregnant women where the model is 

scantily dressed as “Extremely indecent”, while women are more likely to view it as “Beautiful”. This study 

did not however consider confounding factors like, women might be more willing to vote positively for 

fellow women, or mothers might be more likely to see the beauty in any image depicting pregnancy in 

whatever state of dress or undress. It is also quite possible that the socio-economic background of the 

respondents played a factor in their decision. It is therefore the recommendation of the researchers that 

subsequent studies into this phenomenon should take into consideration some of the confounding variables 

that might influence the outcome of the results. 

For image 2: the result of the independent sample t-test should that there was no significant different 

between perceptions of men (M=7.8, SD=1.02) and women (M=8.1, SD=1.21), t(198)=0.846, P= 0.398. 

The findings show that both men and women are highly likely to consider images of pregnant women 

were the woman is modestly dressed and with a covered or uncovered attire as “Beautiful”. 
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What this goes to show as far as this study is concerned is that there is still some misgivings about what 

women wear even when they are in a non-sexual situation or pose. This might be due to the conservative 

leanings of Uganda (where the survey was conducted) and might be different in other locations. It is 

therefore recommended that a comparative study on perceptions of people from conservative and liberal 

countries be carried out on this phenomenon.  

CONCLUSION 

The habit of pregnant women posting their pictures while pregnant on social media is a trend that will 

not slow down anytime soon. Scholars have attempted to study the relationship between social media and 

expecting mothers. Social media has been described as a support system for mothers-helping them 

communicate with other nursing or expecting mothers, and get advice about how to go about the pregnancy, 

what to expect and how to tackle issues that may arise (Baker & Yang, 2018).  A lot of studies focusing on 

analyzing social media images have mostly focused on social media and their effects on body image 

(Perloff, 2014; Bell, 2016). However, not much attention has been given to the study of self-representation 

of pregnant women on social media and how they are directing and controlling the narrative or perceptions 

of social media users about their expectations regarding pregnancy – a gap this study hoped to bridge.  

The findings showed that expecting mums, their partners and photographers are the major people that 

post these kind of images on social media and their motivation for posting these images according to the 

findings was to document their pregnancy journey. This is similar to the work of Locatelli (2017) who 

studied self-representation of breastfeeding mothers on Instagram. She found out that social media indeed 

plays a vital role in helping women share their experiences and document their breastfeeding and child care 

journey. Although slightly different from the current study, Locatelli’s study does in fact shed light on one 

of the major reasons why expecting mothers and new mothers share intimate and personal images on social 

media. The researchers concluded that, sometimes, sharing images have nothing to do with seeking 

attention, but everything to do with their personal journey through their pregnancies and they make use of 

social media as just a platform to document said journey. 

The findings also show that depictions of pregnancy or self-representation of pregnancy by expecting 

mums on Instagram can be categorized into 4 broad categories; Pregnancy as a struggle to maintain body 

goals, pregnancy as an excuse to indulge, pregnancy as beautiful and pregnancy as fun. These four 

categories further confirm that the fact social media apart from being a place to share images and document 

their journey, pregnant women also use it to reassure themselves of their beauty, strength and likable 

personality (Tiidenberg & Baym, 2017). 

In trying to understand the perception of social media users to images of pregnant women on Instagram. 

The findings showed that people generally had a negative perception regarding images showing pregnant 

women in naked, semi naked or a sexualized pose and positively viewed images of women in a more 

‘decent’ attire. This supports the position of Tiidenberg and Baym (2017) who suggested that pregnant 

women are using social media to challenge the status quo and redefine what a pregnant women should look 

like and how they should behave. 

While this study is not by any means exhaustive of the potential discourse that can be had on this issue, 

it has done well to improve upon existing (but relatively very scanty) knowledge about self-representation 

of pregnant women on social media and perceptions of images of pregnant women on social media from a 

traditional African point of view. 
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ÖZET: Bu araştırma Manisa İlinde Alaşehir ilçesinde yenilenebilir enerji olan jeotermal alanında faaliyette 
bulunan şirketlerde çalışan elemanlarının, çalıştıkları kurumlar ile ilişkili olarak öğrenen örgüt ve örgütsel güven 

algısının; örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel adalet üzerindeki etkisi enerji sektörü üzerinde incelenmesinin 
ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Manisa Alaşehirde bulunan 66 jeotermal enerji  
çalışanından yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Söz konusu veriler üzerinde gerçekleştirilen analiz 
sonucunda değişkenler arasında doğrudan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  

 Anahtar kelimeler: Öğrenen örgüt, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, örgütsel güven 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the perception of organizational and organizational trust 
of the employees working in companies operating in geothermal field which is renewable energy in Alaşehir district 
of Manisa province in relation to the institutions where they work; organizational citizenship behavior and its effect 
on organizational justice. For this purpose, 66 geothermal energy workers in Manisa Alaşehir were collected by face 

to face survey method. As a result of the analysis performed on the data in question, it was determined that there was 
direct significant relationship between the variables. 

Keywords: Learning organization, organizational justice, organizational citizenship, organizational trust 

 

GİRİŞ  
İnsanların yemek, su, aydınlanma, ısınma ve ulaşım ihtiyaçlarında gerekli olan enerji 

Sanayi Devrimi’nden itibaren önemli hale gelmiştir. Fosil yakıtlar dünyadaki enerji tüketimin 

önemli bir bölümüne sahiptir. Fosil yakıtlar olarak petrol ve doğal gaz ise sadece belirli yerlerde 
oldukları için sınırlıdırlar. Bu sebepten ötürü günümüzde enerji kaynaklarına sahip olmak veya 

onu yönetebilmek çok önemli bir hale gelmiştir. Fosil yakıtların son zamanlarda hem rezerv 

olarak azalması hem de çevreye olan etkilerinden dolayı ülkeler yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmişlerdir. Yenilenebilir enerji sektörü her geçen gün gelişen ve değişen bir 
alan olma özelliği ile ülkelerin en çok önem verdiği, yaşamın devam etmesi için önemli bir 

sektördür. Gelişen teknolojilerle hızlı, çevreci enerji üretimini sağlayan bu sektörde farklı 

alanlarda branşlaşmış birçok meslek grubunu bünyesinde barındırmaktadır. Her çalışanın, 
mensubu olduğu kuruma aynı özveriyi göstermesini, inanç duymasını, güvenmesini beklemek 

haliyle doğru değildir. Çalışanların örgüt içerisindeki tutum ve davranışlarını anlamak büyük 

önem arz etmektedir. Herhangi bir işe başlarken kişinin yapacağı iş, mensubu olacağı örgüt, 

dâhil olacağı örgüt üyeleri ve yöneticileri, işle ilgili görev yetki ve sorumlulukları vb. konularda 
birçok beklentisi oluşacaktır. 
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İstisnasız olarak tüm örgütler, çalışanlarından örgütsel vatandaşlık davranışları 

sergilemelerini, örgütsel bağlılık göstermelerini, çalışma performanslarını ve verimliliklerini üst 

seviyede tutmalarını, örgüt kültürüne uyum sağlamalarını beklerken; örgüt çalışanları ise 
örgütün kendilerine adil davranmasını, olumlu etik iklim oluşturmasını, güvenli ve destekleyici 

ortam sağlamalarını, ücret tatminini ve iş tatminini mümkün kılmalarını beklemektedirler. 

Ayrıca, örgütte çalışan çalışanların adil ve eşitlikçi bir ortamda çalışmasını ifade eden örgütsel 
adalet kavramı ve çalışanların çalıştıkları kuruma ve kurumdaki her düzeyden grup üyesine olan 

güvenlerini ifade eden örgütsel güven kavramı işletmeler tarafından arzulanan olumlu 

durumlardır. Bu bağlamda, bu çalışmayla çalışanların öğrenen örgüt ve örgütsel adalet algısının; 

örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel güven üzerindeki etkisi enerji sektörü üzerinde 
incelenecektir. Enerji sektörünün çalışma konusu olarak seçilmesinde birçok neden söz konusu 

olmaktadır. Bunların en başlıca sebebi ise ülkemiz için yeni bir sektör olması ve örgüt 

kavramının iş görenler üzerinde farklı tanımlarının, anlamlarının bulunmasıdır.   
 

1. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER 

Öğrenen örgüt kavramının ilk olarak 1970’lerde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu 

doğrultuda 1978 yılında Argyris ve Schon tarafından çalışmalardan ortaya çıkarıldığı 
bilinmektedir. Bunla paralel olarak 1983 yılında Revans tarafından yapılan çalışmalar da 

öğrenen örgüt kavramıyla ilgili olduğu söylenebilir. Fakat öğrenen örgütle ilgili asıl çalışma 

1990 yılında Peter Senge tarafından yapılmıştır. Peter Senge tarafından kavramın sıklıkla 
kullanılmasından sonra literatürde bu terime ilişkin yapılan tanımlar da artmaya başlamıştır 

(Jashapara, 1993:52). Öğrenen örgüt kavramı, ortaya çıkmasıyla beraber örgütsel öğrenmenin 

yeni bir formu şeklinde ifade edilmiştir (Caldwell vd., 1990: 39). Garvin 1993 deki 
çalışmasında öğrenen örgütlerde çalışanların hedefledikleri sonuçlara ulaşabilmek için devamlı 

olarak kapasitelerini artırma ihtiyacı duyduğu, farklı ve kapsamı genişleyen düşünme 

örneklerinden faydalandığı, özgürlüğe erişmek için kolektif amaçların birleştiği ve çalışanların 

devamlı olarak birlikte öğrenmeyi öğrendiği bir yer olarak tanımlamıştır. Ayrıca bilgi 
oluşturma, bilgi edinme ve bilgi aktarımıyla öğrenen örgüt sezgilerini şekilledirmektedir. Tsang 

Öğrenen Örgütü örgütsel öğrenmeyi uygulamada başarılı olan örgüt olarak tanımlamıştır. Böyle 

bir örgüt, yapılan hatalardan veya olumlu tecrübelerden edinimler yaparak bunları rutin 
davranışı değiştiren ve bu şekilde değişimlere uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır. Öğrenen 

örgütler bilgiyi üreten, bilgiyi alan ve bilgiyi gerekli yere ulaştırma yeteneğidir. Ayırca öğrenen 

örgüt yeni bilgi ve içdüşünceleri ifade edecek biçimde davranışını ayarlama becerisine sahip 

olan örgüt olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada geliştirilen öğrenen örgüt ölçeği, Senge’nin 
öğrenen örgüt yaklaşımındaki dört disipline göre kurgulanarak oluşturulmuştur. Bunlar Takım 

halinde öğrenme, Zihnî Modeller, Paylaşılan vizyon ve Kişisel hâkimiyet. Takım halinde 

öğrenme Efil’in 2002 de yapmış olduğu çalışmada bireysel zekâlardan daha üstün kolektif bir 
zekânın hâkim olduğu ve temel öğrenme birimi bireylerin öğrenmesi değil takımların öğrenmesi 

olan olarak tanımlanmıştır. Kılıç (2009) Zihni modeller tanımlamasında bireylerin zihinlerinde 

kalıplaşmış kabullenmeleri içeren, dünya algıları, bakış açıları olarak tanımlanabilen zaman 
zaman öğrenmeyi engelleyebilen ve değişimi kısıtlayabilen ifadesini kullanmıştır.  

 

 2. ÖRGÜTSEL GÜVEN 
 Güven, hem ilişkilerin özü hem de insanları bir arada tutan sosyal yapıştırıcı olarak 
tanımlanmaktadır. Güven, sosyal ağların fonksiyonu, kültürel ahlak kuralları ve örgütlerdeki 

ortak değer olarak adlandırılmaktadır. Bireysel ilişkilerde ve örgütlerde kişiler arası ilişkilerde 

güvenin etkinliğinde, kurumsal düzeyde koordinasyon ve kontrolün kurulması önem arz 
etmektedir. Çünkü ekonomik eylemlerin sosyal ilişki ağlarının içinde yer almasından 

kaynaklanmaktadır (McAllister, 1995:24). Araştırmacılar, bağımlı aktörler birlikte etkili 

çalışırken, karmaşık sistem içindeki aktörlerde ise, koordinasyonun sağlanmasında güvenin 
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belirleyici bir rol üstlendiğini savunmaktadırlar. Yönetim çalışmalarında karmaşıklık ve 

belirsizlik göz önüne alındığında güven unsuru ön plana çıkmaktadır. Güvenin faydaları şu 

şekillerde sıralanabilir; örgütte açık iletişimi sağlar, bilgi paylaşımını arttırır ve çatışma 
yönetimini kolaylaştırır. Güven, örgütlerde iş birliği ortamının sağlanabilmesi için önemli bir 

şart olarak belirtilmektedir. Güven, öngörülebilirliği, uyumu ve stratejik esnekliği arttırmak için 

önemli bir faktör olarak tanımlanabilir. Genellemek gerekirse, güven; yönetim maliyetleri, 
satınalma maliyetleri, sosyal karmaşa gibi işlem maliyetlerini azaltmak için, işletmelerde gerek 

duyulan bir özelliktir. Aynı zamanda resmi olmayan bir ağ olarak da işbirlikçi bir yeniliğin 

önünü açmaktadır.  

Örgütsel boyutları, iş arkadaşlarına güven, yöneticiye güven ve örgüte(kuruma) güven 
şeklinde üç açıdan ayrıma tutularak incelenmiştir (Yılmaz, 2015:56) Örgütsel güvenin ilk alt 

boyutu olarak bilinen iş arkadaşına güvendir. Yatay güven, çalışma arkadaşlarıyla beraber aynı 

örgüt içinde bulunan farklı birimlerdeki eşit konumdaki çalışanlar arasındaki güveni ifade 
etmektedir (Çalışkur, 2015:163). Kişilerarası ilişkilerde güven artık kritik bir önem 

taşımaktadır. Örgütlerde ortaklaşa çalışmayı, takım çalışmasını güçlendiren etkenin kişilerarası 

güven olduğu belirtilmektedir. Kriz durumlarında etkili tepkiler verilmesini sağlamakla birlikte 

işbirliğine dayalı örgütlerde kişilerarası çatışmaları azaltır, geçici çalışma gruplarının hızlı 
kaynaşmayı sağlamaktadır (Song, vd., 2009:147). Örgütsel güvenin ikinci alt boyutu olan 

yöneticiye güvendir. Literatürde dikey güven olarak da tanımlanmaktadır. Örgütte çalışanlar ile 

yöneticiler veya örgütteki liderler arasındaki ilişkilerdeki güveni belirtmektir (Çalışkur, 
2015:164). Çalışanların yöneticilerine duydukları güven, çalışanların örgütsel güvenin varlığına 

yönelik algılarına etki eden temel belirleyicidir. Yöneticiye güven kavramı çalışanların 

inançlarıdır. Bunlar yöneticilerinin kendilerine sağlamış olduğu destek ile ilgili algıları, 
yöneticilerinin verdiği söze güven dereceleri, yöneticilerinin bulundukları konumu hak ettiğine 

ve yeterli olduğuna dair algıları, yöneticilerinin adalet ve etik kavramını benimsediğidir 

(Akgündüz vd., 2016:353). Örgütsel güvenin üçüncü alt boyutu örgütsel güvendir. Literatürde 

dış güven olarak da yer almaktadır.  Örgütsel güven kurumun sorumlu olduğu kitle, tedarikçiler, 
müşteriler ile arasındaki güveni ve bu kişilerin kurumun sistemi ve işleyişine duydukları güveni 

ifade etmektedir.  

 

3.ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

Örgütsel vatandaşlık kavramı ilk kez Bateman ve Organ tarafından 1982 yılında Katz 

(1964)’ın “ekstra rol davranışı” kavramına dayalı olarak, 42. Amerikan Ulusal Yönetim 

Konferansında sunulan bildiride kullanılmıştır. Bu bildiri 1983 yılında makale olarak 
yayımlanmıştır. Yine Smith, Organ ve Near tarafından bu kavram aynı yıl yayımlanan örgütsel 

vatandaşlık kavramının yapısı ve öncüllerini konu alan makalede de kullanılmıştır (Kulaklıoğlu, 

2009:135). Organ (1988) örgütsel vatandaşlık davranışını resmi ödül sistemiyle doğrudan 
ilişkilendirilmeyen, iş tanımlarında belirtilen biçimsel rollerin dışında, örgüt amaçlarının 

gerçekleştirilmesine katkı sağlayan isteğe bağlı davranışlar olarak tanımlamaktadır. Organın bu 

çalışmasında biçimsel rol tanımı dışında hem bireyin gönüllü olarak yaptığı hem de örgütün 
resmi ödül sistemine doğrudan bağlı olmaması hususlarına vurgu yapılmaktadır. Örgütsel 

vatandaşlık davranışı 1980’lerden sonra ön plana çıkarak üzerinde yapılan araştırmaların 

artmıştır. Organ (1997) örgütsel vatandaşlığı beş alt boyutta sınıflandırmıştır. Bunlar fedakârlık, 

nezaket, sorumluluk, sportmenlik ve erdemliliktir. Bu çalışmada Organ tarafından 
sınıflandırılan boyutlar kullanılmıştır.  Organ (1997) sportmenliği şikâyet ederek olayları 

büyütmeden çalışma olarak tanımlamıştır. Erdemlilik ise iş görenin örgütün yaşamını devam 

ettirebilmesi için konuyla ilgili işlevlere ve olaylara görevi dışında dâhil olarak çalışması olarak 
tanımlanmıştır. Sorumluluk işleri yarım bırakarak ofisten çıkmama veya bireysel 

anlaşmazlıkların çözümüne destek olma olarak tanımlanmıştır. Fedakârlık çalışma arkadaşlarına 

işle ilgili problemlerin çözümünde yardım etme olarak tanımlanmıştır. Son olarak nezaket işle 
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ilgili problemler olmadan önce gerekli tedbirlerin alınarak çalışma arkadaşlarına yardımcı olma 

şeklinde tanımlanmıştır.  

 

4.ÖRGÜTSEL ADALET 

Adalet kavramına ilişkin olarak yapılan ilk kavramsal tanımlamanın Aristo tarafından 

yapıldığı kabul edilmektedir. Aristo adaleti şu şekilde tanımlamıştır: mevcut kaynakların kişiler 
arasında adil bir biçimde dağıtılmasıdır (Greenberg ve Colquitt, 1990:1). Bir başka deyişle 

Aristo‟ya göre adalet kavramı tüm faziletleri içerisine alan bir kavramdır. Sonuç olarak adalet 

insanların yasalara uymaları sonucu ortaya çıkan en mükemmel fazilettir (Topakkaya, 

2009:628). Güvenli (2014) ise örgütsel adaleti iş süreçleri sonucunda ortaya çıkan ödül ve 
cezaların nasıl yönetileceğine, sistematik olarak nasıl paylaştırılacağına dair kurallar ve sosyal 

normlardır olarak çalışmasında tanımlamıştır. Bir başka deyişle örgütsel adalet, yöneticilerin 

çalışanlara adil davranılıp davranmadığından çok çalışanların bunu nasıl algıladığı üzerinde 
durulmaktadır. Bu çalışmada örgütsel adalet ile ilgili üç boyutlu model benimsenmiştir. Bunlar 

dağıtımsal, işlemsel, kişiler arası ve bilgisel adalet boyutları incelenmektedir. Dağıtımsal adalet 

kavramı Adams'ın Eşitlik Kuramı ile ele alınmaya başlanmıştır (Altınkurt, 2010:280). Adams'a 

göre iş görenler açısından asıl önemli olan nihai olarak ne kazandıkları değil bu kazançlarının 
adaletli dağılımıdır. İş görenlerin bu adaleti ölçmelerinin yolu, yapmış oldukları girdileri ile 

yapılan iş neticesinde aldığı çıktının hesaplanıp sonrasında bunların birbirleriyle karşılaştırması 

şeklinde olmaktadır (Colquitt vd. 2001:437). Cropanzano vd. 2005 yılındaki çalışmalarında 
dağıtımsal adaleti tanımlamıştır. Buna göre dağıtımsal adalet bir topluluğun sahip olduğu sınırlı 

kaynakların bireyler arasında nasıl paylaştırılacağı ile ilgilidir. Dağıtımsal adalet, örgütte 

otoritenin sağlanması, örgütsel bağlılık, iş görenlerin tatmini ve güveni konularla doğrudan 
ilişkilidir (Colquitt, vd. 2001:437). İşlemsel adalet; kazanımları tespit etmek için karar 

aşamasında belirlenen süreç ve yöntemlerin adaletli olması çabasıdır. İş görenlerin esasen adalet 

algıları ‘söz hakkı’ ve ‘seçme hakkı’ ifadelerine yoğunlaştırılmaktadır. Örgütte alınacak 

kararlarda çalışanların kendileriyle ilgili karar alma sürecinde önerilerinin alınması, farklı alınan 
kararlar hakkında gerekçeleriyle onlara bilgi verilmesi ve çalışanların bu şekilde karar alma 

sürecine dâhil olmaları örgütü ve alınan kararları daha adil olarak algılamalarına sebep olacağı 

ifade edilmiştir.  
Kişiler arası adalet, davranış ve kendini ifade etme şekillerine bağlı olarak farklı algı 

uyandıran, dağıtım ve dağıtım kararlarının ne şekilde belirleneceği, kararlardan etkilenen 

çalışanlara ne şekilde görüş ve isteklerinin danışılacağı alınan kararların gerekçelerinin 

sunulacağı konusunda yöneticilerin nasıl bir davranış şekli sergileyeceğiyle çalışanların adalet 
algısını oluşturacağı durum ile alakalıdır. İş görenlerin adalet algılarını dağıtımla ilgili alınan 

kararlar dışında örgütteki kişilerarası ilişkiler de etkilemektedir. Bu nedenle iş görenler ve 

yöneticiler arasındaki ilişki etkileşim adaletinin kapsamını belirlemektedir (Karaeminoğulları, 
2006Karar sürecinin niteliğini değerlendiren süreç adaletinden farklı olarak etkileşimsel adalet, 

kişilerarası beşeri ilişkilere dikkat çekmektedir. Bu durumda adaletten söz edebilmek için Saygı, 

Doğruluk, Gerekçelendirme ve Uygunluk özelliği taşımak gerektiği belirlenmiştir (Bies ve 
Moag, 1986:43). 

Bilgisel adalet, örgütsel ortamda, ilgili bilginin herkese açık olması koşuluyla 

sağlanabilecek bir adalet türüdür. Çalışanların kendilerine yönelik verilen kararların nasıl 

alındığı ile ilgili bilgiye ulaşmalarını ifade eder (Cihangiroğlu, 2009:70). Bilgisel adalet ücret, 
terfi, maddi olanaklar, çalışma şartları ve performans değerlemesi gibi unsurların belirlenmesi 

ve ölçümünde kullanılan metot, izlek ve politikalar hakkında çalışanlara örgüt yönetimince 

düzenli bilgiler verilmesi anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, sosyal ve özlük hakları 
konusunda da amirlerin astlarını bilgilendirmeleri, onların çıkarlarını korumaya çalışmaları ve 

bilgi edinme haklarına saygı duymaları gibi anlamlarda da kullanılmaktadır (Şahin ve Taşkaya, 

2010:89).  
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5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

5.1. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI  
Bu çalışma enerji sektöründe yer alan çalışanlar üzerinde öğrenen örgüt ve örgütsel güven 

algısının, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalete etkisini incelemektir. Ayrıca aynı konuda 

kadın ve erkek çalışanların ne algıladığı, bu algılarında; yaş, medeni durum, işletmedeki çalışma 
süresi, mesleki deneyim, cinsiyet ve işletmedeki görev arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu 

araştırma, Manisa Alaşehir’de faaliyette bulunan işletmelerde yapılmıştır. Katılımcı olarak iş 

gören, operatör, mühendis ve müdür hedef alınmıştır.  

5.2. ARAŞTIRMANIN VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE ÖLÇEKLERİ 
Bu araştırma, Manisa Alaşehir de bulunan yenilenebilir enerji olan jeotermal sektörü ile 

sınırlıdır. Araştırma kapsamında sadece nicel bulgulara yer verilecek olup bu anlamda 

çalışmanın sonuçları da nicel veriler ile sınırlı olacaktır. Anket tekniğinden yararlanılarak veri 
toplaması yapılmıştır. Soru seti oluşturulurken kullanılan ölçekler öğrenen örgütler için 20 soru, 

Örgütsel Güven için 16 soru, Örgütsel Vatandaşlık için 14 soru, Örgütsel Adalet için 17 soru ve 

Demografik bilgiler için 6 soru katılımcılara yöneltilmiştir.  Öğrenen Örgütler Ölçeği Senge’nin 

öğrenen örgüt yaklaşımının içeriğini oluşturan dört disiplin üzerine kurgulanarak 
oluşturulmuştur. Örgütsel Güven Ölçeği, Luhman’ın modeli çerçevesinde temellendirilerek 

seçilmiş olan ölçekte, iş arkadaşlarına güven, yöneticiye güven ve örgüte güveni kapsayan alt 

boyutları vardır. Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği, Podsakoff ve MacKenzie (1989)’nin ortaya 
koyduğu Nezaket, Sorumluluk, Sportmenlik ve Erdemlilik den oluşan dört alt boyutu 

kullanılmıştır. Örgütsel Adalet Ölçeği, Colquitt (2001) tarafından geliştirilmiş ve “örgüsel 

adalet” ölçeği 4 alt boyut olan Dağıtımsal, İşlemsel, Kişiler arası ve Bilgisel olarak 
oluşturulmuştur.Bu çalışma için, Alaşehir Manisada faaliyet gösteren jeotermal işletmelerden 3 

ünde anket uygulaması yapılmış. Toplam 100 adet anketten sadece 66 sı cevaplandırılarak geri 

dönmüştür. 

 

6.BULGULAR 

6.1. DEMOGRAFİK BULGULAR 

İlk olarak araştırmada katılımcıların demografik özellikleri incelenmiştir. Anket 
çalışmasına katılanlar toplam 66 kişidir. Bunlardan 59’u (% 89,4) erkek, 7’si (% 10,4) kadındır.  

Medeni durumlarına bakıldığında 35 kişi (%53) evli ve 31 kişi (%47) bekârdır. Yaş aralıklarına 

ait dağılım incelendiğinde zaman birinci olarak % 33,3 oranı ile 24-29 yaş aralığında olanlar yer 

almaktadır. İkinci olarak % 30,3 ile 30-35 yaş aralığında olan çalışanlar görülmektedir. Bu 
sebeplerden dolayı araştırmaya katılan çalışanların oldukça genç oldukları gözlenmektedir. 

Eğitim durumları incelendiği zaman 9 kişi ilkokul (% 13,6), 16 kişi ortaokul (% 24,2), 12 kişi 

ön lisans (% 18,2) ve 29 kişi lisans ( %43,9) eğitim düzeyine sahiptir. Görüldüğü üzere 
katılımcıların yarıdan fazlasının lisans diplomasına sahiptir. Katılımcıların Pozisyonu 

incelendiğinde 7 kişi (%10,6) iş gören, 11 kişi (%16,7) operatör, 24 kişi (%36,4) mühendis, 3 

kişi (%4,5) müdür ve 21 kişi (%31,8) diğer görevlerde çalışmaktadır. Son olarak ankete 
katılanların çalışma süreleri bakıldığında 6 yıldan daha fazla çalışan 16 kişi (% 24,2), 4–5 yıldır 

çalışma yaşamında olan 16 kişi ( % 24,2), 2–3 yıldır çalışan 21 kişidir (% 31,8) ve 0-1 yıldır 

çalışan 13 kişi (%19,7) dir. Genel olarak ankete katılanların genç, eğitimli, evli ve en az 3 yıldır 

çalışma hayatı içinde oldukları ifade edilebilir. 
 

6.2. ANALİZLERE İLİŞKİN BULGULAR  
Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizinde literatürde genellikle tercih edilen 

yöntem olan Croanbach’s Alfa (α) katsayısı kullanılmıştır. Güvenilirlik analizi ölçekte 

kullanılan tüm kavramlara ve bunların alt boyutlarına da ayrıca boyuta uygulanmıştır. 
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Tablo 1. Ölçeklere ilişkin Cronbach’s Alpha Katsayıları 

Ölçekler ve Alt Boyutları α Katsayısı 

ÖĞRENEN ÖRGÜTLER .901 

    Takım Halinde Öğrenme .864 

    Zihni Model .822 

    Paylaşılan Vizyon .769 

    Kişisel Hakimiyet .702 

ÖRGÜTSEL GÜVEN .913 

    Yöneticiye Güven .872 

    İş Arkadaşına Güven .854 

    Örgüte Güven .835 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK .689 

     Nezaket .725 

    Sorumluluk .707 

    Sportmenlik .580 

    Erdemlilik .672 

ÖRGÜTSEL ADALET .910 

     Dağıtımsal .803 

     İşlemsel .663 

     Kişiler Arası .808 

     Bilgisel .848 

 

Ölçeklerin alan uygulamasından elde edilen verilere dayalı yapılan güvenirlik hesabından 
elde edilen Cronbach’s α katsayıları incelendiği zaman ölçeğin genel olarak ve alt boyutlar 

bağlamında alan yazında kabul gören .60’in üstünde katsayıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Korelasyon analizi kullanılarak Öğrenen örgütlerin alt boyutu olan Paylaşılan Vizyonun 
Örgütsel Vatandaşlığın alt boyutu olan sportmenliğe olan etkisi araştırılmıştır. Pearson 

Coorrelation ifadesinin karşısındaki değerler “r” ile ifade edilir ve – 1 ile + 1 arasında bir değer 

alır. Burada ilişkinin yönünü “r”nin işareti, derecesini ise katsayının büyüklüğü belirler. Eksi 

değerler bir değişken artarken diğerinin azaldığının, artı değerler ise her iki değişkenin aldığı 
değerlerin birlikte artış ve azalış gösterdiğinin göstergesidir. Bu tanımlamaya göre Yöneticiye 

güvenin dağıtımsal adalet üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir. korelasyon analizi 

kullanılarak Öğrenen örgütlerin alt boyutu olan Paylaşılan Vizyonun Örgütsel Vatandaşlığın alt 
boyutu olan sportmenliğe olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçlara göre paylaşılan vizyonun 

sportmenliğe etkinin olduğu gözlenmektedir. 

Eğitim seviyesiyle İşlemsel adalet arasında ilişki olup olmadığı linear regresyon ile test 
edilmiştir. Yapılan analize göre, bağımlı değişken olan eğitim ile bağımsız değişkenler 

arasındaki çoklu korelasyon katsayısı R ile gösterilen değer 0,447 dir. Bu değer bağımlı 

değişken eğitim ile bütün bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Sonuç olarak 

bu ilişkinin düşük olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Linear Regresyon Testi-1 Değerleri 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,447a ,200 ,148 1,02815 

a. Predictors: (Constant), OA9, OA6, OA7, OA8 

 
Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını 

test etmek üzere H0 : Bağımlı değişken olan eğitim ile bağımsız değişken olan işlemsel adalet 

arasında doğrusal bir ilişki yoktur hipotezi tanımlanmıştır. 

Tablo 3. ANOVA Sonuç-1 Değerleri 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16,138 4 4,035 3,817 ,008b 

Residual 64,483 61 1,057   

Total 80,621 65    

a. Dependent Variable: Eğitim 

b. Predictors: (Constant), OA9, OA6, OA7, OA8 

 

ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler arasındaki 

ilişkinin p (0,08) > 0,05 üzerinde olduğundan ilişkinin anlamsız (rastlantısal) olduğu 

gözlenmektedir. 
Ayrıca pozisyon ile örgütsel güvenin alt boyutu olan örgüte güven arasında ilişki olup 

olmadığı linear regresyon ile test edilmiştir. 

Tablo 4. Linear Regresyon Testi-2 Değerleri 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,301a ,091 ,031 1,33701 

a. Predictors: (Constant), OG16, OG13, OG15, OG14 

 
Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını 

test etmek üzere H0 : Bağımlı değişken olan pozisyon ile bağımsız değişken olan örgüte güven 

arasında doğrusal bir ilişki yoktur  hipotezi tanımlanmıştır. 

Tablo 5. ANOVA Sonuç-2 Değerleri 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10,896 4 2,724 1,524 ,206b 

Residual 109,044 61 1,788   

Total 119,939 65    

a. Dependent Variable: Pozisyon 

b. Predictors: (Constant), OG16, OG13, OG15, OG14 
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ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler arasındaki 

ilişkinin p (0,206) > 0,05 üzerinde olduğundan ilişkinin anlamsız (rastlantısal) olduğu 

gözlenmektedir. 

 

SONUÇ 

Ölçeklerin alan uygulamasından elde edilen verilere dayalı yapılan güvenirlik hesabından 
elde edilen Cronbach’s α katsayıları incelendiği zaman ölçeğin genel olarak ve alt boyutlar 

bağlamında alan yazında kabul gören .60’in üstünde katsayıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Korelasyon analizi kullanılarak Örgütsel Güvenin alt boyutu olan Yöneticiye güvenin Örgütsel 

Adaletin alt boyutu olan dağıtımsal adalete olan etkisi araştırılmıştır. Pearson Coorrelation 
tanımlamasına göre Yöneticiye güvenin dağıtımsal adalet üzerinde etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca, korelasyon analizi kullanılarak Öğrenen örgütlerin alt boyutu olan 

Paylaşılan Vizyonun Örgütsel Vatandaşlığın alt boyutu olan sportmenliğe olan etkisi 
araştırılmıştır. Sonuçlara göre paylaşılan vizyonun sportmenliğe etkinin olduğu gözlenmektedir. 

Eğitim seviyesiyle İşlemsel adalet arasında ilişki olup olmadığı linear regresyon ile test 

edilmiştir. ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler 

arasındaki ilişkinin p (0,08) > 0,05 üzerinde olduğundan ilişkinin anlamsız (rastlantısal) olduğu 
gözlenmektedir. Analiz sonucuna göre F (4,61) = 3,187; p  > 0,05 denklemi oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak H0: Bağımlı değişken olan eğitim ile bağımsız değişken olan işlemsel adalet 

arasında doğrusal bir ilişki yoktur hipotezi böylelikle kabul edilmiştir. Pozisyon ile örgütsel 
güvenin alt boyutu olan örgüte güven arasında ilişki olup olmadığı linear regresyon ile test 

edilmiştir. ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler 

arasındaki ilişkinin p (0,206) > 0,05 üzerinde olduğundan ilişkinin anlamsız (rastlantısal) olduğu 
gözlenmektedir. Analiz sonucuna göre F (4,61) = 1,524; p  > 0,05 denklemi oluşturulmuştur. 

Sonuç olarak H0 : Bağımlı değişken olan pozisyon ile bağımsız değişken olan örgüte güven 

arasında doğrusal bir ilişki yoktur. hipotezi böylelikle kabul edilmiştir. 
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