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KARADENİZ ZİRVESİ
3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
25- 26 NİSAN 2020 - ORDU

25 NİSAN 2020
UBAK 1
OTURUM 1

10:00 – 11:30

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN

UBAK 2
OTURUM 1

10:00 – 11:30

OTURUM BAŞKANI: DR. NADİRE

UBAK 3
OTURUM 1

10:00 – 12:00

OTURUM BAŞKANI: DR. MURAT

KANTARCIOĞLU

AYDEMİR

HATİCE KOÇ
DR.ÖĞR.ÜYESİ EROL ATA

MUSTAFA EREN

DR. MURAT AYDEMİR

İlkokul Öğrencileri Yaratıcılık Öz Yeterlik Algıları
Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Balıkçı İle Hanımı Masalının Ordu Ve Grimm
Kardeşler Varyantlarının Epizot Ve Motif
Mukayesesi

Persistent Solid-State Phosphorescence At Room
Temperature And The Origin Of Delayed
Fluorescence In Blue Emitting Materials

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM SARI

MUSTAFA EREN

DR. MURAT AYDEMİR

Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Yaşanan
Zorluklar Ve Çözüm Önerileri

Divan-ı Hikmet’te Geçen Atasözleri Üzerine
Tasavvufi Anlamda Kavramsal Bir
Değerlendirme
DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU

The Role Of Metastable Charge Transfer State
To Activate Thermally Activated Delayed
Fluorescence In Carbazole Derivates

GÜRÇAY

SÜLEYMAN KASAP
Dil Öğretiminde Psikodilbilim’in Önemi

Râkım Ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” Adlı
Çocuk Romanında Eğitim Değerleri

PROF.DR.ESVET AKBAŞ
DR. ADEM RÜZGAR
5-Benzoil-6-Fenil-4-(4 Triflorometoksifenil)
-2-Tiyokso-3,4-Dihidro-1H-Pirimidin
Bileşiğinin Sentezlenmesi Ve
Türevlendirilmesi

SÜLEYMAN KASAP

DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU

Toplum Dilbilim ve Dil Eğitimi

Naim Tirali’nin Hikâyelerinde Giresun

PROF.DR.ESVET AKBAŞ
DR. ADEM RÜZGAR
PROF.DR.ERTAN ŞAHİN

TOLGA KALIPÇI

5-Benzoil-4-(3,5-Dimetoksifenil)-6-Fenil-3,4Dihidropirimidin-2(1H)- On Ve 3-Asetil-5Benzoil-6-Fenil-4-(4-Hidroksifenil)-1,2,3,4
Tetrahidro-2-Tiyoksopirimidin Bileşiklerinin
Sentezi
DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR ÇOMAKLI

Âşıklık Geleneği Üzerine Kırşehir/Mucur/Geycek
Köyünde Yetişen Aşık Ve Şairler Üzerine
Bir Araştırma

Structural and Tribological Properties Of Tio 2
- Cr 2 O 3 Mixed Oxide Films Produced on
Titanium Alloys by Sol-Gel

ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR
PROF. DR. SERDAL SEVEN

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SAİT HALİM
GENÇOĞLU

NESAR AHMAD AHMADY
DOÇ.DR. ERHAN BURAK PANCAR

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan
Eğitimciler Dışındaki Diğer Personellerin
Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Özgün Bir Mûsikî Risâlesi’nin Tanıtımı;
Vahyîzâde Mehmet’in Risâle-i Edvâr’ı

Hafif Raylı Sistemin Ondokuzmayıs Üniversite
Kampüsündeki Otopark İhtiyacına Etkisi

SÜLEYMAN ELÇİ
REZZAN PINAR
RÜSTEM ÇURKU
SERVET ÖZKAN
HAMDULLAH AKGÜL

DR. RAMAZAN TARİK

HİLAL TULAN
PROF. DR. EBRU VESİLE ÖCALIR

PROF. DR. SERDAL SEVEN
ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR
Türkiye’de 2016-2020 Yılları Arasında Okul Öncesi
Dönemde Kaynaştırma İle İlgili Yapılan Lisansüstü
Çalışmaların İncelenmesi

Muhammed Ebû Zehrâ Ve Âyetullah Ali
Hamaney’in Eserlerinden Hareketle
“Vahdetü’l-İslâmiyye” Kavramı Ve İşlevi

Kent İçi Raylı Sistemlerin Çevresel Etkileri:
Ankara Çayyolu Metrosu Örneği

Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemine Eğitim
Sisteminin Finansman Sorunu Ve Mektep Vergisi
Uygulaması
REZZAN PINAR
ABDURRAHMAN ÇALIK
SERVET ÖZKAN
SÜLEYMAN ELÇİ

MEHMET CEVHER İŞERİ
DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ
DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK
ABDULLAH BİNGÖLBALI

Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına
Öğrencilerin Bakışı: Yüzüncü Yıl Üniversitesinde
Bir Araştırma

İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel
Uygunluk Bileşenlerine Etkisi

MEHMET YÜREKLİ
DOÇ.DR. PINAR ŞAFAK

MEHMET CEVHER İŞERİ
DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ
DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU
PROF. DR. REŞAT ACAR
Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Fırat
Havzasının Drenaj Ağı Ve Sınırlarının
Belirlenmesi

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU
PROF. DR. REŞAT ACAR
Gidişler Analizi Kullanılarak Ekstrem Kuraklık
Olaylarının Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

Ağır Ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerle
Çalışan Uzmanların BEP Hazırlarken
Kullandıkları Ölçme Ve Değerlendirme
Araçlarının Belirlenmesi

25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık MiniTrambolin Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna
Etkisi
DR. ÖĞR. ÜYESİ GULSAH SAYDAN
KANBEROGLU
Development Of PVC Membrane Potentiometric
Sensor Based On MOF In The Determination Of
Maprotiline Hydrochloride

UBAK 1
OTURUM 2

11:45 – 13:15

UBAK2
OTURUM 2

11:45 – 13:30

UBAK 3
OTURUM 2

12:00 – 13:30

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN

OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN

GÜRÇAY

VARIŞLI

SEFA KÜÇÜKLER

SERVET ÖZKAN
SÜLEYMAN ELÇİ
PROF. DR. SUPHİ ASLANOĞLU
DR. MEHMET MÜNİP BABUR
REZZAN PINAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN
ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFA KÜÇÜKLER

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Bağlamında
Ortaklıklarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu
SERVET ÖZKAN
DR. MEHMET MÜNİP BABUR
SÜLEYMAN ELÇİ
Kar Amacı Gütmeyen 3. Sektör: Türkiye’de Vakıf
Üniversiteleri

İşletmelerin Finansal Performansının Dupont
Modeliyle Analizi: Tarım Sektöründe Bir Uygulama

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN
ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ
Türkiye’de Tarımsal Finansman Girdilerindeki
Gelişmeler

Ratlarda Metotreksat Uygulamasının Kalp
Dokusu Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal
Olarak Araştırılması

İNCİ SÖĞÜTLÜ
NİHAT MERT
HANDAN MERT
SEMİH YAŞAR
RAHAF ALHALABİ BASKIN
Investigation Of Some Serum Biochemical
Parameters Of Different Sheep Breeds

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEK ASLI CİNEL

RAMAZAN KAYMAKÇI

Türkiye’de Faiz İle Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir
Çalışma

Türkiye’de Uygulanan Kalkınma Politikaları:
1930 Dönemi Sonrası İthal İkame Anlayışı İle
1960 Sonrası İthal İkame Anlayışının
Karşılaştırılması

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
YAREN KAYLAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK
SELMAN KAŞTAN
ENES RUHAT KANBAY

Prevalance of Cryptosporidium spp. in
Lambs in Siirt Region
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR

RAMAZAN KAYMAKÇI

Sanal (Kripto) Para İşlemlerinin Vergilendirilmesi
Ve Muhasebesi Üzerine Bir Değerlendirme

Vergi Yükünün Dağılımı: Türkiye Ve OECD
Ülkeleri Karşılaştırması

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
SELMAN KAŞTAN
ENES RUHAT KANBAY
YAREN KAYLAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK
The Prevalence of Giardia duodenalis in
Calves in Siirt Region

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR

Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının
Niceliksel Açıdan Karşılaştırılması

Finansal Yapı İçinde Faizsiz Bankacılık
Modelinin Dünya’daki Ve Türkiye’deki
Gelişimi

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
SELMAN KAŞTAN
ENES RUHAT KANBAY
YAREN KAYLAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK

Prevalance of Cryptosporidium spp. in
Calves in Siirt Region
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT AYDIN

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR

Brıcs Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin
Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri İle
Sınanması

Türev Araçlar Ve İslami Finans Araçlarının
Riskten Korunma Açısından Karşılaştırılması

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR ESKİN
Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar: Bist
Spor Endeksi’nin İncelenmesi

NOMİNDARİ MUNGUNBAYAR
Mongolia-China-Russia Economic Corridor In
Frame Of “Belt And Road” Initiative

ADNAN AYAN
BURÇAK ASLAN ÇELİK
ÖZGE OKTAY AYAN
MUSTAFA İLERİ
YAREN KAYLAN
SELMAN KAŞTAN
MERT YILMAZ UCAÇELİK
ENES RUHAT KANBAY

Prevalence of Giardia duodenalis in Lambs
in Siirt Region
ADNAN AYAN
MUSTAFA İLERİ
Prevalence of Cryptosporidium spp. in Dogs
in Siirt Region
YALÇIN YAMAN

Diversity of ovine MHC II, DQA2 gene
coding region in native Turkish sheep

UBAK 1
OTURUM 3

13:30- 15:00

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. EKREM

YAŞAR AKÇAY
M. İREM UZUNER
Türk İşçi Göçünde Marjinalleşen Kuşaklar Ve
Artan Yabancı Düşmanlığı

UBAK2
OTURUM 3

13:30- 15:00

OTURUM BAŞKANI: Dr. Nadire

UBAK 3
OTURUM 3

13:45 – 15:30

OTURUM BAŞKANI: DR. DURSUN KURT

Kantarcıoğlu
ARŞ. GÖR. S. SEVGİ UYGUR
PROF. DR. RENGİN KARACA
Psikolojik Esneklik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme
Çalışması

DR. DURSUN KURT
The Effect Of Different Mulching Materials In
Seedling Performance Of Oriental Tobacco

DOÇ. DR. EKREM YAŞAR AKÇAY

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OZAN KAVSIRACI

Milli Görüş Hareketinin Türkiye-AB İlişkilerine
Bakışı

Güvenli Ve Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik
Yaklaşımları

ŞEYMA TUNÇAY

ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL
ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK

ALİ RIZA KUL
HASAN ELİK

Örgütsel Bağlılık Ve Sinizm Arasındaki İlişkide
Mobbing’in Rolü

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn,
Mais) Koçanı Talaşında Metilen Mavisi
Adsorplama Çalışmalarının
Termodinamik Ve İzoterm Hesaplamaları

ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK
ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ
MÜHENDİS EMRULLAH URGAN
MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN
BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

ŞEYMA TUNÇAY
Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin
Kullandığı Maddelerin İncelenmesi; KKTC
Örneklemi

ESRA ÖZGÜR

Presenteeısm (İşte Var Olamama) Ve İşten Ayrılma
Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin
Rolü

İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU

ALİ RIZA KUL
HASAN ELİK

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn,
Mais) Koçanı Talaşı Üzerindeki Metilen
Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik
Hesaplamaları

Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond,
Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef
Dışı Bazı Toprak Mikroorganizmalarına
Etkileri
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ

QUEBEC’te Kolektif “Biz”in İnşasında İmkanlar
Ve Sınırlılıklar

Yeni Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı

MÜHENDİS EMRULLAH URGAN
MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN
BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN
Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond,
Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef Dışı
Toprak Nematodlarına Etkileri

ARŞ. GÖR. SEMİH NARGÜL

İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK

İranlı Grupların Etnik Ve Dini Farklılıklarının
Türkiye’ye Yönelik Göçe Etkisi

Yeni Kurumsal Kuramın Örneklerle Açıklanması

Eskişehir De Yayılış Gösteren Convolvulus
L. Taksonların Tohum Yapılarının
İncelenmesi

YL. PINAR ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK

Tabiat Varlıklarının Korunmasının Önemi

Platanthera Chlorantha (Custer) Rchb.
(ORCHIDACEAE) Üzerine Anatomik Ve
Mikromorfolojik Araştırmalar

UBAK 1
OTURUM 4

15:15- 17:30

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYE.

BURAK ÖKDE
MANZOOR HUSSAİN SAMIM
DOÇ. DR. HASAN ENGİN ŞENER

UBAK2
OTURUM 4

15:15- 17:30

OTURUM 4

15:45 – 17:30

OTURUM BAŞKANI: DR LEMAN KUZU

OTURUM BAŞKANI: ÖĞR.GÖR.DR.
MUSTAFA EKİCİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EKİNCİ

DOÇ DR ,ŞERİFE BÜYÜKKÖSE
MERVE YAVUZ

Sexual Harrasment And Motivation: Evidence
From Afghanistan

Tersyüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi
Ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını
Geliştirme

SEVİLAY KARATEPE
DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇETİN KAPLAN

ARAŞ. GÖR. EYLEM EZGİ ÖZDEMİR
DOÇ.DR. NEVİN AKKAYA

Türkiye Ve Rusya Kamu Yönetimlerinin
Karşılaştırılması

Planlama ve Yazma Stratejilerinin Öğretiminde
Etkililiği Kanıtlanmış Bir Model: Özdüzenlemeli
Strateji Geliştirme Modeli

GÖKHAN ÇINKARA

PROF. DR. AHMET AKIN
KUMRİYE ÖZBABABACAN

İkinci Faz Arap Baharı İle Arap Milliyetçiliğini
Yeniden Düşünmek

UBAK 3

Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği:
Geçerlik ve Güvenirlik çalışması

Ağırlıklı Grafların Zagreb Matrisi
YAĞMUR ASLAN
DOÇ. DR. KUMRU DİDEM ATALAY
PROF. DR. FULYA ALTIPARMAK
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle B2B
Bilişim/Yazılım Firmaları İçin Dijital Pazarlama
Kanalı Seçimi
EVRİM TOKLU
On Some Properties Of Normalized BesselClifford Functions

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE
DR. ÖĞR. ÜYE FATMA ÖKDE

MUSTAFA MENTEŞE
DOÇ.DR. ÇIĞIL AYKUT

ONUR ŞENTÜRK
HÜLYA OLMUŞ

Van İline Yapılan Beşeri Sermaye Harcamalarının
Ülke Geneli İle Karşılaştırılması

Okul Yöneticileri Ve Kaynaştırma Konusunda
Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Sıfır Yığılmalı Regresyon Modelleri Üzerine Bir
Uygulama

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE
DR. ÖĞR. ÜYE. FATMA ÖKDE

MEHMET AKİF ÖZDEMİR
DOÇ. DR. PINAR ŞAFAK

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN PALANCI
ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA EKİCİ

Mamak Yeni Kentsel Dönüşüm Uygulamasının
Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi

Özel Eğitim Alanında Seçim Yapma İle İlgili
Araştırmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Minimum Giderli Ağaç Oyunları İçin Özel
Çözüm Kavramları Üzerine

PROF. DR. AHMET AKIN
NİDANUR MUTLU

ARŞ. GÖR. SERENAY BAŞALEV
DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ SOYSAL

ÖĞR.GÖR.DR. MUSTAFA EKİCİ

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve
Güvenirlik Çalışması

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Söylemine
Dayalı Etkinliklerde Oluşturdukları Etkileşim
Örüntülerinin İncelenmesi

PROF. DR. AHMET AKIN
NURDAN SUBAŞI

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAHMAN AKALIN

Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması

Lineer Olmayan Kesirli Mertebeden
Sharma--Tasso -- Olver Denkleminin
Rasyonel (G’/G)-Açılım Yöntemiyle
Çözümü

Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çevirideki
Bilgi Teknolojilerine Bakış Açıları İle İlgili Bir
Değerlendirme
Amaneh MANAFİDİZAJİ
Cam Sanatında Füzyon Tekniğin Tarihsel Gelişimi
Ve Çağdaş Uygulamaları

26 NİSAN 2020
UBAK 1
OTURUM 1

10:00 – 11:30

UBAK2
OTURUM 1

10:00 – 11:30

UBAK 3
OTURUM 1

10:00 – 11:30

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.
ABDULLAH DUMAN

OTURUM BAŞKANI: İGBAL ORUJOV

OTURUM BAŞKANI: DR.AHMET ÖZLÜ

DR. HALİL YAVAŞ

İGBAL ORUJOV
TARAVAT ORUJOVA

FATİH KUTLUER
EMİNE YALÇIN

Azerbaycan Bestecilerinin Senfonik Eserlerinde
Flüt Enstrümanının Rolü

Deltametrinin Teşvik Ettiği Biyokimyasal
Toksisiteye Karşı Arı Sütünün Koruyucu
Rolü

DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK FATMA ÇEVİK

FATİH KUTLUER
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Wıllıam Wallace Ve I. İskoç Bağımsızlık Savaşının
Başlaması

DR. ÖĞR.ÜYESİ AYDIN BAYRAM

İngiliz Mühtedi Lord Headley (Ö. 1935) Ve Kurmuş
Olduğu Britanya Müslüman Cemiyeti

Hipnotik, Kısa Ve Sonsuz Döngülü Canlandırmalar
Ve Bir Uygulama

DR.ÖĞR.ÜYESİ. HÜSEYİN ALİ

HATİCE YILMAZ
EMRE ÖZERGİN

تاريخ الفنون اإلسالمية في العصر العثماني

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN
Sâmânîler Devletinde Şahsî Çekişmelerin
İsyana Sürüklediği Bir Türk Komutan:
Hüsâmüddevle Ebü’l-Abbas Taş

Deltametrinin Genotoksik Etkilerine Karşı
Gınkgo Bıloba Yaprak Özütünün Koruyucu
Rolü
DENİZ KURT
EMİNE YALÇIN

İnstagram Da Sharenting Ve İnstagram Anneleri:
Çocuğun Mahremiyet İhlali Üzerine Bir Araştırma

1,4 Dioksanın Sebep Olduğu Biyokimyasal
Toksisiteye Karşı Kereviz Tohum Ekstraktının
Koruyucu Rolü

DR. ÖĞR. ÜYESİ BERİS ARTAN ÖZORAN

DENİZ KURT
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Corona Virus Krizinde Halkla İlişkiler Aracı
Olarak Instagram Kullanımı: Markalar Üzerine
Araştırma

1,4 Dioksan Genotoksisitesine Karşı Likopenin
Koruyucu Rolü

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM MELEK

Kaderin Döngüsündeki Sultan: Gıyaseddin
Keyhüsrev

Brexıt Sürecinde Basın-Parti Paralelliği Ve İngiliz
Medyasının Kutuplaşması

Galymzhan TAZHIBAYEV KUANISHBEKULY

DR. ÖĞR.ÜYESİ KADRİYE UZUN
DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK MELİKE ULUÇAY

DR.AHMET ÖZLÜ
DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ
PROF. DR. TURAN BUZGAN

Çocuk Youtuberların Kendini Sunum Davranışları:
Fenomen Youtuberlar Özelinde Bir Değerlendirme

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının
Gayrısıhhi Müesseselerin Etkilerinin Azaltılması
Sürecinde Kullanılması

ARŞ. GÖR. GİZEM DURSUN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN

Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi Ve Bu
Kapsamda Bilgi Suistimali Suçundan Kaynaklanan
Cezai Sorumluluğun İncelenmesi

Cep Telefonlarına Entegre Dijital Fotoğraf
Teknolojilerinin Gerçekliği
Değiştirmesi/Güzelleştirmesi Üzerine Bir Analiz:
Oppo Marka Cep Telefonu Reklamı

DR. MELEK ZOR
DR. ELİF FEYZA TOPDAS
PROF.DR. MEMNUNE SENGUL

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKKI HAKAN ERKİNER

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
Yasağının Kişi Bakımından (Ratione
Personae), Yer Bakımından (Ratione Loci) Ve

Futbol Ve Nefret Söylemi İlişkisi: 23 Şubat 2020
Tarihinde Oynanan Fenerbahçe- Galatasaray

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ
ЕРКІНДІГІНІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ
НЕЗІГДЕМЕСІ

DR.AHMET ÖZLÜ
DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ
PROF. DR. TURAN BUZGAN
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının
Evde Bakım Hizmetleri Sürecinde Kullanılması

Biosynthesis, Composition And Positive Health
Effects Of Anthocyanins
YILMAZ SARIBOĞA
SİMGE ZEYNELOĞLU

Konu Bakımından (Ratione Materiae)
Uygulanabilirliği

Futbol Müsabakasında Twitterdeki Nefret
Söylemlerinin Değerlendirilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ BAL

ÖĞR. GÖR. DR., AHMET ÇAL

Bayrak Devletinin Yabancı Gemi Mürettebatı
Üzerindeki (Diplomatik) Himayesi

Nâzım Hikmet Ran’ın Şiirlerinde Gibi Edatıyla
Kurulan Benzetmeler

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumu Ve
Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET TARIK
TÜRKMENOĞLU
Wallerstein’ın Dünya Sistemi Kuramı Ve
Ekonomipolitik Yaklaşım Perspektifinden Uluslararası
Medya Yapılanması

UBAK 1
OTURUM 2

11:45 – 13:30

UBAK2
OTURUM 2

11:45 – 13:30

UBAK 3
OTURUM 2

11:45 – 13:30

OTURUM BAŞKANI: DR: GÜLTEKİN
GÜRÇAY

OTURUM BAŞKANI: TUĞÇE

PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ.DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
OKSAL MACAR
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

ZAFER TÜRKMEN
ERDEM PARÇAL
EMİNE YALÇIN

Protective Role Of Lycopene Against Meristematic
Cell Damage Induced By Cobalt (II) Nitrate

Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen
Fizyolojik Toksisiteye Karşı Üzüm Çekirdeğinin
Koruyucu Rolü

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
OKSAL MACAR
EMİNE YALÇIN

ZAFER TÜRKMEN
ERDEM PARÇAL
DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Protective Role Of Royal Jelly Against Genotoxicity
Induced By Cobalt(II) Nitrate

Allium cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde
Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen
Genotoksisite

OKSAL MACAR
TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN

Determination of Arsenic (As) Genotoxicity
with Chromosomal Damage and Micronucleus
Tests in Allium cepa L.
PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ.DR. EMİNE YALÇIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
Changes Encouraged by Nickel Chloride
(NiCl2) in Allium cepa Root Tip Meristem
Cells
ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER

OTURUM BAŞKANI: AHMET KÖSE

KALEFETOĞLU MACAR

HDACi’ler (Sınıf I), Kanser Kök Hücreler Ve
Fitokimyasallar: Kanser Tedavisi Ve
Koruyucu Öneriler
ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER
Organoid

DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ÖZTÜRK
MEHDİ MESKİN HEYDARLOU
Coronavirüs 2 (Sars-CoV-2)’e Güncel Bakış

DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM
MEHDİ MESKİN HEYDARLOU
Enterococcus’lara Güncel Mikrobiyolojik Ve
Epidemiyolojik Bakış

Protective Role Of Milk Vetch (Astragalus
membranaceus) Root Extract Against Copper
(II) Chloride Toxicity In Root Tip Meristem
Cells
OKSAL MACAR
TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR
EMİNE YALÇIN

The Protective Role of Hazelnut Against
Fenpyroximate Acaricide Induced
Micronucleus Formation in Mice

Protective Role Of Grape Seed Against Copper
(II) Chloride Genotoxicity

The Protective Role of Nettle Against
Paraben Encouraged Micronucleus
Formation in the Mouse Leukocyte and
Buccal Mucosa Epitel Cells
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
BARAN SEVEN
DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN

TEKİN DEMİR
Kültürlü Ve Kültürsüz Kremadan Üretilen
Tereyağlarından Elde Edilen Sadeyağlarda
Depolama Süresince Meydana Gelen Bazı
Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması
CAFER TAYYAR BATİ
DOÇ. DR. GAZEL SER
DR. ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ
PROF. DR. İSMAİL ÇELİK
Sıçanların Biyokimya Parametre Değerlerinin
Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi
Algoritmalarının Performanslarinin
Karşilaştirilmasi

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR
DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU

Evaluation of DNA Damage Caused by
Imazalil with Comet Assay
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
BARAN SEVEN
DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU
Determination of DNA Damage Induced by
Titanium Dioxide (E171) with Comet Test

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR
Determination Of DNA Damage Induced
By Malathion Pesticide With Comet Assay
DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM
MEHDİ MESKİN HEYDARLOU

CAFER TAYYAR BATİ
DOÇ. DR. GAZEL SER

AHMET KÖSE
DUYGU KÖSE

Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Direnç
Mekanizmaları ve Enfeksiyonlarının Tedavi
Seçenekleri

Makine Öğrenmesinde Hiper Parametrelerin
Farklı Durumlardaki Fare Protein
Ekspresyonu Verisi Üzerindeki
Performanslarının Değerlendirilmesi

Aliskirenin Deneysel Olarak Oluşturulan
Kemik Kırık Modelinde Kemik Kırık
İyileşmesine Etkisi

ASSIST. PROF. EMRAH YERLIKAYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN ASLAN

The Inhibition Effects Of Organochlorine
Pesticides And Metals On Carbonic Anhydrase
Enzyme Purified From Siirt/Botan Fish
(Capoeta Capoeta) Gill Tissue

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı’nda İncelenen Tuba Uterina
Biyopsilerinin Değerlendirilmesi

Доцент Исмайылов Юсиф Байрам оглы
Доцент Исмайылова Афтаб Тофик кызы
Джафарова Гумру Камил кызы
Салимли Тахмина

DR.ÖĞR.ÜYESİ AKAR KARAKOÇ
ÖĞR.GÖR. ARZU GEZER

Роль Пролактина В Регуляции Щитовидной
Железы При Различных Функциональных
Состояниях Организма

CƏFƏROVA QUMRU KAMİL QIZI
DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU
DOSENT ISMAYILOVA AFTABTOFİK QIZI
SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI
DOSENT QARAYEVA SEVİNC QALİB QIZI
Qurğuşun Asetatın Və Qurğuşun Nitratın
Hipotalamik Tənzimləməyə Və Hormonal Əlaqəyə
Təsirinin Müqayisəli Təhlili

The Determination Of Incorrect Attitudes Of 1st
Grade Students Of Vocational School Of Health
Services About Drug Use

DUYGU KÖSE
AHMET KÖSE

Bosentanın Deneysel Olarak Oluşturulan
Osteoporoz Modelinde Kemik Mineral
Yoğunluğuna Etkisi
BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU
VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA QIZI
SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI
ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN QƏNİ QIZI
DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU
Eksperimental Hipo-Və Hipertireoz Modelləri
Fonunda Qurğuşun Asetatın Immunıtetın
Qeyrı-Spesıfık Amilləriınə Və Dövr Edən
İmmun Komplekslərə Təsiri

VENHAR ÇELİK
IVONA POCRNJA
Sentetik Bir Ekosistemde Gen Devreleri İle
Escherichia Coli’de Yüksek Değerli Mikrobiyal
Pigment Violasein Üretimi

VENHAR ÇELİK
NEBAHAT YILDIZ
Mikrobiyal Bütümleme Mühendisliği Yaklaşımıyla
Bir “Sentetik Kemostat Sistemi” Oluşturulması

LABORANT SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR
QIZI.,
BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU
VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA Q.
ELMİ İŞÇİ ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN
QƏNİ QIZI.,
DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM
OĞLU,
Orqanizmin Immunofizioloji Funksiyasinin
Qarşiliqli Əlaqəsində Ağir Metallarin Rolu
AYSUN YAĞCİ ŞENTÜRK
AYŞE LİVANELİOĞLU
60 Yaş Üstü Bireylerde Düşme Riskini
Etkileyen Faktörler
Öğr. Gör. Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK
ÖĞR. GÖR. ATİYE KAŞ ÖZDEMİR
ÖĞR. GÖR. ELİF OKUR
Yaşlı Bireylerde Kırılganlık Ve Düşme
Riski

UBAK2
OTURUM 3 13:45 – 15:30
OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN

VARIŞLI
ZEYNEP DENİZ SEVEN
PROF. DR. SERDAL SEVEN
DAMLA ZÜNGÖR
BERNA AŞÇI
Nesiller Arası Aktarımla Bağlanma Ve
Duyarlılık Davranışlarının 3-6 Yaş Çocukları
Üzerinden Yansımasının İncelenmesi
ZEYNEP DENİZ SEVEN
ELİF YILDIZ
BİLKAY DAĞ
Çocuk Gelişim Bölümündeki Öğrencilerin
Popülerlik Ve Sosyal İlişki Biçimlerinin
İncelenmesi
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NURETTİN İMRE
ÖĞR. GÖR. TAMER CÖMERT
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planları
Kapsamında Karadeniz Bölgesi Yayla Turizminin
Değerlendirilmesi
DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ İLHAN
PROF. DR. RECEP ASLANER
Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik
Geometri Yazılımları ile Yürütülen Özel Öğretim
Yöntemleri Dersine Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi

ALİ IBRAHİM MOHAMMED AL-BAYATI
BURCU DOĞANALP

Performance Evaluation Of Hospital
Managers Via Hierarchical Fuzzy Topsis
Method
PROF. DR. AHMET AKIN
SEDİDE AKBULUT
Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı
Ölçeği (BAÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik
Çalışması

Galymzhan Tazhibayev Kuanishbekuly- Kazakistan
Dosent İsmayilov Yusif Bayram Oğlu -Azerbaycan
Cəfərova Qumru Kamil Qizi– Azerbaycan
Mehdi Meskini Heydarlou - İran
Asst. Prof. Karol Bieniek - Poland
Amaneh Manafidizaji - İran

Nomindari Mungunbayar – Moğolistan
Tamar Beridze - Gürcistan

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESİ
BİLİM VE DANIŞMA KURULU
KONGRE PROGRAMI
İÇİNDEKİLER
SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ TAM METİNLERİ
İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU
YENİ KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ANLAYIŞI
Sayfa 1-14
İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU
YENİ KURUMSAL KURAMIN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI
Sayfa 15-33
Süleyman KASAP
DİL ÖĞRETİMİNDE PSİKODİLBİLİM’İN ÖNEMİ
Sayfa 34-43
Emek Aslı Cinel
TÜRKİYE’DE FAİZ İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayfa 44-72
Murat ÖZDEMİR
TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ NİCELİKSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayfa 73-81
Mücahit AYDIN
BRICS ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN DALGACIK TABANLI BİRİM KÖK
TESTLERİ İLE SINANMASI
Sayfa 82-90
İlknur ESKİN
MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR: BİST
SPOR ENDEKSİ’NİN İNCELENMESİ
Sayfa 91-103
Ekrem Yaşar AKÇAY
MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE BAKIŞI
Sayfa 104-113
Şeyma Tunçay
OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA İLİŞKİN BAZI DEĞERLENDİRMELER
Sayfa 114-119
Esra ÖZGÜR
QUEBEC’TE KOLEKTİF “BİZ”İN İNŞASINDA İMKANLAR VE SINIRLILIKLAR
Sayfa 120 – 138
M. İREM UZUNER
TÜRK İŞÇİ GÖÇÜNDE MARJİNALLEŞEN KUŞAKLAR VE ARTAN YABANCI DÜŞMANLIĞI
Sayfa 139- 151
Semih Nargül
İRANLI GRUPLARIN ETNİK VE DİNİ FARKLILIKLARININ TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇE ETKİSİ
Sayfa 152- 166
Çetin KAPLAN & Sevilay KARATEPE
TÜRKİYE VE RUSYA KAMU YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sayfa 167- 187
Gökhan Çınkara
İKİNCİ FAZ ARAP BAHARI İLE ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Sayfa 188- 197
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Burak ÖKDE & Fatma ÖKDE
VAN İLİNE YAPILAN BEŞERİ SERMAYE HARCAMALARININ ÜLKE GENELİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Sayfa 198- 208
Burak ÖKDE & Fatma ÖKDE
MAMAK YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Sayfa 209 - 231
Ahmet AKIN & Sedide AKBULUT
TÜRK AİLE YAPISINDA BABALIK ROLÜ ALGISI ÖLÇEĞİ (BAÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sayfa 232- 235
Ahmet AKIN & Nurdan SUBAŞI
EŞLER ARASI MANEVİ DUYARLIK ÖLÇEĞİ: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sayfa 236-240
Ahmet AKIN & Kumriye ÖZBABABACAN
GENÇLERİN EŞ SEÇİMİNDE DİNDARLIK KRİTERLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sayfa 241- 245
Ahmet AKIN & Nidanur MUTLU
AİLE DANIŞMANLIĞI TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Sayfa 246 - 250
Halil Yavaş
WILLIAM WALLACE VE I. İSKOÇ BAĞIMSIZLIK SAVAŞININ BAŞLAMASI
Sayfa 251-264
Aydın Bayram
İNGİLİZ MÜHTEDİ LORD HEADLEY (ö. 1935) VE KURMUŞ OLDUĞU BRİTANYA MÜSLÜMAN CEMİYETİ

Sayfa 265-282
Hakkı Hakan Erkiner
ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA YASAĞININ KİŞİ BAKIMINDAN (Ratione
Personae), YER BAKIMINDAN (Ratione Loci) VE KONU BAKIMINDAN (Ratione Materiae)
UYGULANABİLİRLİĞİ
Sayfa 283-291
Ali BAL
BAYRAK DEVLETİNİN YABANCI GEMİ MÜRETTEBATI ÜZERİNDEKİ (DİPLOMATİK) HİMAYESİ
Sayfa 292-311
Mustafa EREN
DİVAN-I HİKMET’TE GEÇEN ATASÖZLERİ ÜZERİNE TASAVVUFİ ANLAMDA KAVRAMSAL BİR
DEĞERLENDİRME
Sayfa 312- 319
Mustafa Eren
BALIKÇI İLE HANIMI MASALININ ORDU VE GRİMM KARDEŞLER VARYANTLARININ EPİZOT VE
MOTİF MUKAYESESİ
Sayfa 320-325
Yavuz Selim UĞURLU
NAİM TİRALİ’NİN HİKÂYELERİNDE GİRESUN
Sayfa 326 -336
Yavuz Selim UĞURLU
RÂKIM VE NİMET ÇALAPALA’NIN “87 OĞUZ” ADLI ÇOCUK ROMANINDA EĞİTİM DEĞERLERİ
Sayfa 337 -351
Tolga KALIPÇI
KIRŞEHİR/MUCUR/GEYCEK KÖYÜNDE YETİŞEN ÂŞIK VE ŞAİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayfa 352- 363
Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU
ÖZGÜN BİR MÛSİKÎ RİSÂLESİ’NİN TANITIMI; VAHYÎZÂDE MEHMET’İN RİSÂLE-İ EDVÂR’I
Sayfa 364-371
Ramazan TARİK
MUHAMMED EBÛ ZEHRÂ VE ÂYETULLAH ALİ HAMANEY’İN ESERLERİNDEN HAREKETLE
“VAHDETÜ’L-İSLÂMİYYE” KAVRAMI VE İŞLEVİ
Sayfa 372- 389
Ramazan KAYMAKÇI
VERGİ YÜKÜNÜN DAĞILIMI: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
Sayfa 390-409
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Ramazan KAYMAKÇI
TÜRKİYE'DE UYGULANAN KALKINMA POLİTİKALARI: 1930 DÖNEMİ SONRASI İTHAL İKAME
ANLAYIŞI İLE 1960 SONRASI İTHAL İKAME ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayfa 410-429
Ayhan CESUR
FİNANSAL YAPI İÇİNDE FAİZSİZ BANKACILIK MODELİNİN DÜNYA’DAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

Sayfa 430-445
Ayhan CESUR
TÜREV ARAÇLAR VE İSLAMİ FİNANS ARAÇLARININ RİSKTEN KORUNMA AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Sayfa 446-462
Nomindari MUNGUNBAYAR
MONGOLIA-CHİNA-RUSSİA ECONOMIC CORRIDOR IN FRAME OF “BELT AND ROAD” INITIATIVE
Sayfa 463-472
Pınar ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA
TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ
Sayfa 472-478
İsmail EKİNCİ
TERSYÜZ EDİLMİŞ SINIF YÖNTEMİYLE ARAPÇA EĞİTİMİ VE SARMAL YÖNTEMLE ARAPÇA
KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME
Sayfa 479-491
Rahman AKALIN
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVİRİDEKİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞ
AÇILARI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME
Sayfa 492-501
İpek Fatma Çevik
HİPNOTİK, KISA VE SONSUZ DÖNGÜLÜ CANLANDIRMALAR VE BİR UYGULAMA
Sayfa 502-512
ÜLHAK ÇİMEN
FUTBOL VE NEFRET SÖYLEMİ İLİŞKİSİ: 23 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE OYNANAN FENERBAHÇEGALATASARAY FUTBOL MÜSABAKASINDA TWİTTERDEKİ NEFRET SÖYLEMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayfa 513-526
ÜLHAK ÇİMEN
CEP TELEFONLARINA ENTEGRE DİJİTAL FOTOĞRAF TEKNOLOJİLERİNİN GERÇEKLİĞİ
DEĞİŞTİRMESİ/GÜZELLEŞTİRMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: OPPO MARKA CEP TELEFONU REKLAMI

Sayfa 527-539
Ahmet ÇAL
NÂZIM HİKMET RAN’IN ŞİİRLERİNDE GİBİ EDATIYLA KURULAN BENZETMELER

Sayfa 540-559
Zeynep Deniz SEVEN & Elif YILDIZ & Bilkay DAĞ
ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN POPÜLERLİK VE SOSYAL İLİŞKİ BİÇİMLERİNİN
İNCELENMESİ

Sayfa 560- 568
Zeynep Deniz SEVEN & Serdal SEVEN & Damla ZÜNGÖR & Berna AŞÇI
NESİLLER ARASI AKTARIMLA BAĞLANMA VE DUYARLILIK DAVRANIŞLARININ 3-6 YAŞ ÇOCUKLARI
ÜZERİNDEN YANSIMASININ İNCELENMESİ

Sayfa 569-575
Nurettin İMRE & Tamer CÖMERT
TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA KARADENİZ BÖLGESİ YAYLA
TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayfa 576-592
Ali Ibrahim Mohammed AL-BAYATI & Burcu DOĞANALP
PERFORMANCE EVALUATION OF HOSPITAL MANAGERS VIA HIERARCHICAL FUZZY TOPSIS METHOD

Sayfa 593-613
Hüseyin ALİ
تاريخ الفنون اإلسالمية في العصر العثماني
Sayfa 613-631
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YENİ KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ANLAYIŞI
İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU
Selçuk Üniversitesi
ibrahimonurbakircioglu@hotmail.com
ÖZET
Antik Çağ düşünürü Efesli Heraklitos’un, “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”
sözünü kanıtlarcasına dünyamız her gün hızla değişmektedir. Bittabi kamu yönetimi de bu
furyaya ayak uydurarak geleneksel yaklaşımlardan modern yaklaşımlara doğru yol almaktadır.
Yönetim ve yöneticilik kavramlarının içeriği artık daha modern düşüncelerle belirlenmekte,
“ideal yönetici tipi” bu gelişmeler ışığında sil baştan yazılmakta ve bu yeni fikirler başta mülki
idare amirleri olmak üzere tüm vatandaşlar üzerinde yansımasını göstermektedir.
Günümüzde yeni yönelimler bağlamında ortaya çıkmış olan ve “lider yönetici” diye
isimlendirilen yeni yönetici profili ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte
olan dünya ülkelerini yakından etkilemiştir ve hâlen etkisini sürdürmektedir. Buna paralel
olarak; bu çalışma, lider yöneticiyi tanımlayabilmeyi, ideal bir lider yöneticinin özelliklerini
ortaya koyabilmeyi ayrıca geçmişten günümüze değişen yöneticilik anlayışını bir kesit halinde
sunabilmeyi kendine amaç edinmiştir. Nitekim yazı boyunca yönetici, lider ve lider yönetici
kavramlarına açıklık getirilerek yeni yaklaşımlar ışığında yönetim örgütlerinde yöneticilerin
sahip olmaları gereken özellikler ve davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır.
“Lider yöneticiliği, liderlik ve yöneticilikten kavramlarından ayıran şey; yani onu yeni
yapan şey ne ve bu yenilik bize tam olarak ne katıyor?”, “yeni yönetim ve yöneticilik anlayışı
vatandaşlara ne vadediyor?”, “yöneticilik, liderlik veyahut lider yöneticilik özellikleri,
doğuştan mı gelir yoksa eğitimle kazanılabilir mi?” gibi sorular bahsi geçen yaklaşımlarla
beraber doğmuş ve cevap bekler hale gelmiştir. Sonuç olarak bu araştırma da bu alanda yazı
kaleme almış sosyal bilimcilerin konu hakkındaki görüşlerini bir araya toplamayı, kafalarda
oluşan soru işaretlerini gidermeyi ve ideal tip yöneticiliği bir de bu dokümanlar doğrultusunda
tanımlamayı hedef edinmiştir. Hedeflenen şey, farklı bir perspektife sahip olduğu düşünülen
lider yönetici figürüne farklı bir perspektiften bakabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Yöneticilik, Liderlik, Lider Yöneticilik, İdeal Yönetici Tipi
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GİRİŞ
Yönetim, yönetici ve lider olguları tarihin derinliklerinden gelen köklere sahiptir. Ancak
bu olguların kavramlaştırılması ve tanımlanması günümüzden çok da uzak bir tarihte
gerçekleşmemiştir. İlk toplulukların ne yönetim anlayışları ne de yönetici veya lider arayışları
günümüzdeki gibidir. Günümüze gelene kadar topluluk içinde uygulanan yönetim anlayışı da
aranan liderlik vasıfları da zamanla değişime uğramıştır. Ancak değişime uğramayan şey, her
zaman için bir yönetim anlayışına ve ona uygun bir yöneticiye/lidere duyulan ihtiyaç
düşüncesidir. Bu ihtiyaç zamanla sosyal bilimcilerin dikkatini çekmiş ve bahsi geçen kavramlar
sırasıyla sistematiğe oturtulmuş, kendilerine bir benlik kazandırılmıştır. Artık bilimsel bir hâl
alan ve modern bir yapıya bürünen bu genel tasarımlar, üzerlerinde yapılan araştırmalarla
beraber çok daha hızlı değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Hatta bu değişim ve gelişim
sonucunda liderlik ve yöneticilik kavramlarının iyi özelikleri alınarak ortaya yepyeni bir idea
bile atılmıştır. Bu yeni fikir, “lider yöneticilik” diye adlandırılmıştır. Çalışma boyunca liderlik,
yöneticilik ve onların nispeten daha iyi yönlerinin alınıp birleştirilmesiyle elde edilen lider
yöneticilik kavramlarının ne olduğu, bu sözcüklerin geçmişten günümüze nasıl bir değişim
geçirdikleri ve ideal olan yönetim tipinin hangisi olduğu soruları üzerinde durulmuş ve bu
sorulara cevap aranmıştır.
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1. LİDER VE YÖNETİCİ KAVRAMLARI
İnsanlar ilk çağlardan beri toplumlar halinde yaşarlar ve bunun doğal sonucu olarak da
yetki, görev ve sorumlulukları kendi aralarında paylaşırlar. Bu paylaşımla beraber belli bir
nizam ve uyum sağlama sorunu ortaya çıkar. Toplum, ortak beklentilere ve ihtiyaçlara cevap
verebilecek bir sistem aramaya başlar. Netice itibarıyla insanlar içlerinden bazılarını bu düzeni
kurmak, yaşatmak ve toplumda uyumu sağlamak için seçer ve seçtikleri bu isimlere belirli
yetkilerini devrederler. Toplumda diğer bireylerden farklı olan veya farklı olduğu düşünülen bu
insanlar liderlerdir (Özkan, 2008: 8).
Platon’dan bugüne pek çok araştırmacının ilgisini cezbeden liderlik kavramı, özellikle
20. yüzyılın başlarından itibaren ciddi akademik çalışmalara konu olmasıyla beraber bir odak
haline gelmiştir. Eski Yunan’da doğuştan sahip olunan özelliklerle ortaya çıktığı ve sonradan
kazanılacak bir yeti olmadığı yönünde düşünürlerin fikir beyan ettiği liderlik hakkında görüşler
1900’lü yıllarda değişmeye başlamıştır. Liderlik için baz alınan ölçütler günümüze kadar
sürekli değişmiştir. İlk zamanlarda topluma liderlik etmenin ölçütü daha çok güç ve cesaret gibi
kişisel özelliklere bağlıyken günümüz modern toplumlarında ise liderlik için aranan özellikler
bölgeden bölgeye çeşitlilik göstermekle beraber artık öncelikle bilgi ve yetenek olmuştur.
Wilson’un yönetim-siyaset dikotomisinden kısa bir süre sonra bu yazının ve sanayi devriminin
etkisiyle bilimsel olarak yönetim kavramı da dile getirilmeye başlanmıştır. O dönemde
yönetimin belli başlı unsurları; iş bölümü, hiyerarşik kademelenme, belirli kural ve yöntemlerin
yönetimde uygulanması olarak belirlenmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir
geçişin yaşandığı günümüz dünyasında ise liderliğin işlevsel özellikleri giderek artmıştır ve
artmaya devam etmektedir. Bu durumda tarihsel sürece baktığımızda topluluk içinde yaşayan
insanların toplum içinde yaşamlarını sürdürebilmek ve bir yaşam düzeni organize edebilmek
için yetkilerinin bir kısmını kendilerinden daha güçlü, daha zeki, daha başarılı ya da daha iyi
bir eğitime ve teknik donanıma sahip, kendilerine nazaran bazı üstün kişisel özellikleri
olduğunu düşündükleri lider kişilere devrettikleri görülmektedir (Akyüz, 2018: 50).
Terimsel olarak lider kavramı İngilizce “yol göstermek, öncülük etmek” anlamına gelen
“lead” fiilinden türemiştir ve akademik hayata 19. yüzyılın ilk yarısıyla beraber girmiştir
(Küçüközkan, 2015: 88). Lider sözcüğü, ilk kez Samuel Johnson tarafından 1755 yılında
yayımlanmış İngilizce sözlükte “öncülük eden kişi, kumandan, kaptan” anlamında
kullanılmıştır (Müftüoğlu, 2019: 3). Sözcük, TDK sözlüğünde ‘‘önder, şef’’ anlamına
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gelmektedir (TDK Güncel Türkçe Sözlük). Bu kavram teknik analizlerde ise daha kapsamlı ve
ayrıntılı incelendiğinden sözlük anlamının dışında çok daha fazla şeyi kapsamaktadır. Liderlik,
kimi zaman kitleleri peşinden sürükleyebilme kimi zaman insanları kolayca ikna edebilme kimi
zaman da cesaretiyle, gücüyle, zekâsıyla dikkat çekebilmektir ve liderlik, çoğu zaman bunların
hepsini bir arada barındırabilmek demektir. Lider; vizyon sahibidir, yol göstericidir ve çok iyi
bir maestrodur. Belirlediği vizyon çerçevesinde ekibini koordine etmek onun işidir (Taşdan ve
Gül, 2013: 13).
Hitt’e göre etkili liderliğin sekiz temel koşulu bulunmaktadır ve bunlar şu şekilde
sıralanabilir:
1. Ortaya bir vizyon koyabilmek,
2. Uygun takımı kurabilmek,
3. İdealleri ve değerleri saptayabilmek,
4. Çalışanları belirlenen vizyon çerçevesinde harekete geçirebilmek,
5. Etkili iletişim kurabilmek,
6. Güç paylaşımından kaçınmamak,
7. Çalışanların en iyiyi yakalama yolunda kapasitelerini ve yeteneklerini ortaya
koymalarına yardımcı olmak,
8. Takip ve değerlendirme sürecini doğru yönetmek (akt. Taşdan ve Gül, 2013: 14).
Lider; vizyonu ve misyonu, sahip olduğu enerjisi, girişimciliği, sorumluluk almaktan
kaçınmaması, yaratıcılığı, zekâsı, adalete bağlılığı, çevresine verdiği ve çevresine duyduğu
güveni, kalabalıklar üzerindeki etkileyiciliği ve iletişim becerileri ile diğerlerinden farklılaşır.
Ancak etkili liderlikte her şey liderin kendisine bağlı değildir, çevresel koşullar ve ortam da
oldukça etkili faktörlerdir. Bu noktada lider, sadece kendi üzerine düşeni yapmakla işin içinden
çıkamayacaktır. O, çevresinde değişen koşulları iyi koklayan ve böylece kontrolü elinde tutan
kişi olmalıdır. Değişimi herkesten önce fark etmek lider için gücün ta kendisidir (Erdil ve
İmamoğlu, 1998: 125).
Liderlik çalışmaları içerisinde vurgu yapılan unsurlardan biri de karizma kavramıdır.
Toplum, lider olarak bellediği her isimde ona has olan güçlü bir karizmatik yön, bir çekim gücü
aramaktadır (Taşdan ve Gül, 2013: 15). Bu anlamda Max Weber’in lider sınıflandırması,
karizma kavramına değinen en önemli çalışmalardan biridir:
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- Geleneksel Lider: Geleneklere bağlı lider tipidir. Toplumun sahip olduğu ananeler,
lider için her şeyden önce gelir.
- Karizmatik Lider: Şartların getirdiği liderdir. Belirli bir toplumun belirli bir zamanında
ve dönemin tarihsel, geleneksel, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel şartları altında ortaya çıkan
liderlik türüdür. Karizmatik lider, doğal liderdir ve devrimci bir yapıya sahiptir. Gerçekten bir
karizmaya sahip olması gerekmez. Önemli olan toplumun buna olan inancıdır.
- Yasal Lider: Yönetme gücünü tamamen yasalardan alan liderdir. Liderliği, hukuka
bağlılığına bağlıdır.
- Teknokratik Lider: Belirli bir konu üzerinde uzmanlaşmış, alanında kendini kanıtlamış
ve liderlik sıfatını da bu konu üzerinden kazanmış lider tipidir (Özsalmanlı, 2005: 138).
Liderlik özellikleriyle ilgili farklı düşünürlerin görüşleri incelendiğinde bu hususta
ortaya farklı tanımların konduğu görülmektedir. Özellikle Batı ve Doğu düşünürlerinin konuya
farklı pencerelerden baktıkları rahatlıkla görülebilmektedir. Taşdan, konu hakkında yaptığı
çalışmayla mevzubahis olguyu gözler önüne sermektedir:
Machiavelli, ünlü eseri “Prens”te yönetim konusunu oldukça detaylı bir biçimde
inceleyerek prenslik özelinde liderliğin ne olduğuna, liderlik türlerine, liderliğin nasıl
kazanıldığına ve nasıl elde tutulduğuna son olarak da neden kaybedildiğine cevap arayarak bu
konuyu ele almıştır. Ayrıca Machiavelli, liderin gücünü onu destekleyen kalabalıklardan
aldığını belirtmiştir.
Spinoza, “Siyaset Üzerine Seçmeler” adlı eserinde, “yöneticinin amacı korkutarak halkı
dizginlemek ve itaati sağlamak değil tersine insanları mümkün olan her türlü güvenlik içinde
yaşamaları için korkudan kurtarmaktır yani kendine ve başkalarına zarar vermeden var olmak
ve çalışmaktan ibaret olan doğal haklarını güçlendirmektir” diyerek kendi penceresinden ideal
lideri tarif etmiştir.
Nietzsche, “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinde, yönetimi ve yönetim özelinde
yöneticileri sıkı bir şekilde eleştirmiştir. Ona göre bir yöneticiyi yönetici yapan şey, hırsızlığı
ve doymak bilmezliğidir.
Doğu düşünürlerine baktığımızda ise karşımıza ilk önce Nizâmülmülk’ün düşünceleri
çıkmaktadır. Nizâmülmülk, Sultan Melikşah’ın tavsiyesi ile kaleme aldığı “Siyasetname” adlı
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eserinde; meliklerin, emirlerin, vezirlerin, kadıların, hatip ve benzeri idarecilerin siyasi ve
ahlaki davranışlarını tanzim etmiştir.
“Kutadgu Bilig” adlı ünlü eserinde liderlik konusunu ele alan Yusuf Has Hacib’e göre
lider; iyiliğe iyilikle karşılık veren ve bu nedenle toplumun en iyisi olan kişidir. Yardımlarıyla
halkına en yararlı kişi olan lider, eli açıktır ve bir o kadar da adildir. Lider; gözü pek kişidir ve
halkının selameti için gerektiğinde kavgadan kaçmayandır. Lider, tüm bu görevleri severek
yerine getiren kişidir.
Farabi’ye göre lider, zekâsıyla öne çıkan kişidir. Bunun yanında sağlığı yerindedir ve
halkına yararlıdır. Adil ve merhametlidir ve bir o kadar müteyakkızdır. Doğrudan yanadır ve
onu korkusuzca kovalayandır. Düşkünlüğü yeme, içme, cinsellik gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik değil öğrenmeye ve öğretmeye yöneliktir. Son olarak kuvvetli bir hafızaya
ve etkileyici bir hitabete sahip olmalıdır.
Yaklaşık iki yıl boyunca Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamlığı görevini üstlenen
Lütfi Paşa ise devlet yöneticilerine verdiği nasihatte ideal liderin davranışlarını şu şekilde
özetlemiştir: “Liderlik iş ehline verilmeli; adama göre iş değil, işe göre adam tayin edilmelidir.
Hiçbir devlet adamı soruşturma ve araştırma yapılmadan görevden alınmamalıdır. Devleti
idare edenler halkla ilişkiyi kesmemelidir, ilim ehlini sevmeli, adaleti elden bırakmamalıdır.
Lider sır saklamasını bilmeli, fakir fukarayı gözetmelidir” (Taşdan, 2012: 8).
Görüldüğü üzere liderlik kavramı tarihin en tozlu sayfalarından bugüne kadar birçok
düşünürün ve devlet adamının kaleminde kendine yer bulmuş, farklı özeliklerle
nitelendirilmiştir.
1930’lu yıllarda Iova Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma liderliğin doğuştan
gelmediğini ve alınacak doğru eğitimle geliştirilebileceğini destekler nitelikte veriler
sunmuştur. 1984’te ise Hambrick ve Mason yaptıkları çalışmayla konuya yeni bir boyut
kazandırmışlardır. Üst Kademe Teorisi olarak adlandırılan bu çalışmaya göre üst düzey
yöneticilerin stratejik kararları verirken kullandıkları bilginin türü ve miktarı gibi nedenler
örgütsel etkinliği etkilemektedir ve bu da liderliğin bir örgüt için ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir (Akyüz, 2018: 51-52). 20. yüzyılda yapılan bu ve benzeri çalışmalar, liderlik
kavramının değerini artıran ve kavramı oldukça önemli kılan bir rol üstlenmişlerdir.
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Girişte de değinildiği üzere yönetim, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İlk
uygulamalarının MÖ 3000 yılına dayandığı düşünülen kavram; toplum içindeki insanın, tek
başınayken yaşadığı acizliği fark ettiği andan itibaren birlikte hareket etme güdüsünün ortaya
çıkmasıyla ve ihtiyaçları beraber karşılama gerekliliğinin doğmasıyla ortaya çıkmıştır. Tarihi
kaynaklarda toplumsal düzenin sağlanması amacıyla ortaya ortaklaşa bir çabanın konduğu ve
bu çabanın eş güdüm içinde yürütülmesini sağlayan yönetim faaliyetlerinin varlığından söz
edilmektedir. Nitekim geçmişten günümüze dünya tarihinde yaşanmış neredeyse tüm kırılma
anları bir yönetim kararı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu örnek bile yönetimin aslında ne kadar
hayatımızın içinde olduğunun kanıtı niteliğindedir (Özkan, 2008: 8).
Sosyal bilimlerin kaderi niteliğindeki tanımlama farkları yönetim kavramı içinde
geçerliliğini korumaktadır. Yönetim kavramı hakkında literatürde birçok farklı tanıma
rastlamak mümkündür. Yönetim, “bir işi başkalarına yaptırma sanatı” ya da “bir işin nasıl
yapılacağını bilmek ve o işin yapılmasını sağlamak sanatı” olarak nitelendirilebileceği gibi bir
başka kaynakta “temsili politik organlar tarafından belirlenen politikaların uygulamaya
dönüştürülmesi işi” olarak da tanımlanabilir. “Belirli bir amacı gerçekleştirmek için etkinlikleri
örgütleme ve kontrol etme ya da çeşitli üretim etkenlerini ve insan emeğini bir araya getirerek
belirli bir amaca yöneltmek” cümlesi de yönetim sözcüğünü karşılayan bir başka tasvirdir.
Aynı kavram, “işletmenin çizilen amaçlarına ulaşmak için iş birliği ve dayanışma içinde
girişilen bilinçli ve düzenli eylemler toplamı” olarak da ifade edilebilir. Yönetim; işgücünün,
sermayenin ve diğer her türlü donanımın örgüt amaçları kapsamında etkin bir şekilde organize
edilmesini gerektirir. Konuyla ilgilenen birçok düşünüre göre grup çabası ve eş güdüm,
yönetimin olmazsa olmazıdır (Başaran, 2017: 9; Uğur ve Uğur, 2014: 124). Özet olarak
söylemek gerekirse yönetimin esası, ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için eldeki tüm
kaynağın örgüt adına etkili biçimde kullanılmasıdır.
Yönetim hakkında yapılan tüm bu tanımları uygulamaya dökmesi yani belirlenen
sistemi belirlenen kurallar çerçevesinde yönetmesi beklenen kişi yöneticidir. Yönetici
kelimesinin sözlükteki karşılığı “yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci,
menajer” şeklindedir (TDK Güncel Türkçe Sözlük). Aynı sözlük içinde lider kelimesinin ise
“önder, şef” olarak tanımlandığı hatırlandığında aslında bu iki kavramın arasındaki farkların
ilk olarak sözlük anlamlarına yansıdığını söylemek pek de yanlış bir söylem olarak
durmamaktadır.
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Çok sayıda düşünür bir yöneticide bulunması gereken özellikleri incelemiş ve birçoğu
ilk sıraya bilgi, yetenek ve deneyim üçlüsünü yazmıştır. Tabi en az bu özellikler kadar planlama
yetisi, akılcı kararlar verme güdüsü ve etkili iletişim becerileri de bir yönetici için önem arz
etmektedir. Yine bunların yanında bireysel çalışmaya ve takım çalışmasına yatkınlık, problem
çözme yeteneği, girişkenlik, özgüven, kararlılık, dirayet, sabırlılık, soğukkanlılık ve yeniliklere
açık olma spesiyaliteleri de ideal tip yönetici de arananlardandır (Uğur ve Uğur, 2014: 127128)
Konumuzun sujeleri olan liderlik ve yönetim kavramlarının tanımları ve tarihçelerinden
sonra adı geçen kavramları daha iyi inceleyebilmek maksadıyla onları kendi aralarında
benzerlikleri ve farklılıklarıyla karşılaştıracağız.
2. LİDER VE YÖNETİCİ KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yöneticilik ve liderlik kavramları çoğunlukla birbirinin yerine eş anlamlıymışçasına
kullanılan iç içe geçmiş iki kavramdır. Ancak bu iki sözcüğün aralarındaki fark sözlük
anlamlarından başlayarak pratikteki kullanımlarına kadar varır. Yönetici, resmi sıfat taşıyan
seçilmiş veya atanmış bir örgüt yönlendiricisi iken lider, topluluğu motive ederek harekete
geçirmekle beraber resmi bir görevi olsa dahi gücünü resmi görevinden almayan kişidir. Her
yönetici, lider olamayacağı gibi her lider de yönetici özellikleri taşımayabilir. Artık günümüz
örgütleri, üst kadrolar için her iki kavramın da özelliklerini taşıyan isimleri yani lider
yöneticileri aramaktadır (Mücevher ve Erdem, 2019: 65). Görüldüğü üzere günümüzün makul
ve makbul yönetim anlayışı asıl konumuz olan ve üzerinde birazdan duracağımız lider
yöneticilik olgusudur.
Yöneticilik ve liderlik kavramlarının birbirleri ile olan ilişkisi yönetim alanında en çok
tartışılan konulardan biridir. İki sözcük arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da
mevcuttur. Benzer yönlere baktığımızda karşımıza ilk olarak her iki olgunun da örgüt üyelerini
belirli hedeflere yöneltmesi çıkmaktadır. İkinci olarak, her iki stereotip de yönlendirme ve
etkileme yaparken bir güç kullanmaktadır. Bu güç; bir yetki babında kurallardan
kaynaklanabileceği gibi tamamen kişiler üzerindeki etkileyicilikten de kaynaklanabilir.
Bununla beraber hem liderlikte hem de yöneticilikte örgütsel amaçları etkin bir biçimde
gerçekleştirme ve başkalarını yönetme çabası bulunmaktadır (Taşdan, 2012: 59, Uğur ve Uğur,
2014: 131).
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Yönetici ve liderin ortak özelliklerinin yanında farklılıkları da mevcuttur. İki kavramın
ayrıldığı ilk nokta örgüt üyelerini etkilemek için kullandıkları araçlardır. Yönetici, amaçları
yerine getirmek için kendisine verilen yetkiyi kullanırken lider, topluluk üzerinde var olan
yönetebilme gücünü kullanır (Özsalmanlı, 2005: 144). Liderlerin yöneticilere kıyasla daha
değişik eylemler ortaya koymaları beklenmektedir. Yöneticiler, işleri düzgün yaparken liderler,
düzgün işler yapmalıdırlar (Müftüoğlu, 2019: 4). Yönetici, yönetimin belirlediği yönetim
kalıplarının dışına çıkamazken; lider, değişimcidir ve üretken fikirlere daima açıktır.
Yöneticiler her ne kadar üst kademelerde görev alsalar da yine de onları etkileyen bir güç vardır.
Liderler ise etkileyen kişilerden oluşmaktadır. Yöneticiler, genellikle hedeflere ulaşmayı amaç
edinirken; liderler, ulaşılacak hedefleri belirleyen kişilerdir. Yöneticilik, bir meslek
uygulamasıyken; liderlik illa bir meslek uygulaması olmak zorunda değildir, toplumun içinde
ortaya çıkabilir. Bu nedenle yöneticinin bir görev tanımı olduğu, liderin ise böyle bir görev
tanımının olmadığı düşünülmektedir. Nitekim kişiye, başkalarını yönetme hakkı hiyerarşik
anlamda yukarıdan; başkalarına liderlik etme hakkı ise aşağıdan verilmektedir. Bu nedenle
yönetici, yönetim-toplum skalasında yönetime yakınken; lider, yönetim-toplum skalasında
topluma yakın taraftadır (Biber, 2019: 185; Uğur ve Uğur, 2014: 132; Yatkın, 2007: 135). .
Liderlikle yöneticilik kavramları arasındaki ayrım biraz da disiplinlerin kavramları ele
alışıyla ilgilidir. Yönetim bilimi, yönetici kavramını öne çıkarırken; sosyal psikoloji gibi
disiplinler, lider kavramını öne çıkarmaktadır. Ancak yöneticilik, liderlikten daha kapsamlı bir
olgudur. Liderlik, yönetimin fonksiyonlarından birisidir. Liderlik; planlama, örgütleme,
yöneltme,

eş

güdümleme

ve

denetleme

şeklinde

kısaca

özetlenebilen

yönetim

fonksiyonlarından yöneltme içinde yer almaktadır (Başlıgil, 2010: 6-7). Bu yönüyle liderlik,
“belirli şartlar altında belirli kişilerin ve grubun amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin
başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve amaca giden yolda yön belirlemesi” olarak veya “bir
grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları
harekete geçirme, grup içinde ortak vizyon oluşturma” olarak tanımlanabilir. Yönetim ise
“belirli bir amaca ulaşmak için eldeki tüm kaynakları koordineli bir şekilde kullanabilecek
kararlar alma ve uygulama süreçlerinin toplamı’’ olarak nitelendirilebilir. Liderlik sürecinin
esasını bir kişinin başkalarını etkileyebilmesi oluşturmaktadır. Yöneticilik ise bir örgütteki
faaliyetleri amaçlar doğrultusunda planlama, örgütleme, eş güdümleme, yöneltme ve denetleme
fonksiyonlarını gerçekleştirmek için gerekli yetkiye sahip olma ve istenen çalışmaları yapma
sürecidir (Çırpan, 1999: 3).
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Sonuç olarak bir örgüt içerisinde verimliliğin maksimum seviyeye ulaşması için hem
yöneticinin hem de liderin özelliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. İdeal olan, yöneticilerin liderlik
niteliğine de sahip olmalarıdır. Tüm bu benzerlik ve farklılıklar neticesinde günümüz
dünyasında bu alanda yapılan tanımlar bizi yepyeni bir kavrama –“lider yöneticilik” veya
“yönetici liderlik”- götürmektedir.
3. GÜNÜMÜZ KAMU YÖNETİMİNDE LİDER YÖNETİCİLİK
Modern örgütler yönetim kadrolarında hem yöneticilik hem de liderlik vasıflarına sahip
isimler görmek istemektedirler. Bu anlayış neticesinde ortaya çıkan “lider yöneticilik” ise selefi
anlayışlara göre daha profesyonel, modern, akılcı, sistematik ve demokratik bir anlayış ortaya
koymaya çalışmaktadır. Anlaşılacağı üzere artık ideal olarak görülen yönetim tipi güçlü
yöneticilik ve liderlik özelliklerinin bir kişide birleşmesi sonucu ortaya çıkan yönetici liderlik
veya bir diğer adlandırmayla lider yöneticiliktir (Biber, 2019: 184; Mücevher ve Erdem, 2019:
72).
Lider yöneticiler örgüt amaçlarını, iş görenlerinin istek ve gayretlerini harekete
geçirerek gerçekleştirirler. Eğitim neticesinde öğrenilebilen, hem bilimsel hem de sanatsal bir
boyut taşıyan lider yöneticilik; birey yerine ekibi, bireysel akıl yerine ortak aklı, sonuç odaklılık
yerine süreç odaklılığı ve çok çalışmak yerine akıllı çalışmayı esas alır. Lider yönetici, vizyon
yaratma işinde usta olduğu gibi yarattığı bu vizyonu canlı tutma ve görünür kılma hususunda
da uzmandır (Uğur ve Uğur, 2014: 131). Lider yöneticiler, üzerinde taşıdıkları kurumsal
gömlek nedeniyle kurumsal lider olarak da adlandırılmaktadırlar ve bu isimlerin farklı vasıfları
farklı araştırmacılar tarafından şu şekilde derlenmiştir:
-

İnsana değer vermek,

-

Eğitime önem vermek,

-

İletişimi güçlendirmek,

-

Sorumluluk duygusu kazandırmak,

-

İlkeli olmak,

-

Erdemli olmak,

-

Hukuka saygılı olmak,

-

Personelin ve vatandaşın memnuniyetini ön planda tutmak,

-

Personeline önem vermek ve bunu her fırsatta göstermek,

-

Dolaylı iletişim yerine doğrudan iletişimi tercih etmek,
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-

Ekibini bizzat kendisi koordine etmeyi yeğlemek,

-

İyi bir imaja sahip olmak,

-

Etkili bir iletişim becerisine ve hitabete sahip olmak (Biber, 2019: 186-187;
Mücevher ve Erdem, 2019: 70; )

Tüm bunların yanında planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme prensipleri lider
yöneticinin yönetiminde görülen aşamalardır (Biber, 2019: 192-193-194). Lider yöneticilik,
günümüzün ideal yönetim tipidir. Yöneticilik ve liderlik kavramlarının en seçkin özellikleri,
lider yöneticilik kavramında vuku bulmuş ve örgütlerin yönetim birimlerinde uygulanır hale
gelmiştir.
Lider yöneticilerin en önemli misyonu güçlü bir vizyona sahip olmak ve örgütüne de
bunu başarıyla aşılamaktır. İleri görüşlü olmak bir lider yönetici özelliğidir. Lider yönetici;
vizyonunu ve değerlerini insanları harekete geçirmede kullanmalı, dönüşümün beraberinde
ilerlemeyi getirmesi için çaba sarf etmelidir. Şartlar ne olursa olsun geleceğe dair umut
beslemeyi elden bırakmamalıdır. Her an bardağın dolu tarafını görmeli ve boş tarafı ise nasıl
dolduracağını

düşünmelidir. İyi

bir

lider

yönetici, örgüt çalışanlarını

etkilemeli,

yüreklendirmeli; onların bugünden daha iyi bir yarını hedeflemelerini sağlamalıdır. Kendi
nesline yaptığı lider yöneticiliği yeterli görmemeli ve ardından gelecek nesiller için yeni lider
yöneticiler yetiştirmelidir (Deliveli, 2010, 57).
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SONUÇ
Değişen günümüz koşullarında yönetim makamı artık sadece siyasal iktidarın
uygulayıcı memuru olmakla kalmayıp sorumluluğu üstüne alan ve ortaya inisiyatif koyarak tüm
takımı oyunun içine dâhil edebilen bir aktör haline gelmiştir. Anlamdaki bu değişim yeni bir
kavramın doğmasına yol açmış, liderlik ve yöneticilikten sonra üçüncü bir yol olarak “lider
yöneticilik” ortaya çıkmıştır. Lider yönetici; örgüt içi ilişkilere hâkim, yıkıcı değil yapıcı,
değişim ve gelişim odaklı, eşitlikçi, özgürlükçü, adil, girişimci, başta örgüt çalışanlarının
hakları olmak üzere tüm insan haklarına saygılı, halden anlayan, misyonunun farkında olan ve
vizyonunu bu doğrultuda belirleyen, öngörülü, çok yönlü ve özellikle kriz dönemlerinde sorumluluk
almaktan korkmayan biri olmalıdır. Kısacası liderlik veya yöneticilik babında akla gelen ve
çoğunluğun olumlu olduğu hususunda üzerinde anlaştığı özelliklerin birçoğu lider yöneticilik
başlığı altında tekrar hayat bulmuştur. Günümüz yönetim anlayışı çerçevesinde ve sosyal
bilimcilerin görüşleri ışığında, bu özellikleriyle öne çıkacak bir lider yöneticinin “ideal tip
yönetici” kavramını tam anlamıyla karşılayacağı rahatlıkla söylenebilir.
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YENİ KURUMSAL KURAMIN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI

İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU
Selçuk Üniversitesi
ibrahimonurbakircioglu@hotmail.com

ÖZET
19. yüzyılın ilk çeyreğinde gelişmeye başlayan ve o günden bugüne kadar iktisat,
siyaset, tarih, sosyoloji gibi birçok bilim dalında varlık gösteren kurumsal kuram yaklaşımı 20.
yüzyılın son çeyreğinde yeni bir yapılanma içine girmiştir. Yeni yapılanma sonrasında
kurumsal kuram tanımlamasının önüne “yeni” sıfatı da eklenmiştir. Kurumsal kuramın adının
başına bu niteleyici sıfatı almasına neden olan şey ise kurumsalcı geleneği oluşturan
malzemelerin oranının 1970’li yıllarda farklılaşması kaynaklıdır. Nitekim yeni kurumsal
kuramla beraber mevzubahis teori, görüşlerini daha çok sosyoloji bilimi üzerine
konumlandırmıştır.
Yeni kurumsal kuramla birlikte siyasal ve sosyal davranışların nedenleri araştırma
konusu yapılmış, örgüt ve kurum gözlemlerinde çevreye verilen önem oldukça artırılmıştır. Bir
örgüt için artık iç koşullar kadar dış koşullar da önemli kılınmış ve değer atfedilmeye
başlanmıştır. Yeni kurumsal kuram, örgütlere ne selefi olan geleneksel kurumsal kuram gibi ne
de aynı dönemde boy gösterdiği diğer örgüt yaklaşımları gibi yaklaşmamış ama onlardan çok
ayrı bir yol da izlememiştir. Kuramcılar, tüm radikal görüşlerinin yanında uygun buldukları
birçok özelliği diğer teorilerden alma ve yeni kurumsal kurama katma konusunda korkak
davranmamışlardır. Bu durum, yeni kuramcıların tüm keskin özelliklerinin yanına ılımlı
özellikler eklenmesini de sağlamıştır.
Yeni kurumsal kuramın çevre, örgüt, kurum, kurumsallaşma, meşruiyet ve izomorfizm
gibi birçok kavramı kendince tekrar tanımlaması ve yorumlaması en çok dikkat çeken yönüdür.
Bununla beraber, yola çıktığında o güne değin oldukça etkili bir soruyu kendisine çıkış noktası
olarak seçmesi de onu diğerlerinden ayrı kılan ve teori hakkında gerçekten merak uyandıran
başka bir yön olmuştur: Çağdaş endüstrileşmiş toplumlarda örgütleri bu kadar benzer kılan
nedir? Yapı taşını bu soruyla beraber atan yeni kurumsal kuram günümüze gelene kadar
örgütler hakkında birçok konuyu araştırmış ve kendi bakış açısından ideal bir örgüt yapısı
kurmaya çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre, İzomorfizm, Kurum, Kurumsallaşma, Örgüt, Meşruiyet, Yeni
Kurumsal Kuram
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GİRİŞ
1970’lerde ortaya çıkan, 80’ler ve 90’larda temelini tam anlamıyla oturtan yeni
kurumsal kuram; milenyuma, akıl ve mantık çerçevesinde ele alınabilecek, rahatlıkla
araştırılabilecek bir yaklaşım olarak girmiştir. Nitekim hem Türkiye’de hem de dünyada örgüt
kuramlarıyla ilgili araştırmalar ele alındığında yeni kurumsal kurama dair yapılan
araştırmaların yeri, küme içinde yadsınamaz derecede büyüktür. Yeni kurumsal kuramın,
birçok makro örgüt teorisi arasında bu kadar takdir görüp araştırma konusu yapılmasının nedeni
belki de temelini oturttuğu sağlam yapı –ki bu yapının geleneksel teoriden itibaren oturtulduğu
düşünüldüğünde 19. yüzyıla kadar uzandığı görülür- ve bir sosyal bilimci gözüyle bakıldığında
heyecan ve merak uyandıran sorular sormasıdır.
Yeni kurumsalcı yaklaşım, siyasal eylemleri açıklamada ne kurumsalcı ne de
davranışsalcı yaklaşımları tek başına yeterli görmez ve bunların özellikleri arasında kendince
doğru bulduklarını bir araya getirip özdeşleştirir. Bu formülle beraber tıpkı bireylere olduğu
gibi kurumlara da belli oranda bir otonom tanınarak bunların karşılıklı bir ilişkiye girmesi
beklenir. Çünkü yeni kurumsalcı yaklaşım, doğru bir incelemenin ancak böyle bir ortamda
yapılabileceğine inanmaktadır.
Yeni kurumsalcı yaklaşım düşüncesinde kurum kavramı, sadece resmî/formel kurumları
değil bunun yanında gayriresmî/informel kurumları da kapsar ve konuya oldukça geniş bir
perspektiften bakar. Teori, kurumlara yönelik bu bakış açısını çevreye verdiği önemle beraber
daha da değerli kılar. Bu kuramda çevre, örgütlerin hem etkilendiği hem de etkilediği bir yapı
olarak ele alınmıştır. Çevreye dair bu yaklaşımı yeni kurumsal kuramı o döneme kadar alışık
olunan teorilerden oldukça farklı bir yere koymak için yeterlidir. Çevrenin iki ayrı şekilde ele
alınması ve kurumsal çevre kavramına atfedilen “örgütlere meşruiyet kazandırma” değeri,
bununla beraber örgütlerin benzerliğinden yola çıkılarak üretilen izomorfizm kavramına
yönelik tezlerin sağlamlığı kuramın dikkat çeken diğer yönleridir.
Bu çalışma, yeni kurumsal kuramın yukarıda bahsedilen temel kavramlarını açıklamayı
ve bu açıklamaları gerek ABD’den gerek AB’den gerekse de ülkemizden verdiği örneklerle
zenginleştirip zihinlerde somutlaştırmayı amaç edinmiştir. Bununla beraber yeni kurumsal
kuramın temelini daha iyi kavrayabilmek adına çalışmaya kurumsal kuramın geleneksel kısmı
diye nitelendirebileceğimiz eski döneminden bahsedilerek başlanmış, kronolojik bir sıra takip
edilerek yeni kurumsal kurama ve sonrasında onun günümüze kadar olan gelişme sürecine
değinilmiştir.
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1. KURUMSAL KURAM
Kurumsal kuram, eski ve yeni şekli bir bütün olarak ele alındığında organizasyon
yapılarını ve uygulamalarını anlama ve açıklama sürecinde rol alan örgüt kuramlarının en
bilinen modern yaklaşımları arasında yer almaktadır. Kuram, literatürde “kurumsallaşma
yaklaşımı” olarak da adlandırılmaktadır (Günel, 2017: 14).
Bir düşünce alanı olarak ele alındığında kurumsalcılığın temelleri oldukça eskiye
dayandırılabilir. Eflatun’dan Aristo’ya, Locke’dan Hobbes’a kadar birçok düşünür ve siyaset
bilimci, siyasi kurumlar ve siyasi davranışlar hakkında fikir yürütmüş, bu kurumların
bahsedilen davranışları zamanla değişime uğratma gücüne sahip olduğu fikrine varmışlardır
(Erdoğan, 2015: 15). Ancak kurumsal teorinin teorik çalışma alanıyla ilgilenildiğinde
gidilebilen en uzak tarih 1900’lü yılların başı olmaktadır. Birçok kaynak, kurumsalcıların esin
kaynağı olarak Max Weber’in bürokrasi yaklaşımını işaret etmektedir. Weber’in bu tezinde
ortaya konan kurumsal çevre tanımlaması ve örgüt yapılarının oluşturulmasında kurumsal
çevreye yüklenen önem –ki Weber’e göre kurumsal çevre; modern büyük devlet, siyasi partiler
ve nesnel hukuk düzeni unsurlarından oluşmaktadır- Alman düşünürden sonra gelen isimler
için kurumsalcılığa açılan kapı olmuştur (Acer, 2015: 57).
Bürokrasi yaklaşımı, Max Weber’den sonra Talcott Parsons, Robert K. Merton, Peter
Blau, Alvin Gouldner ve Philip Selznick gibi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Bu
isimler arasında en dikkat çekici çalışma Merton’un öğrencilerinden biri olan ABD’li hukuk ve
sosyoloji profesörü Philip Selznick’in “doğal sistem modeli” adlı çalışmasıdır. Selznick, bu
çalışmasıyla kurumsal teorinin temelini oluşturmuştur (Acer, 2015: 58).
1949 yılında ortaya koyduğu “TVA and the Grassroots” adlı çalışmasında Selznick, ilk
olarak bir örgüt tanımı yapmıştır. Buna göre örgüt, “bir tarafta belli amaçlara ulaşmak
amacıyla tasarlanan verimlilik ve etkililik odaklı, ussal davranışın simgesi olan mekanik
cihazlar diğer yanda ise içinde bulunduğu çevrenin şart koştuğu baskılardan ve kendi
mensuplarının sosyal niteliklerinden etkilenerek değişime ve gelişmelere adapte olan organik
sosyal sistemler” olarak tanımlanmıştır (Günel, 2017: 17). Selznick, ses getiren bu
çalışmasında 1930’lu yıllarda ABD’nin Tennessee vadisinde kurulmuş ve bu bölgenin
kalkınmasını amaç edinmiş bir devlet kurumu olan “Tennessee Valley Authority” isimli
örgütün faaliyetlerini konu edinmiştir. Araştırma sonucunda bahsi geçen kuruluşun içinde
bulunduğu kurumsal çevreden bariz bir biçimde etkilendiğini keşfeden Selznick, bunun yanı
sıra kamu yararı gözetilerek planlanan birçok programın bir süre sonra kişisel çıkarlara hizmet
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ettiğini tespit etmiştir. Selznick, tüm bu durumları araştırmada saptanılan anomaliler olarak
görmüş ve kayıt altına almıştır (Özen, 2007: 6). Nitekim Selznick’in bu çalışmasıyla beraber
kurumsal kuramın örgüt analizi konusuna yaptığı temel katkılar şu şekilde özetlenebilir:
- Örgütlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmaya başlanması ve içinde bulunulan
koşullara bağlı olarak farklı örgüt türlerinin var olabileceği düşüncesinin oluşması.
- Örgütlerin bir araç olmaktan ziyade başlı başına bir varlık olduğu düşüncesinin
yerleşmesi.
- Örgütün faaliyet gösterdiği çevreye uyumunun örgütsel yapı ve süreçlerin
oluşumundaki önemini vurgulaması (Özdemiray, 2018: 11).
Anlaşılacağı üzere kurumsal kuram, örgütlerin yapı ve süreçlerinin kurumsal çevrenin
etkisiyle şekillendiğini iddia etmekte ve bunun nedeni olarak da toplumsal kabulün, örgütlerin
verimliliğinden yani çıktılarından daha önemli görülmesini göstermektedir. Bu görüş, kuramın
sosyolojik yönünün varlığının bariz göstergesidir. Örgüt ile kurumsal çevre ilişkisine bakış açısı
ise kurumsal kuramı, örgüt yapılarını açıklamada o güne değin muadili olan birçok örgüt
kuramından ayırmaktadır (Günel, 2017: 18).
Kurumsalcılık esasen iki savaş arası dönemin idealizmi ile şekillenmiş, İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kuramcıların dokunuşlarıyla etki ve
uygulama alanını genişletmiştir. Zamanla kendi içinde alt dallara ayrılan kurumsalcılık, bir süre
sonra yerini “yeni kurumsalcılık” olarak adlandırılan ve önceleri bir alt dalı olan yeni örgüt
kuramına bırakmak zorunda kalmıştır. Yeni kurumsalcılık; iktisat, tarih ve sosyoloji bilim
dalından beslenerek ortaya çıkmış olup birçok otorite tarafından “kurumsalcılığın rönesans
geçirmiş yeni yüzü” olarak değerlendirilmiştir (Sarı, 2016: 12).
2. YENİ KURUMSAL KURAM
Yeni kurumsal kuram, 1970’li yılların sonlarında doğmuş nispeten genç sayılabilecek
bir teoriden ileri gelmektedir. İktisat, doğa bilimleri ve kısmen sosyolojiden yararlanan koşul
bağımlılık kuramının aksine yeni kurumsal kuram büyük ölçüde sosyolojiden yararlanarak
bilim sahnesine çıkmıştır (AÖF Video Dersler, 2017: Ünite 6 Örgüt Kuramı). Yeni kurumsal
kurama dair ilk ciddi çalışmalar 1977 yılında Meyer ve Roman’ın çalışması ile aynı yıl içindeki
Zucker’in makalesidir. Bu çalışmaları, DiMaggio ve Powell’in 1983 yılındaki makaleleri
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izlemiştir. Kuram asıl kimliğini ise yine DiMaggio ve Powell’ın yazdığı bir kitap ile 1991
yılında kazanmıştır (AÖF Ders Kitabı, 2013: 122).
Esasen yeni kurumsal kurama, “yeni” sıfatını kazandıran şey bir eskisinin olması ve
hem selefi olan yaklaşımdan hem de diğer örgüt kuramlarından ayrı yönlerinin bulunmasıdır
(TRT Okul Açık Sınıf, 2014: 6. Ders Örgüt Kuramı). Özellikle gelişme sürecinde en fazla karşı
çıktığı kuram olan koşul bağımlılık kuramına göre en büyük farkı yeni kurumsal kuramın
olması gerekeni değil olanı açıklamaya çalışmasıdır. İşte bu nedenle, kuram, işletme
yöneticileri için cesaret verici söylemlerle bezenmemiştir. Onları her an için gerçekçi olmaya
davet etmektedir (AÖF Video Dersler, 2017: Ünite 6 Örgüt Kuramı) .
Yeni kurumsalcılığın geçmiş ve günümüz yaklaşımları arasında bir denge kurmaya
çalıştığı aşikârdır. Çünkü bu kuram, bireyin bağlı olduğu örgütten bağımsız davranabilme
kapasitesini göz ardı etmediği gibi kurumların da bağımsız davranabilme özelliğine sahip
olduğunu kabul etmektedir. Bireyler ve kurumlar için yapılan bu bağımsızlık vurgusu siyaset
alanını da ister istemez daha araştırılabilir bir sosyal ortam haline getirmektedir. Yeni kurumsal
kuram, anlaşılacağı üzere kurumların da bireyler gibi birer aktör olarak ele alınmasını
savunmaktadır. Kuramın ortaya çıkışıyla birlikte kurumlar, siyasi süreç ve kararların açıklanma
aşamasına müstakil birer aktör olarak yeniden eklenmiştir (Erdoğan, 2015: 15).
1970’li yıllarda Amerikan Kongresi bünyesinde faaliyet gösteren komitelerin gündem
belirleme gücünü araştırma konusu yaparak ortaya çıkan yeni kurumsalcılık, kısa süre içinde
Kongre dışına taşarak ulusal hatta uluslararası bir boyut kazanmıştır. Örneğin günümüzde,
Avrupa Birliği gibi derin bir kurumsallaşmaya sahip bir örgüt dahi yeni kurumsalcılık yoluyla
açıklanmaya çalışılmaktadır. Yeni kurumsalcılık, son yıllarda AB’yi anlamak ve onu
açıklamada sıklıkla kullanılan bir yaklaşım haline gelmiştir (Erdoğan, 2015: 16).
Yeni kurumsal kuramın kuruluş yıllarını detaylı incelemeye aldığımızda ilk olarak
karşımıza Berger ve Luckman’ın “gerçekliğin toplumsal olarak kurulması” tezi çıkmaktadır.
Teze göre günlük gerçek, sosyal etkileşimin bir ürünü ve bir insan inşasıdır. Berger ve Luckman
bu çalışmalarında kurallar ve normlardan ziyade bilgi paylaşımı, inanç sistemleri ve
tekrarlanarak istikrarlı hale gelmiş sosyal süreçlerin önemine vurgu yapmıştır (Özdemiray,
2018: 12).
Berger ve Luckman’ın bahsi geçen çalışmasından yola çıkarak gerçekliğin toplumsal
inşası anlayışını kurumsal analize dahil eden Meyer ve Rowan’ın 1977 yılında yazdığı
www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

19

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

“Kurumsallaşmış Örgütler: Efsane ve Tören Olarak Biçimsel Yapı” adlı makaleleri bu alanda
yeni bir çığır açmıştır. Makale, gerek içerdiği San Francisco bölgesi araştırmasıyla gerekse de
bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak ortaya koyduğu raporla sanayi sonrası toplumda yer
alan çok sayıda örgütün biçimsel yapılarının, iş faaliyetlerine yönelik taleplerden ziyade
kurumsal çevrelerine ait mitleri yansıttıklarını ileri sürmüştür. Bir diğer deyişle çalışma
sonunda, çevre ve onun beraberinde getirdiği toplumsal normlar; örgütsel yapı üzerinde diğer
birçok faktöre göre (teknoloji, verimlilik vb.) çok daha etkilidir sonucuna varılmıştır
(Özdemiray, 2018: 12). Meyer ve Rowan’a göre modern toplumlardaki birçok örgütün biçimsel
yapısı, zannedildiği üzere teknik gereksinimler ve performans ölçütlerinden oluşmadığı gibi
büyük ölçüde çevre mitlerini ve toplumsal kuralları yansıtmaktadır (Özen, 2013: 8).
Yeni kurumsal kuramın doğuş aşamasında etkili isimlerden olan ve Meyer ve Rowan
ikilisinden sonra gelen bir diğer ikili ise Powell ve DiMaggio’dur. Powell ve DiMaggio gerek
1980’lerin başında bireysel olarak yaptıkları araştırmalarla gerekse de 1983 yılında ortaklaşa
yaptıkları bir araştırmanın ürünü olan “Demir Kafesin Yeniden Ele Alınması: Örgütsel
Alanlarda Kurumsal Eş Biçimlilik ve Kolektif Rasyonellik” adlı çalışmalarıyla alanda
mevzubahis yıllara damga vurmuşlardır. Powell ve DiMaggio eserlerine “çağdaş endüstrileşmiş
toplumlarda örgütleri böylesine benzer kılan nedir?” sorusuyla başlamış ve bu sorunun cevabını
“meşruiyet kazanabilme” kavramında aramışlardır. Onlara göre benzerliği yaratan şey ne
rekabet ortamı ne de verimlilik arayışıdır. Benzerlik, geniş kapsamlı bir çevrede kabul görme
isteğinin, meşruiyet arayışının bir sonucudur. Buradan yola çıkılarak eserde, çevreye uyumun,
örgütler için önemli bir adım olduğu çıkarımına da varılmıştır (Acer, 2015: 65).
Örgütlerin benzerliği konusunu daha detaylı ele aldığımızda yeni kurumsal kuramın
çıkış noktasının aslında yukarıda belirtilen soru olduğunu daha net bir biçimde görürüz. Bütün
hastaneler, okullar, bankalar, büyük marketler, otomotiv firmaları vb. hep birbirlerine
benzerler. Hatta farklı sektörlerde boy gösteren şirketlerin birimlerinde dahi bu benzerlik
rahatlıkla göze çarpmaktadır. Muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları, personel destek
birimi… İşte tüm bu benzerliğin nedeni örgüt-çevre ilişkisinden ileri gelmektedir. Yeni
kurumsal kuram, çevreyi daha önceki mevcut yaklaşımların ele aldığı gibi yalnızca nesnel ve
teknik yönüyle değil aynı zamanda sosyal ortamda yaratılmış kurumsal yönüyle de ele alır ve
tüm tezini bu kabul üzerine kurar (AÖF Ders Kitabı, 2013: 122).
Yeni kurumsalcılar esasen mevcut yaklaşımları toplum ve siyaset arasında herhangi bir
ayrım yapmamakla, bireyin davranışlarına odaklanıp kurumun kendisini göz ardı etmekle,
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çıkara fazla önem vererek pragmatist davranmakla, her şeyi araçsal bir şekilde
değerlendirmekle ve gereksiz bir iyimserlik içinde geleceğin her zaman için bugünden daha iyi
olacağını düşüncesini savunmakla suçlamışlardır (Erdoğan, 2015: 17). Tüm bu eleştirilere
rağmen yeni kurumsalcılık, eski kurumsalcılıktan keskin bir kopuş da değildir. Zaten bu
eleştirilerin çoğu selefine değil karşısındakine yani koşul bağımlılık kuramınadır. Yeni
kurumsalcılık ve eski kurumsalcılığın ortak paydalarına baktığımızda karşımıza şu değerler
çıkmaktadır:
-

Her iki düşüncede, rasyonel aktör varsayımına şüphe ile yaklaşmaktadır.

-

Örgütlerin çevre ile olan ilişkileri odak noktalarıdır. Örgütsel gerçekliğin oluşması ve
belirlenmesinde kültür oldukça önemli bir değerdir.

-

Örgütlerin biçimsel yapılarıyla farklılık gösteren yönlerini anlamaya çalışmaktadırlar
(Özdemiray, 2018: 15).
Yeni kurumsal kuramın yapıtaşını oluşturan ve yukarıda adı geçen tüm bu çalışmaların

öne sürdüğü ortak tezler ise şu şekilde sıralanabilir:
-

Örgütler, sadece teknik unsurlardan oluşmuş bir çevrede değil sosyal yapı içinde
oluşmuş kurumsal bir çevrede de var olurlar. Bu kurumların oluşumunda aynı örgütsel
alanda yer alan örgütlerin ve çeşitli düzenleyici aktörlerin karşılıklı etkileşimleri önemli
bir rol oynar.

-

Çevresel unsurlar, sadece yasal ya da ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel
sistemler de içerir.

-

Örgütlenmelerin yapılanmaları ve uygulamaları sadece içsel teknik faaliyetler ve dışsal
ekonomik çevreler yoluyla değil makro çevredeki tüm kurumsal kalıpları yansıtacak
biçimde oluşur.

-

Örgütlerin hayatta kalabilmesi için sadece verimlilik yeterli değildir. Verimlilikten daha
önemli olan örgütün kendini çevreye kabul ettirebilmesi yani meşruluk kazanmasıdır.

-

Örgütlerin belirsizlikten kaçınma, bağımlılık veya mesleki nedenlerle kurumsallaşmış
yapı ve uygulamaları benimsemeleri örgütleri kurumsal çevreleriyle eş biçimli hale
getirir.

-

Kurumların kendi içinde çelişkili olması ve/veya teknik gerekliliklerle çelişmesi
sebebiyle örgütte gevşek bağlanmış bir yapı söz konusudur (Özen, 2007: 15).
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Yeni kurumsal kuram bu tezleriyle beraber örgütsel çevreyi teknik ve ekonomik bir
çevre olarak değerlendirirken örgütlerin yaşam şansının bu iki çevreye de uyumluluktan
geçtiğini söyler. İşte örgütler bu uyum ortamında birbirinden farklılaşan işlevsel araçlardır.
Yeni kurumsal kuram ise tüm bu kabulleriyle beraber dönemin egemen koşul bağımlılık
kuramına meydan okuyan bir yaklaşımdır (Özen, 2007: 15).
1990’lara geldiğimizde ise karşımıza yine Powell ve DiMaggio çıkmaktadır. İkilinin
1991 yılında yazdığı ve literatüre “Turuncu Kitap” olarak geçen eser, 20. yüzyılın son yıllarında
alandaki yeni tartışmaların belirleyicisi haline gelmiş, kurumsal kuramın gelişiminde önemli
rol oynamıştır (Özen, 2007: 3). 90’lı yıllarda yazılan bir diğer önemli eserin altında ise Scott’ın
imzası vardır. Scott, “Kurumlar ve Örgütler” adlı çalışmasında “Turuncu Kitap”ın izinden
gitmiş; kurumsal kurumun temel unsurları olan kurum, kurumsallaşma, meşruiyet, izomorfizm
ve örgütsel alan kavramlarına detaylı bir biçimde yer vermiştir (Günel, 2017: 20).
Örgüt
Meyer ve Rowan örgütü, “birbiriyle etkileşim içerisinde olan ve ortak bir amaç uğruna
bir araya gelen hevesli bireylerin alanı” olarak tanımlamışlardır. Barnard ise aynı sözcük için,
“iki veya daha fazla bireyin bilinçli bir şekilde eşgüdümlü hale geldiği etkinlik sistemi” tanımını
yapmış ve örgütlerin hayatta kalabilmeleri için gerekli iki temel koşulun varlığından
bahsetmiştir.

Bunlar

etkililik

ve

yeterliliktir.

Etkililik,

bir

işletmenin

amaçlarını

gerçekleştirmesiyle ilgiliyken; yeterlilik, örgütün amaçları doğrultusunda çalışmaya hevesli
yeterli sayıda insanın bulunması ve bu kişilerin örgütün ihtiyaçlarını karşılama yeteneğiyle
ilgilidir. Selznick’e göre örgütler, belli amaçlara ulaşma yolunda birer araçtır ve her örgütün
kendine has bir hayatı vardır. Örgüt üyeleri, her zaman yeni değer yönelimleri geliştirerek ve
örgüte belirgin bir karakter kazandırarak yollarına devam ederler. Örgütlerin nevi şahsına
münhasır özellikleri onları kurumlardan ayıran en önemli farklarıdır (Günel, 2017: 12).
Yeni kurumsal kuramın örgütler adına en önemli tezlerinden biri meşruiyet kazanma
çabasıyla ilgilidir. Kurama göre örgütler için hayatta kalmanın yolu toplumda meşru olarak
kabul görmekten geçmektedir. Ama bu meşruiyeti sağlayacak tek şey örgütlerin yasalara
uyması değildir. Kimi zaman örgütler yasalara harfiyen uysalar da toplumca kabul görmezler.
Örneğin, bir bölgede siyanürle altın çıkarma işlemi yapacak olan bir maden şirketi gerekli yasal
izinleri almış olsa dahi hem bölge halkı hem de çevreciler tarafından hoş karşılanmayacaktır.
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Bunun nedeni bahsi geçen durumun yasalara uygun olmasına rağmen halk nezdinde
benimsenmemiş olmasıdır (AÖF Ders Kitabı, 2013: 125).
Kurum ve Kurumsallaşma
Yeni kurumsal kuram, kurum kavramını içine örgütün de dâhil olduğu toplumsal
bağlamın bir özelliği olarak kabul eder. Kurama göre, kurum; toplumsal olarak inşa edilmiş ve
sürekli yeniden üretilen davranış örüntüleri veya kural sistemlerinden ibarettir. Kurumsallaşma
ise bir sosyal düzen veya örüntünün bu niteliğe kavuşma süreci olarak nitelenmektedir. Başka
bir deyişle kurumsallaşma, sürekli tekrarlanan belirli davranış ve düşünce biçimlerinin bir süre
sonra kural benzeri bir statü kazanması sürecidir. Evlilik, şirket kurma, sigorta yaptırma,
üniversiteye gitme, oy verme, selamlaşma gündelik hayatta akla gelen kurum örnekleridir.
Kurumların ayırt edici özelliği, insan eliyle oluşturulmaları ve zaman içinde varlıklarının
kanıksanmış olmasıdır. Çok sayıda çalışanın az sayıda üste itaat etmesi, insanların hayatlarının
büyük bölümünü eğitime ayırması gibi örnekler ise kurumsallaşma kavramının altına
yazılabilir. Kurumsallaşma kavramının örneklerinin ayırt edici özellikleri ise normal ve doğru
kabul edilmekle beraber sorgulanmayan davranış örüntüleri ve düşünce ürünleri olmalarıdır.
Bunlar sorgulanmaya gerek duyulmadığı için sürekli tekrarlanır ve hep yeniden üretilir (AÖF
Ders Kitabı, 2013: 124).
Meyer ve Rowan da 1977’de kaleme aldıkları “Kurumsallaşmış Örgütler: Efsane ve
Tören Olarak Biçimsel Yapı” adlı eserlerinde kurumsallaşma sürecini, “dışsal bir gerçeklik
kazanan ve kurumlar tarafından alışkanlık haline gelen, benimsenen eylemlerin kural benzeri
bir statü kazanma süreci” olarak tanımlamıştır. Buradan yola çıkıldığında kurumların
devamlılığının, davranışların standartlaşması ve istikrar kazanmasına yani kurumsallaşmanın
kendisine bağlı olduğu ifade edilebilir (Günel, 2017: 13).
Örgütler, kurumsal yapılarını içselleştirmek ve meşruiyet kazanmak için yeri geldiğinde
verimlilikten ödün verebilmektedirler. İşte bu noktada Meyer ve Rowan’a göre verimlilikten
fedakârlık yapmak adına izlenebilecek iki yol vardır. Bunlar ismen “ayırma” ve “güven
yaratma” olarak nitelendirilen yollardır. İlk çözüm önerisi olan ayırma, esasen kurumsal
örgütlerin şekilsel yapılarını günlük edimlerinden ayırmalarıdır. İzlenecek bu yolla örgütler
hem kurumsallaşmış yapıyı içselleştirdiklerini göstererek meşruluk kazanacak hem de günlük
edimlerini biçimsel yapının öngördüğünden bağımsız bir şekilde yürüterek verimlilikten de
ödün vermemiş olacaktır. İkinci öneri olan güven yaratma ise örgütlerin iyi niyet çerçevesinde
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ellerinden geleni yapmasını ve bunun yanında elindeki tüm imkânlarla güvenilirlik imajını
topluma pompalamasını ifade etmektedir. Bu iki ayrı öneri, örgütlere meşruiyetin yanında
verimliliğin de sağlanabilmesi hususunda yol göstermektedir (Günel, 2017: 19).
Bir kurumun ahlaki boyutunun toplumsal temelinin oturmasının yolu ise o kurumun
ahlaken doğru ve uygun olarak kabul edilmesinden geçmektedir. Ahlaki boyutun
oluşturulmasında etkili taşıyıcı mekanizmalar ise eğitim ve belgelendirme sistemidir. Örneğin
şirket yöneticileri aldıkları eğitimler yordamıyla şirketlerinin yapısına göre seçilecek bir
yönetim uygulamasının onları ne kadar ileriye götürebileceğini keşfedebilirler. Böylece
şirketlerini daha efektif bir yapıya kavuşturabilirler. Burada Hoffman’ın 1999 yılında ABD
kimya endüstrisi alanında yapmış olduğu meşhur çalışması hem kurumsallaşmaya hem de işin
ahlaki boyutuna iyi bir örnek olarak verilebilir. Hoffman bu çalışmasında, devletin çevreyi
koruma hasebiyle işletmeler için zorunlu kıldığı yasaların bir süre sonra çevreci sivil toplum
kuruluşlarının çabalarıyla zoraki bir yasa görünümünden kurtulup ahlaki bir boyut kazandığını
gözlemlemiştir. O günlerde konulan bu yasalar günümüzde ise olması gereken gibi görülmeye
başlanmış ve bilişsel bir anlayış haline gelmiştir (AÖF Ders Kitabı, 2013: 125).
Meşruiyet
Yukarıda da bahsedildiği üzere meşruiyet, örgütlerin toplum içinde kabul görmesi
demektir. Ancak meşruiyet esasen burada yapılan tek cümlelik tanımdan çok daha fazla şeyi
ifade eder. Bir örgüt ve örgüt davranışı toplumda kabul gördükçe meşrulaşır, meşrulaştıkça da
kurumsallaşır. Meşruiyetin “bilişsel”, “ahlaki” ve ”faydacı” olmak üzere üç alt başlığı vardır.
Bilişsel meşruiyet, alışılagelmiş bir kültürel açıklamanın varlığına dayalı meşruiyet türüdür.
Örneğin, modern toplumlarda “sağlık sorunlarımızı nerede çözebiliriz?” sorusu sonrası akla
gelen ilk durak olan hastaneler bilişsel meşruiyete örnektir. Ahlaki meşruiyet ise bir örgütün
eylemlerinin ilgili toplumsal kesimlerin değer yargılarınca kabul görüp görmediğiyle ilgilidir.
Örneğin, yukarıda verilen maden şirketi örneğinde siyanürle altın arama girişiminin yöre halkı
ve çevreciler tarafından kabul görmemesinin altında yatan sebeplerin (sağlık sorunları doğurma
tehlikesi, çevreye zarar verme tehlikesi vs.) boyutu ahlaki meşruiyeti işaret etmektedir. Son
olarak ele alacağımız faydacı meşruiyet ise bir örgütün eylemlerinin toplumun çeşitli kurum ve
kesimlerinin çıkarlarına uygun olup olmamasıyla ilgilidir. Örneğin, Kaz Dağları’nda altın
arama çalışmalarının gerçekleştirilmesi o bölgeden elde edilecek turizm gelirinin maden
gelirinden daha yüksek olacağını düşünenler tarafından kabul görmemektedir (AÖF Ders
Kitabı, 2013: 126).
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Çevre
Çevre, ilk olarak geleneksel kurumsal kuramla beraber değer görmeye başlamış bir
kavramdır. Lawrence ve Lorsch çevreyi, “organizasyonun dışında kalan her şey” olarak
nitelemişlerdir. Kurumsal kurama göre çevre, örgütsel karar vermenin sosyal boyutudur ve
hiçbir suretle göz ardı edilmemesi gereken oldukça önemli bir noktadır. Yeni kurumsal kuram,
çevreye bu özelliğini onu ikiye ayırarak yüklemiş ve bu durumu daha somut bir biçimde
anlatmayı başarmıştır. Buna göre çevre, “teknik çevre” ve “kurumsal çevre” olmak üzere ikiye
ayrılır. Teknik çevre, mal ve/veya hizmet değişimine olanak tanıyan bir piyasada
organizasyonların çalışma süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde kontrol ettikleri için
ödüllendirildikleri çevredir. Verimlilik, teknoloji, üretim standartları vb. kavramlar teknik çevre
içinde yer edinirler. Kurumsal çevre ise teknik çevrenin aksine işin teknolojik boyutundan
ziyade sosyal anlamda tanınan ve tanımlanan normları içeren bölümdür. Bahsi geçen normlar;
anayasadan, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlardan gelebileceği gibi dini
inançlardan, toplum kurallarından, gelenek ve göreneklerden de kaynaklanabilir. Bu kurallar,
uyulması durumunda toplum tarafından ödüllendirici; uyulmadığı takdirde ise yine aynı özne
tarafından cezalandırıcı (dışlama, meşru görmeme gibi) bir özelliğe sahiptir (Günel, 2017: 22).
DiMaggio ve Powell’e göre teknik ve kurumsal çevre birbirinden ayrı tutulamayacak ve biri
diğerinden daha değersiz olarak görülemeyecek iki ayrı ama bir bütün alandır. Bu iki isim
örgütlerin oluşturduğu bu alandaki koalisyonu ve yapılanmayı ise izomorfizm (eş biçimcilik)
adıyla nitelendirmişlerdir. İzomorfizm ise “zorlayıcı izomorfizm”, “öykünmeci izomorfizm” ve
“normatif izomorfizm” olmak üzere üç ayrı alt başlığa ayrılmıştır (Meydan, 2011: 25).
Zorlayıcı İzomorfizm
Zorlayıcı eş biçimlilik, örgütlerin bağımlı oldukları diğer kesimlerin beklentilerine
uyma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Burada temel unsur örgütlerin karşılıklı olarak
çıkarlarının zedelenmesinden kaçınmaları ve ortada resmi veya resmi olmayan bir baskının
varlığıdır. Örneğin, yasal olarak zorunlu kılındığı için bazı işletmelerde belirli bir muhasebe
sisteminin kullanılması ve bunun dışına çıkılamaması veya ana imalatçının isteği üzerine yedek
parça tedarikçilerinin ISO Belgesi alması zorlayıcı eş biçimliliğe verilebilecek örneklerdir
(AÖF Ders Kitabı, 2013: 128).
Zorlayıcı izomorfizmin dikkat kesilesi özelliklerinden biri de aralarında zorlayıcılık
ilişkisi bulunan iki kurumda mutlak bir güç farkının ve bağımlılığın da bulunmasıdır. Devletsanayi örgütleri, ana firma-tedarikçi firma vb. ilişkiler buna örnek olarak gösterilebilir. Bu tür
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bir ast-üst ilişkisi bir süre sonra ast kategorisine koyabileceğimiz örgütleri homojen hale
getirebilmektedir. O halde zorlayıcı izomorfizmin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Bir örgüt başka bir örgüte ne kadar bağımlı ise bir süre sonra o örgüte olan benzerliği
de o derece fazla olacaktır.

-

Kaynaklara ulaşma imkanı ne kadar fazla ise örgüt, kaynaklar konusunda bağımlı
olduğu şirketlere benzemek adına o kadar çok efor sarf eder.

-

Kaynaklara bağımlılık ne kadar fazla ise izomorfizm de o kadar fazla demektir.

-

Örgütlerin devlet kurumlarıyla olan ilişkileri ile izomorfizm oranı doğru orantılıdır
(Günel, 2017: 24).
Öykünmeci İzomorfizm
Taklitçi eş biçimlilik adıyla da bilinmektedir. Örgütlerin bir belirsizliğe karşı ortaya

koydukları tepkiler neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bir baskı neticesinde değil daha ziyade
kendiliğinden gelişir. Yerel, ulusal veya uluslararası çapta kurumsallaşmış ve benimsenmiş
kalıpların taklidi ile gerçekleşir. Örneğin, Avrupa’daki birçok işletme fakültesinin ABD
üniversitelerindeki işletme yüksek lisans programlarını taklit etmeleri bu tür izomorfizme örnek
olarak gösterilebilir (AÖF Ders Kitabı, 2013: 128).
Taklitçi eş biçimlilik; genel olarak literatürde bir moda akımına veya bir bulaşıcı
hastalığa benzetilmektedir. Tüm hastanelerdeki organizasyon yapısının birbirinin aynısı olması,
yerel yönetimlerin üstlendiği kamu hizmetlerinin benzerliği, ürün çeşitlendirme stratejilerinin
gitgide yaygınlaşması vb. durumlar bu benzetmeyi somutlaştırmak için verilebilecek
örneklerdir. Taklitçi izomorfizmin özellikleri ise şu şekildedir:
-

Çevredeki belirsizlik düzeyi yükseldikçe örgütlerin başarılı şirketleri taklit oranı artar.

-

Hedeflerdeki belirsizlik beraberinde başarılı örgütleri taklidi getirir.

-

Bir örgütsel alandaki alternatif örgütsel modellerin sayısı ne kadar az ise o alandaki eş
biçimlilik o kadar fazladır.

-

Bir alandaki teknolojiler ne kadar belirsiz ise izomorfizmin değişim hızı o denli
yüksektir (Günel, 2017: 25).
Normatif İzomorfizm
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Ahlâki eş biçimlilik olarak da bilinmektedir. Örgütlerin çevrelerinde ahlâken doğru
kabul ettikleri uygulamaları kendilerinin de benimsemesiyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin,
Türkiye’de 1990’lı yıllarda toplam kalite yönetimi anlayışının benimsenmesinde büyük
şirketlerin bu uygulamayı başarıyla hayata geçirmesi ve onları takip eden orta ve küçük
şirketlerin toplam kalite yönetimini “doğru uygulama” olarak görmesi normatif izomorfizme
bir örnektir (AÖF Ders Kitabı, 2013: 128).
Normatif izomorfizm de esasen kendi içinde bir baskı politikasına sahiptir. Mesleki
profesyonelleşme adına uygulanan baskının eş biçimlilik üzerine etkisi şu şekilde sıralanabilir:
-

Tüm örgütler tarafından yöneticilerin ve personellerin seçiminde bir kriter olarak
kullanılan akademik belgeler örgüt alanında bir benzerlik doğurmaktadır.

-

Yöneticilerin ticari ve mesleki örgütlere katılımı örgütler arası benzerlikleri
artırmaktadır.

-

Bir alandaki profesyonelleşme hızı ile izomorfizmin değişim hızı doğru orantılıdır.

-

Bir alandaki yapılanmanın kapsamının genişliği izomorfizmin derecesini de o denli
artırmaktadır (Günel, 2017: 26).
Yeni kurumsalcılığın literatürde tek bir yaklaşım olarak ele alınması mümkün değildir.

Hall ve Taylor’a göre bunun başlıca sebebi kuramın alt türlerinin her birinin kendisini “asıl yeni
kurumsalcılık” olarak görmesinden ileri gelmektedir. Bu alt türler “rasyonel tercihli
kurumsalcılık”, “tarihsel kurumsalcılık” ve “sosyolojik/inşacı kurumsalcılık” olmak üzere üç
farklı isim altında toplanmıştır. Üç temel yaklaşımdan rasyonel tercihli kurumsalcılık, iktisat
disiplininden; tarihsel kurumsalcılık, tarih biliminden ve son olarak sosyolojik kurumsalcılık
sosyoloji biliminden faydalanarak araştırma sahnesine adım atmışlardır. Sosyolojik ve tarihsel
kurumsalcılık, daha çok ulusüstü yapılanmalara (örneğin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler,
NATO…) önem verirken rasyonel tercihli kurumsalcılık ilgi alanını hükümetler arası ilişkiler
olarak belirlemiştir. Genel anlamda yeni kurumsalcılık ise sayılan tüm bu kurumları araştırma
konusu saymış, gözlem alanını daha derin ve geniş tutmuştur (Sarı, 2016: 15).
Rasyonel Tercihli Kurumsalcılık
Yeni kurumsalcılık türleri arasında ortaya çıkan ilk kuramdır. Temsilcileri arasında
Richard McKelvey, William Riker ve Kenneth Shepsle vardır. İlk çıktığında Amerikan
Kongresi’nde alınan kararların işlevselliğini artırmayı amaçlayan yaklaşım sonraları Avrupa’ya
da yayılmış ve bu arada Avrupa Birliği aracılığıyla çalışma alanını ulusüstü kurumlar olarak
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belirlemiştir. Yaklaşım, mevzubahis kurumların, devletlerin davranışlarını nasıl etkilediğini ve
onları nasıl yönlendirdiğini yakından incelemiştir (Sarı, 2016: 18).
Rasyonel tercih kuramcılarının en önemli çıkmazlarından olan ve kuramcılar tarafından
sürekli olarak cevabı aranan problem “kamunun trajedisi” diye adlandırılır. Kamunun trajedisi
kavramı, basit bir örnekle şu şekilde açıklanabilir; “küçük bir toplumun, hayvanlarını otlatmak
için ortak bir alan belirlediği varsayıldığı ve bir süre sonra bu bölgedeki hayvanların sayısının
arttığı düşünüldüğünde ortak alanın aşırı kullanımının da kaçınılmaz olduğu ortadadır. Haliyle
bu durum, kaynakların kullanımını bir süre sonra imkânsız hale getirecek, ortaya
yenilenemeyen kaynaklardan oluşmuş bir doğa çıkaracaktır”. İşte rasyonel tercihli
kurumsalcılık, bu çıkmaz karşısında bir çözüm önerisi arar ve bu noktada Ostrom’un “ortak
kaynakların idaresi” tezi devreye girer. Ostrom bu tezinde, bireylerin aralarındaki rekabet kadar
yardımlaşmanın da farkında olması durumunda böylesi bir durumun yaşanmayacağını vurgular.
Bu öneri, her ne kadar özellikle tarihsel kurumsalcılar tarafından modern toplumlar açısından
uygulanamaz olarak görülüp eleştirilse de Ostrom’un bu tezi küçük ölçekli topluluklarda yaygın
kullanım alanı bulabilmektedir (Özdemiray, 2018: 21).
Tarihsel Kurumsalcılık
Tarihsel kurumsalcılık yaklaşımının en önemli temsilcileri Mark A. Pollack, Paul
Pierson ve Simon J. Boulmer’dir. Bu yaklaşım, kurumsal geçmişe verdiği önem ve kurumların
patika/izlek/yol bağımlılığı adlı çalışmasıyla ön plana çıkmıştır. Tarihsel kurumsalcılığa göre,
kurumlar; resmi ve gayriresmi süreçler, bu esnada kabul edilen ve yürürlüğe konan resmi
sözleşmeler ve kurallar ile örgütlerden oluşur. Örneğin, yaklaşım; geçmişte AB Komisyonu
gibi ulusüstü kurumların verdiği kararların gelecekte verilecek kararlar için bir zemin
oluşturduğu

fikrini

taşımaktadır.

Tarihsel

kurumsalcılık

aynı

zamanda

aktörlerin

davranışlarının yalnızca bir strateji üzerine kurulmadığını tüm davranışların çevreden,
aktörlerin dünya görüşlerinden vb. etkenlerden etkilenerek şekillendiğini savunur (Sarı, 2016:
21). İzlek bağımlılığı teziyle ise, alınmış olan önemli kararların aktörleri birbirine veya
geçmişlerine bağımlı hale getirdiği ve buradan geri dönüşün zor olması nedeniyle bu izleğin
böyle devam ettiği görüşünü ortaya koyar (Özdemiray, 2018: 18). Tarihsel kurumsalcılık, tüm
bu savlarının yanında rasyonel tercihli kurumsalcılığı da reddetmez, kıyasıya eleştirmez aksine
onun tezlerini inkâr etmeyip eksiklerini tamamlamayı amaçlar (Sarı, 2016: 22).
Sosyolojik Kurumsalcılık
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Bilinen diğer adlarıyla “inşacı kurumsalcılık” veya “normatif kurumsalcılık”. Daha çok
sosyoloji biliminden yararlanan ve bu özelliğini yeni kurumsal kuramın kendisine de taşıyan
yaklaşımın en önemli temsilcileri; Thomas Risse, Jeffrey Lewis ve Jeffrey Checkel’dir.
Uluslararası ilişkiler disiplininde fazla uygulama alanı bulamamış olmakla beraber Avrupa
Birliği’nde özellikle Avrupa Kimliği ve Avrupalılaşma konularında oldukça yararlanılan bir
yaklaşımdır. Sosyolojik kurumsalcılık, rasyonel tercihli kurumsalcılığın aksine kurumlara
topluluk oluşturmada oldukça otonom bir kimlik yükler. Bu kabulü ise yaklaşımı, ister istemez
normatif -bir diğer deyişle idealist- bir teori yapar (Sarı, 2016: 23). Sosyolojik kurumsalcılık
ile rasyonel tercihli kurumsalcılığı birbirinden ayıran bir diğer önemli özellik ise kurumların
değişimi ve gelişimi konusunu açıklamada baz aldıkları kriterdir. Konu hakkında rasyonel
tercihli kurumsalcılık en önemli ölçüt olarak “verimlilik”i gösterirken sosyolojik kurumsalcılık,
“sosyal meşruiyet”i işaret eder. İnşacı kurumsalcılığın kurumları tanımlarken resmi kural ve
prosedürlerin yanında daha subjektif değerler olan sembollere ve etik şablonlara da yer vermesi
teorinin bir diğer ayırt edici noktasıdır (Özdemiray, 2018: 21).

SONUÇ
1970’lerde ABD’de ortaya çıkıp büyük bir sükse yaparak önce Avrupa’nın sonra da tüm
modern dünya ülkelerinin ilgi odağı haline gelen yeni kurumsal kuram, günümüzde oldukça
popüler bir araştırma konusudur ve son on yılda uluslararası yazında geleneksel haliyle beraber
ele alındığında en çok araştırılan makro örgüt kuramı olma özelliğine sahiptir. 2004 yılında
Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre kurumsal kuram, açık sistem yaklaşımı ile birlikte o
döneme kadar örgüt kuramı alanında en çok ele alınan konular arasında başı çekmektedir.
Nitekim kurumsal kuram özelinde yeni kurumsal kuram hem kendi içindeki temsilciler
hem de diğer kuramların temsilcileri tarafından farklı zamanlarda ve sürekli olarak eleştiriye
maruz kalmıştır. Ama bu eleştirilerin yeni kurumsal kuramın gelişimine katkı sağladığı
aşikârdır. Kuramın gelişime açık kalan, eksik ya da sorunlu duran birçok yönü bu eleştiriler
sonrasında gelişme göstererek evrim geçirmiş ve kuramın sorunlu kısımları zaman içinde
giderek azalmıştır. Bu olgudan bahsedilirken Lynne G. Zucker’e değinmeden geçmek de
olmayacaktır. Zucker, yaptığı yerinde eleştirilerle yeni kurumsal kuramın gelişiminde önemli
bir yer edinmiştir.
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2020

tutularak

ve

bu

değerlendirmelerin sonunda eleştirilere maruz kalarak büyüyen ve gelişen yeni kurumsal kuram
günümüzdeki popülerliğini bu yoldan geçerek sağlamıştır. Bugün yapılan eleştirilerin de
kuramı ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlere getireceği düşüncesi sosyal bilimciler arasında
hâkim görüştür.
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DİL ÖĞRETİMİNDE PSİKODİLBİLİM’İN ÖNEMİ
Öğrt.Üyesi Dr Süleyman KASAP
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Öz
: Psikodilbilim, bir kişinin bir dili nasıl edindiğini, hem konuşma hem de yazı dilini nasıl
ürettiğini ve algıladığını açıklayan çok sayıda teori ortaya koymuş ve bu teoriler dil öğretimi
alanında kullanılmıştır. Bazı uzmanlar bu teorileri dil öğretim yöntemlerini geliştirmede temel
yapı taşları olarak kullanırlar ve bu yaklaşım biçimi Psiko dilbilimsel yaklaşım olarak bilinir.
Psikodilbilimsel yaklaşım, öğrenmeyi birey içinde gerçekleşen bilişsel bir bireysel süreç olarak
görür ve daha sonra sosyal boyuta geçer. Bir yaklaşım olarak, natural method method (doğal
yöntem),, total physical response method( toplam fiziksel yanıt yöntemi), ve suggestopedia
yöntemi gibi psiko-dilbilim teorileri temel alınarak geliştirilen bazı yöntemler vardır. Bu
yöntemler, bir kişinin anadilini veya ilk dilini (Birinci Dil Edinimi) nasıl edindiği, ikinci veya
üçüncü dilini (İkinci Dil Öğrenimi) nasıl öğrendiğini, bir dili nasıl algıladığını anlamaya çalışır.
Özellikle, psiko-dilbilim, dört becerinin ( Dinleme, okuma, konuşma ve yazma ) hem içsel
zorlukları hem de dışsal zorlukları anlamaya yardımcı olur. Psikodilbilim, öğrencilerin dil
öğreniminde yaptıkları hataları açıklamaya da yardım ederek, öğretmenlerin bu dört dil
becerisini öğretmek için uygun yöntemi seçmelerine ışık tutar. Bu çalışmanın temel amacı dil
öğretiminde Psikodilbilim’in önemi literatür taraması yöntemi ile ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: psikodilbilim, yaklaşım, öğretim

1. Giriş
İki farklı disiplin olan Psikoloji ve Dilbilim’in bütünleşmesinden doğan Psikodilbilim , dili
zihin ve davranış yönüyle inceler. Psikodilbilm dili konuşurken ve algılarken beyinde meydana
gelen süreçleri inceleyerek, insan zihni ve dil arasındaki ilişkiyle ilgilenir (Maftoon ve
Shakouri, 2012). Psiko-dibilim genel olarak dil edinimi, dil algısı ve dil üretimi alanlarında
çalışmalar ortaya koyar.
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Dil edinimi, anadili veya ikinci bir dili edinme süreçlerini ifade eder. Çocukların dili nasıl
öğrendikleri veya edindiklerini belirleyen mekanizmaları ve kalıpları tanımlayan iki ana
düşünce ekolü vardır. İlki, Jean Piaget ve Rudolf Carnap tarafından önerilen teori, tüm dillerin
çocuk tarafından öğrenilmesi gerektiğini ifade eden düşünce ekolü ve ikinci ise insanların
doğuştan gelen dil fakültesine sahip olduklarından bir dil öğrenmeye gerek olmadığına inanan
ekoldür. İkinci dil öğrenimi için kritik dönem veya yaş hakkında tartışabilmek için, ilk dil
ediniminin anlaşılması gerekmektedir. Birinci dilin edinilmesi için kritik dönem kavramı
genellikle evrensel dilbilgisi (Universal Grammar) teorisinin ortaya koyduğu ve insanların
doğuştan dil öğrenme mekanizmasına sahip olduğunu iddia eden görüş ile ilgilidir (Field,
2011). Field (2003), kritik dönem hipotezinin, erken yaşamlarımızda dile maksimum duyarlılık
kazandığımız bir zaman olduğunu öne sürmektedir. Herhangi bir nedenle bir çocuk o dönemde
dile maruz kalmazsa, dili sadece sınırlı bir yeterlilik elde edecektir.
Dil algısı, hem yazılı hem de sözlü olarak dili yorumlama ve anlama süreçlerini ifade eder. Dili
(cümle işlemeyi) anlamadaki en büyük faktörlerden biri, insanların okuma sırasında cümleleri
nasıl anladığı ve anlama ile nasıl ilişkilendirdikleri meselesidir. Cümle anlama / işlemenin
mimarisi / yapısı ve dinamikleri hakkında çeşitli teoriler ortaya koyan dil algısı alanı, ayrıca
cümlelerde bulunan bilgilerin nasıl ve ne zaman bir anlam ifade edebileceğini ortay koymaya
çalışır. Dili anlamak için kelimeleri tanımak zorundayız ve daha sonra tek tek kelimelerin
anlamlarını bir araya getirip bütünsel olarak bir anlam çıkarmak durumundayız. Anlama
sisteminin dil bilgisel, sözcüksel ve bağlamsal olarak konuşmacı ve dinleyiciye anlamlı gelmesi
iletişim için şarttır. (Cacciari ve Glucksberg, 1994).
Dil üretimi, dil yoluyla anlam yaratma ve ifade etme süreçleri ile ilgilenir. Bu, psiko-dilbilimin
son aşamasıdır. Kişinin dili nasıl edindiğini ve hangi seviyede anladığını belirler. Kişinin
kelime seçimi psikolojisi ve zihinsel dil mekanizmasını anlamaya çalışır (Willem ,1999).Dil
üretimi, dilbilimsel olmayan bir mesajı, sözlü, işaret yoluyla veya yazılı bir dil sinyaline
dönüştüren birbirine bağlı çeşitli süreçlerden oluşur(Gary ve Padraig,1992). Dilsel olarak
kodlanacak bir mesajı veya mesajın bir kısmını tanımladıktan sonra, konuşmacının bu mesajı
iletebilmesi için sözcük yada sözcükleri seçmesi gerekir. Bu işleme sözcüksel seçim denir.
Kelimeler, dilbilimde anlamsal bilgi olarak adlandırılan anlamlarına göre seçilir ve dil üretimi
başlar( Brown-Schmidt, Sarah; Tanenhaus, Michael, 2006)
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Psikodilbilim, yukarıdaki üç noktayı açıklayan sayısız teori ortaya koymuştur ve bu teoriler dil
öğretimi alanında çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bazı uzmanlar bu psiko dilbilimsel
yaklaşımları dil öğretim yöntemlerini geliştirmede temel teoriler olarak kullanırlar.
Psikodilbilimsel yaklaşım, dili ve düşünceyi ilişkili ama tamamen bağımsız fenomenler olarak
görür. Öğrenme, birey içinde gerçekleşen bilişsel bir bireysel süreç olarak görülür ve daha sonra
sosyal boyuta geçer. Psikodilbilim ,dil öğrenmede sürecindeki psikolojik faktörleri gerçek dil
ve iletişiminin ayrılmaz bir parçası olarak görür ve öğrencilerin bir dili kolayca anlamalarını
sağlayacak çeşitli yöntemler için araştırmacılara ışık tutar.
Psikodilbilim , Steinberg ve Sciarini’nin (2008) belirtildiği gibi çeşitli alt disiplinlere sahip
geniş bir alanı kapsar . Bunları kısaca aşağıdaki başlıklar altında toplaya biliriz:
1.1 Teorik Psikodilbilim: Fonetik, diksiyon, sözdizimi tasarımı, söylem ve tonlama gibi dilde
insanın zihinsel süreçlerine ilişkin dil kuramlarına odaklan bir alandır.
1.2 Gelişimsel Psikodilbilim: Dil edinimi, hem birinci dil edinimi (L1) hem de ikinci dil edinimi
(L2) ile ilgilidir. Fonolojik, semantik ve sözdizimsel edinimi, süreci aşamalı, kademeli ve
entegre olarak inceler.
1.3 Sosyal Psikodilbilim: Sosyal kimlik de dahil olmak üzere dilin sosyal yönleriyle ilgili
alanları inceler ve toplumun konuşmacı ve dinleyicinin algısı üzerindeki etkisine yoğunlaşır.
1.4 Eğitimsel Psikodilbilim: Okulda verilen eğitim ve öğretimin dil yeterliliğe olan etkisini ve
verilen bu eğitimin nasıl olması gerektiği üzerine yoğunlaşan bir alt alandır.
1.5 Nöro-psiko-dilbilim: dil, dil üretimi ve insan beyni arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Bu
alanda ki nöroloji uzmanları, beynin biyolojik yapısını analiz etmeye çalışarak dil çıktısının
beyinde nasıl programlandığını ve kurulduğunu analiz etmeyi amaçlarlar.
1. 6 Deneysel Psikodilbilim: Tüm dil üretimleri ve dil etkinlikleri, dil davranışı ve dil çıktılarını
kapsayan ve deneysel yaklaşımı kullanan bir alandır.
1.7. Uygulamalı Psikodilbilim: Bu alan daha önce açıklanan psikodilbilimin altı alt disiplininin
bulgularının uygulanması ile ilgilidir. Psikoloji, dilbilim, dil öğrenimi, nöroloji, psikiyatri,
iletişim ve edebiyat dâhil olmak üzere birçok alanda dilbilim psikolojisinin uygulama biçimleri
ile ilgilenir.
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2. Psikodilbilim ve Dört Temel Dil Becerisi
Dört dil becerisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme bir dilin öğrenilmesinde ki temel
süreçler olarak görülebilir. Psiko-dilbilimsel olarak, bu beceri süreçleri öğrenen kişinin
psikolojisine göre değişim göstermektedir (Field, 2011). Dinleme becerisi yabancı dil öğrenme
sürecindeki en zorlayıcı beceri olarak görülür çünkü birinin ana dilinde bile dinleme yapması
son derece belirsiz bir süreçtir. Bu beceri iki temel adımda meydana gelir bunların ilki kod
çözme olarak adlandırılan algısal düzey ve ikincisi kodlama olarak adlandırılan kavramsal
aşamadır. Birinci adımda duyulan herhangi yabancı dilde duyulan bir kelime yada cümle dilsel
birimlere, yani sözcüksel ve sözdizimsel yapılara ayrılarak analiz edilir ve ikinci adımda
duyulan bu yapılar anlamlı hale getirilir (Field, 2011). Ayrıca öğrencilerin motivasyonu, ilgisi,
dinleme amacı içsel faktörler ve çevredeki gürültü gibi dışsal zorluklar da dinleme becerisini
etkileyebilmektedir. Okuma becerisi için okuyucuların deşifre edilmiş sözcükleri cümle sonuna
kadar sözdizimsel bir kalıplara uygun bir biçimde zihinde tutmaları gerekmektedir. Hatta
kelimelerin sesletimleri bile zihinde yer almaktadır ve bu zihinde ki seslerinde anlamlı hale
gelmesi okuma becerisinin bir parçası olarak görülebilir (Perfetti, 1985). Dolayısıyla, okuma
becerisinin, psiko-dilbilimsel yaklaşımla kanıtlandığı üzere, anlam-temelli bir faaliyet olduğu
söylenebilir (Demirezen, 2004).
Konuşma becerisi Psikodilbilim alanının önemli ölçüde üzerinde durduğu bir süreç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Konuşma ile ilgili en önemli Psikodilbilimsel model beş temel
basamakta konuşmanın nasıl oluştuğunu gösteren Levelt modeldir.
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Şekil 1. Levelt’in (1999) Konuşma Modeli

Şekilde görüldüğü gibi ‘cheese (peynir)’ kelimesini üretirken öncelikle (semantic) anlamsal
süreçten, sonra kelime seçim (lexical) süreçten , daha sonra sesletim (phonetic) süreçten ve en
sonunda telaffuz yada üretim dediğimiz (articulation) süreçten geçerek ağzımızdan çıkar. Bu
kelime çıkarken ayrıca kelime ilgili renk, koku, şekil , hammadde vb.

çağrışımlar da

zihnimizden geçer. Bunun yanı sıra, ses bozuklukları, kekemelik ve yanlış yerleştirme gibi
konuşma kusurları ve kişilik faktörlerinin neden olduğu psikolojik bazı durumlarda
psikodilbilim alanına girmektedir (Demirezen, 2004).
Son olarak yazma becerisi psikodilbilimsel yaklaşımının özelliklede yazım hataları yönü ile
üzerinde durduğu bir konudur. Beynin sol yarıküresinin uzun zamandır sağ elini kullanan
insanlar için dil faaliyetlerinde baskın olduğu varsayılmakta ve burada meydana gelecek bir
hasar yazma becerisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Psikodilbilimsel yöntemlerle
bu durum ve agrafinin neden olduğu problemler çözülebilmektedir. Psikodilbilimsel yaklaşım,
öğretmenlere öğrencilerine yazma hatalarını düzelme noktasında önemli katkılar sunmakta ve
yazma etkinlikleri için ilginç konular bulmasına yardımcı olmaktadır (Demirezen, 2004).
3. Dil Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Bazı öğrenciler yeni bir dili diğerlerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilmekteler ve
bu durum büyük ölçüde öğrencinin kontrolünün ötesinde başarıyı etkileyen önemli faktörlerle
ilgilidir. Lightbown ve Spada (2006) , dil öğrenmeyi etkileyen temel faktörleri faktörleri
aşğıdaki gibi sıralamaktadır.
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3.1 Zeka: Zeka, çok çeşitli öğrenme görevlerinin gerçekleştirilmesinde yer alan genel bilişsel
yetenekler kümesidir (Ellis, 2008) ve zeka terimi geleneksel olarak belirli test türlerindeki
performansı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu testler genellikle okuldaki başarı ile ilişkilidir
ve bazen zekâ ve ikinci dil öğrenimi arasında bir bağlantı rapor edilmiştir. Pinker (1995) zekayı
yeteneklerin kaynağı olarak görmektedir ve Dörnyei göre (2005 ), birçok performans türüne
aktarılabilecek bir özelliğe sahiptir "Zeka" terimi bu anlamda dilsel veya dil dışı yetenekleri
ifade performansa atıfta bulunmak için kullanılmaktadır ( Brown, 2000).
3.2. Yetenek: Önemine ilişkin daha önceki bazı şüphelere rağmen, son yirmi yılda yeteneğin
yabancı dil öğrenmede çok önemli faktörlerinden ve öngörücülerinden biri olduğu kabul
edilmiştir (Dörnyei, 2005) ve sonuç olarak yetenek araştırmasına olan ilgi artmıştır. Buna bağlı
olarak yüksek yetenekli bir öğrencinin ikinci bir dili daha kolay ve hızlı bir şekilde
öğrenebileceğini ancak diğer öğrencilerin de istikrarlı bir halde devam etmeleri halinde başarılı
olabileceklerini varsayabiliriz.
3.3. Öğrenme Stili 'Öğrenme stili' terimi, bir bireyin yeni bilgi ve becerilerini özümsemenin,
kalıcı hale getirmek tercih ettiği öğrenme yollarını tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı
öğrenenler bir şeyi görene kadar öğrenemeyeceklerini söylüyor. Bu tür öğrenenler 'görsel' yönü
gelişmiş öğreniciler grubuna girmekte iken, başka bir grup öğrenci 'İşitsel' yollarla öğrenmeyi
tercih edebilirler. 'Kinestetik' öğrenciler olarak adlandırılan diğerleri için, taklit etme veya rol
oynama gibi fiziksel bir eylem öğrenme sürecine yardımcı gibi görünmektedir. Bunlara algısal
temelli öğrenme stilleri denir. Bu durumda kişilerin hangi öğrenme biçiminde daha iyi
öğrendikleri belirlenmeli ve o öğrenme biçimine göre dil yöntemleri seçilmelidir
3.4 Kişilik: Kişilik teorisi herkesin farklı olduğunu ve bireylerin benzersiz ve temelde
değişmeyen özellikler, eğilimler veya mizaçlarla karakterize edildiğini varsayar. Bununla
birlikte, kişilik çeşitli şekillerde incelenmiş ve farklı bilgi işleme stilleri veya öğrenme stilleri
ile ilgili olduğu öngörülmüştür (Messick, 1994). Dışa dönük bir kişinin yabancı bir dili daha
çabuk öğrenebileceği sıklıkla tartışılmaktadır. Ayrıca, birçok öğrencinin ikinci bir dil
öğrenirken yaşadığı endişe, gerginlik ve stres duyguları hakkında kaygı duyulan sorular
kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. İkinci dil sınıflarındaki öğrenci kaygısını araştıran son
araştırmalar, kaygının dinamik olma olasılığının ve belirli durum ve koşullara bağlı olma
olasılığının daha yüksek olduğunu kabul etmektedir. Benlik saygısı, empati, konuşkanlık ve
yanıt verebilirlik gibi diğer bazı kişilik özellikleri de dil öğrenmeyi etkileyebilecek diğer
özellikler arasında sayılabilir.
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3.5 Motivasyon: Motivasyon, bir hedefe ulaşmak için enerji ile birlikte bir hedefe ulaşma
arzusudur. Crookes & Schmidt (1991), ikinci dili öğrenmede motivasyonunun dört alanını
belirlemiştir: a) mikro seviye ( kişinin iç motivasyonu) b) sınıf seviyesi, sınıfta kullanılan teknik
ve aktiviteleri içerir c) ders seviyesi- sunulan içeriğin seçimini ifade eder ve d) sınıfın dışından
faktörleri içeren seviye. Öğretmenler de ayrıca öğrencilerin dil öğrenimindeki davranışlarını ve
motivasyonlarını etkiler. Öğretmen, öğrencilerin ikinci dili çalışma veya dil öğrenimine karşı
iyi tutum sergilemelerinin nedenlerinden biridir.
3.6 Kültür ve Statü: Öğrencilerin kendi kültürlerinin, dilini öğrendikleri kültürden daha düşük
statüde olduğu durumlarda, daha yavaş ilerleme kaydettiğine dair bazı kanıtlar vardır. Daha
genel bir düzeydeki sosyal faktörler motivasyon, tutum ve dil öğrenme başarısını etkileyebilir.
Böyle bir faktör, diller arasındaki sosyal dinamik veya güç ilişkisidir.
3.7. Yaş: İkinci dil öğrenimi öğrencinin yaşı önemli bir yere sahiptir. Yaşın dil öğrenme
üzerinde ki etkisi yaygın olarak kabul edilmektedir (ör. DeKeyser, 2003; DeKeyser ve LarsonHall, 2005; Hyltenstam ve Abrahamsson, 2001, 2003). Kendi dillerinde zaten güçlü okuma
yazma becerisine sahip çocuklar, yeni bir dili etkili bir şekilde edinme konusunda en iyi
konumda görünmektedir. Motive olmuş, yaşlı öğrenciler de çok başarılı olabilirler.
Araştırmalar, yaşın çocukları ve yetişkinleri ikinci dil öğrenmede fonoloji, morfoloji ve
sözdizimi gibi belirli yönlerden ayırdığını bulmuştur.
4. Psikodilbilimsel Yaklaşım ve Dil Öğretim Yöntemleri
Dil öğretiminde bir yaklaşım, dilin doğası ve dil öğrenme teorilerinden oluşur. Dil öğretim
yöntemleri dil öğretim yaklaşımlarının somutlaştırılmasıdır. Temel teorileri açıkça anlaşılırsa,
bir dil öğretme yöntemi iyi anlaşılabilir. Dil öğretim yöntemlerini geliştirmede temel teoriler
iki ana teori olarak ikiye ayrılır; dil teorisi ve dil öğrenme teorisi. Dil öğretim yönteminin
geliştirilmesinde üç temel teorik görüş vardır: yapısal teori, fonksiyonel teori ve etkileşimli
teori. Yapısal teori, dili dilbilgisel bir birim sistemi olarak görür: ifadeler, maddeler, cümleler,
ekler. İşlevsel teori, bir iletişim aracı olarak görür: bilgi, duygusal, ikna edici ve sosyal.
Etkileşim kuramı dili, kişilerarası ilişkiyi gerçekleştirmenin bir aracı ve birey ile toplum
arasındaki sosyal işlemin bir performansı olarak görür. Her görüş, dil öğretim yönteminin
geliştirilmesinde farklı rol oynamaktadır (Harras ve Andika, 2009). Psikodilbilimsel yaklaşım
temelinde geliştirilen bazı yöntemler aşağıda verilmiştir :
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4.1 Doğal Yaklaşım
Tracy Terrell tarafından geliştirilen ve Stephen Krashen tarafından desteklenen doğal yaklaşım,
dil öğreniminin insanların doğal olarak kendi ana dillerini edinme biçiminin bir yeniden üretimi
olduğunu iddia eden bir dil öğretme yaklaşımıdır. Bu metot, dil öğretimine iletişimsel bir
yaklaşımla bakar ve Krashen ve Terrell'in (1983) gerçek dil edinimi kuramlarına değil, dil
yapısı kuramlarına dayandığına inandığı, odyolingual yöntem ve durumsal dil öğretimi
yaklaşımı gibi daha önceki yöntemleri reddetmektedir. Edinimi etkileyebilecek ve edinim için
gerekli girdiyi engelleyebilecek veya destekleyecek üç tür duygusal faktör vardır. Bunlar
isteklendirme, özgüven ve kaygıdır. Yüksek afektif filtreye sahip alıcıların yeterlilik geliştirme
olasılığı daha düşüktür.

4.2 Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi
Bu yöntem, San Jose State College, ABD, James J. Asher (1966) dan psikolog tarafından
geliştirilmiştir. TPR olarak da bilinen bu yaklaşım sözlü girdiye tepki vermek için fiziksel
hareketi kullanarak dil veya kelime bilgisi kavramlarını öğretme çalışır. Süreç, bebeklerin ilk
dillerini öğrenme şeklini taklit eder ve öğrenci engellemelerini ve stresi azaltır. Bu yönteme
göre dil öğrenmede psiko-dilbilimsel ilkeler aşağıdaki gibidir.
a. Dil yeterliliği, kinestetik duyu sisteminin dil öğrenimine dahil edilmesi önemli ölçüde
geliştirilebilir. Bu, çocuklara fiziksel olarak hareket etmelerini gerektiren ifadeler verilmesi
gerçeğiyle ilgilidir.
b. Anlama, konuşmadan daha önce gelmelidir. Öğrenciler konuşmaya veya yazmaya
başlamadan önce anlama becerilerini edinmeye yönlendirilir. Kinestetik teori ile ilgili olarak,
fiziksel hareketler ile öğrencilerin dil başarıları arasında pozitif bir korelasyon olduğuna
inanılmaktadır. Bu yöntemi uygulamak için geniş bir sınıf gereklidir. Sınıf ideal olarak 20-25
öğrenciden oluşur. Bu yöntem çocuklara veya yetişkinlere dil öğretmek için uygulanabilir.
4.3 Suggestopedia (Telkin Yöntemi)
Suggestopedia, 1970'lerde Bulgar psikolog Georgi Lozanov tarafından geliştirilen bir dil
öğretim yöntemidir. Bu yöntemde öğrenmenin önündeki psikolojik engellerin azaltılması ve
olumlu öneri eşliğinde öğrenmeyi hızlandırma temel yaklaşımdır. Bu amaçla, öğretmenler
duygusal olarak rahatlatıcı bir ortamda dinlendirici bir müziğin arka planında ders yapar ve
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öğretmen aktif olarak öğrencilerin zihinlerine ve düşüncelerini dili yerleştirmeye çalışır. Bir
Suggestopedia dersinin tipik özellikleri: hedef dil / anadil kullanılması, öğretmen merkezli,
rahat sandalyeler ile aydınlık, neşeli sınıflar, yatıştırıcı fon müziği, ritim ve tonlama ile
diyalogların okunması, uykudan hemen önce ve uyanmadan öğrenenler tarafından diyalogların
okunması (ödev), soru-cevap, oyunlar ve şarkı gibi diyaloglara dayalı sınıf içi aktiviteler vb.
olarak sıralanabilir.
5. Sonuç
Genel olarak ifade edildiği gibi, Psikodilbilimsel yaklaşımda, bireysel ve bilişsel süreçlerin
aktive edilmesi önceliklidir. Öğrenenin psikolojisinin çok önemsendiği bu alan, dil eğitiminin
etkili hale gelmesinde ortaya koyduğu yöntem ve yaklaşımlarla önemli katkılarda bulunmuştur.
Dil eğitimi verecek öğretmenlerin Psikodilbilim alanına hakim olmaları, dil öğretme sürecine
ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu yaklaşımda, bireyin ikinci bir dili öğrenmesi ya da
edinilmesinde anlaşılır girdiye erişmesi çok önem arz etmektedir (Long, 1996). Kişisel
farklılıkların ve kişiliğin dil öğrenmede önemli bir faktör olduğunu ortaya koyan bu yaklaşım,
insan ve insan psikolojisini öğrenmenin merkezine koymuştur. Krashen (1985), dili anlamak
ve öğrenmek için mevcut yeterlilik seviyesinin biraz ötesinde olan dilsel girdiye maruz kalması
gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda, öğrenenler yabancı bir dili çok tecrübeli oldukları ana
dillerini öğrendikleri gibi öğrenebilirler. Dil öğretimi ile ilgili olarak, gelişimsel psiko-dilbilim
ve uygulamalı psiko-dilbilim, etkili öğretim yollarının formüle edilmesinde önemli rol
oynamaktadır. Psikodilbilim teorisi, insanların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun olarak
bir dili öğrenebileceklerini çeşitli teorilerle göstermektedir. Bu teoriler kullanılması ve etkili dil
öğretim programları ve materyalleri tasarlanmasıyla ikinci dil öğretmede başarıya ulaşılabilir.
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TÜRKİYE’DE FAİZ İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A Study On The Relationship Between Interest Rate and Inflation in Turkey
Emek Aslı Cinel
Giresun Üniversitesi

ÖZET
Şüphesiz Türkiye gündeminin en güncel konularından biri faiz ile enflasyon arasındaki
ilişkidir. Son yıllarda ülkemizde faiz ve enflasyon oranı arasındaki ilişkinin yönü sık sık
tartışmalara neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Faiz oranı ekonominin iç ve dış
istikrarını sağlamaya yönelik olarak uygulanan para politikalarının önemli bir aracıdır. Piyasa
faiz oranlarının üzerinde enflasyon ve enflasyona yönelik beklentiler önemli bir etki
oluşturmaktadır. Faiz oranlarıyla enflasyonun ilişkisi, merkez bankalarının para politikaları
uygulamalarında önem kazanmaktadır. Faiz, enflasyon hedeflerini tutturmakla ve fiyat
istikrarını sağlamakla yükümlü olan merkez bankasının elindeki temel amaçlardan biri
olmaktadır. Merkez bankası faiz oranında yapılan değişiklik enflasyon üzerindeki etkisini
faiz, varlık fiyatları, döviz kuru ve beklentiler kanalı yoluyla ortaya çıkarmaktadır. Enflasyona
karşı faiz politikasını uygularken ekonomide mevcut olan talep ve maliyet enflasyonlarını
tutarlı bir şekilde tespit etmek gerekmektedir. Ülkemizde sıklıkla ortaya çıkan enflasyon
türleri talep ve maliyet enflasyonlarıdır. Talepteki yükselmeyle başlayan süreçte talep
enflasyonu, maliyetlerin arttığı süreçte de maliyet enflasyonu yaşanmaktadır. Enflasyonun
kaynağının belirlenmesi sürecinde nedenler ve sonuçlar zincirleme görünümle birbirinin
yerini almaktadır. Bu çalışmada amaç, enflasyon mu faiz oranını etkiler yoksa faiz
oranlarında ortaya çıkan değişiklikler mi enflasyonu tetikler sorularına cevap aramak,
ülkemizde kronik bir hal almış olan enflasyon ile faiz oranı arasındaki ilişkinin literatür
taramasını yapmak ve faiz oranlarının enflasyon oranı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Faiz, Enflasyon, Fiyat.
ABSTRACT
There is no doubt that one of the most current issues of Turkey’s agenda is the relationship
between inflation and interest. Recently the way of relationship between inflation and interest
rate in our country has often been in the subject of disputations and these disputations are stil
going on. Interest rate is an important instrument of monetary policies implemented to ensure
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the internal and external stability of the economy. Inflation and expectations for inflation have
a significant impact on market interest rates. The relationship between inflation and interest
rates is important in the monetary policies of central banks. Interest is one of the main
objectives of the central bank which is obliged to keep the inflation targets and ensure the
price stability. The change in the interest rate of the central bank reveals its effect on inflation
through interest, asset prices, exchange rate and expectations channel. Implementing the
interest rate policy against inflation, it is necessary to consistently identify the demand and
cost inflation in the economy. The types of inflation that occur frequently in our country are
demand and cost inflations. Demand inflation is experienced in the process that starts with the
increase in demand and cost inflation is experienced in the process of increasing costs. In the
process of determining the source of inflation, the causes and consequences are replaced by a
chained outlook. The purpose of our study is to answer the questions whether inflation affects
interest rate or the changes in the interest rates triggers inflation and to make literature review
of the relationship between inflation and interest rate which has become chronic in our
country and to evaluate the effects of interest rates on the inflation rates.
Keywords: Interest, Inflation, Price.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

46

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

GİRİŞ

Son yıllarda ülkemizde faiz oranları ile enflasyon ilişkisi önemli tartışmalara sebep
olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Merkez bankalarının ana görevi fiyat istikrarını
sürdürmek ve sağlamak olmakla birlikte para politikalarını uygulamakla da yükümlüdürler.
Uyguladığı para politikalarıyla para arzının kontrolünü sağlamaktadırlar. Faiz oranlarında
değişikliklerde bulunarak ekonomiyi istikrara kavuşturmayı amaçlamaktadırlar. Faiz
oranlarının belirlenmesiyle enflasyon, deflasyon, döviz kuru, cari açık gibi kalemlerin
kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir. Bu durum uygulanan farklı politikaların başarılı
olmasıyla mümkündür.

Merkez bankası para arzı üzerinde değişiklik yapmak için para politikaları
uygulamaktadır. Para politikalarını enflasyon ya da deflasyonun ortaya çıkmasını önleyerek,
tam istihdamı sağlamak ve bu durumun devamını sağlamak amacıyla gerçekleştirmektedir.
Merkez bankası bu politikaları uygularken ekonominin içinde bulunduğu duruma
bakmaktadır. Eğer ekonomi bir durgunluk içerisinde ise para arzının kontrolüyle,
durgunluğun sona ermesini sağlamaya çalışmaktadır. Para arzında ortaya çıkan farklılıklarsa
çok çeşitli ekonomik faktörü dolaylı yoldan etkilemektedir. En büyük etkisini faiz oranlarında
göstermektedir. Para politikaları ekonominin içinde bulunduğu duruma göre genişletici ya da
daraltıcı şekilde uygulanmaktadır.

Genişletici para politikaları; para arzının artırılıp, faiz oranlarının düşürülmesi
amaçlanarak yapılmaktadır. Bu şekilde faizin düşmesi, kredilere talebin artması ve ekonomide
canlanmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Daraltıcı para politikası ise bu durumun tam tersi
olarak ortaya çıkmaktadır. Daraltıcı para politikasıyla para arzının düşürülerek faiz oranlarının
artırılması ve sonuç olarak da ekonominin yavaşlatılması sağlanmaktadır. Merkez bankası bu
politikaları

uygularken

bankaları

kullanmaktadır.

Bankaların

rezerv

karşılıklarının

yükseltilmesi veya düşürülmesi biçiminde politikaları yürürlüğe koymaktadır.

Bir kısım iktisatçı enflasyonun bir sebep olduğunu ifade ederek, faizlerin enflasyona
bağlı olduğunu söylemektedir. Böylece faizlerin bir sonuç olduğunu, sorunun enflasyon
olduğunu, enflasyon düşerse faizlerinde düşeceğini ifade etmektedir. Diğer bir kısım iktisatçı
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ise faizin kurun da enflasyonun da belirleyicisi olduğunu savunmakta faizlerin bir sebep
olduğunu belirtmektedir.

Çalışmada amaç, Türkiye’de özellikle 2000 ve sonrası dönemde faiz ve enflasyon
oranları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda faiz ve enflasyon hedefleri ile
gerçekleşen enflasyon ve faiz oranları üzerinde durulmakta, elde edilen sonuçlar ile
ülkemizde hangi enflasyon türünün ağırlıklı olarak ortaya çıktığı tespit edilmekte, faizin mi
enflasyondan yoksa enflasyonun mu faizden ortaya çıktığı araştırılmakta ve genel bir
değerlendirme yapılmaktadır.

ENFLASYON VE ÇEŞİTLERİ

Fiyatlar genel seviyesinin devamlı olarak artmasına enflasyon denir. Enflasyonun
varlığını kabullenebilmek için mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatının yükselmesi
gerekmektedir. Sepetin içerisinde yer alan mal ve hizmetlerin fiyatı sadece bir defa
yükselmişse bu durum fiyat artışı olarak tanımlanmaktadır (Eğilmez, 2014).

Türkiye’nin ekonomik olarak en önemli sorunlarından biri olan yüksek enflasyon
toplumun her kesimini olumsuz olarak etkilemektedir. Enflasyonist ortamda bireylerin elde
ettikleri gelir giderek azalmakta ve satın alma gücü düşmektedir. Bu anlamda enflasyonu
azaltmak amacıyla ortaya konulan politikalar fiyat istikrarı yaratıp sürdürülebilir ve yüksek
büyümeyi sağlayabilmelidir (Merkez Bankası, 2004).

Enflasyonun ortaya çıkış nedenlerini iki kısma ayırmak mümkündür. İlk olarak eğer
talep arzı aşıyorsa enflasyon oluşmaktadır. Mal ve hizmetlere olan talep söz konusu mal ve
hizmetlerin üretilerek arz edilen miktarını geçiyorsa enflasyon meydana gelmekte ve buna
talep enflasyonu denilmektedir. İkinci olarak üretim faktörlerine (emek, kira, faiz, kar payı)
ya da üretimde yararlanılan girdilere yönelik harcamaların (enerji giderleri, hammadde
giderleri vb) tutarı yükselirse bu yükseliş fiyatlara yansımakta ve enflasyon ortaya
çıkmaktadır. Bu şekilde oluşan enflasyona da arz ya da maliyet enflasyonu denilmektedir
(Eğilmez, 2014).
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Enflasyonla faiz arasındaki ilişkiyi tam olarak tanımlayabilmek için öncelikli olarak
enflasyonun türünü araştırmak gerekmektedir. Monetarist iktisatçılar, Friedman’ın “enflasyon
her zaman ve her yerde parasal bir olgudur” sözünü destekleyerek enflasyonun para arzındaki
artıştan kaynaklandığını belirtmektedirler. Para arzının yükselmesine bağlı olarak talep de
yükselmektedir. Talep artışı nedeniyle fiyatlar da artmakta ve enflasyon ortaya çıkmaktadır.
Arz yönlü iktisatçılar, enflasyonun artan maliyetler sebebiyle oluştuğunu vurgulamakta ve
vergi oranlarının yüksek oluşu ile denetimlerin yetersizliğinin maliyetlerin yükselmesine yol
açtığını savunmaktadırlar. Ancak enflasyon hem talep hem de maliyet artışı nedeniyle
oluşabilmektedir. Enflasyon talep ve maliyet nedenli nitelikler taşıyabilmektedir. Ortaya
çıkışına neden olan etkenler göz önüne alınarak en çok ortaya çıkan enflasyon çeşitleri talep
enflasyonu, maliyet enflasyonu ve yapısal enflasyon olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Eğilmez,
2014).

Talep Enflasyonu

Bir ekonomide genel ve sektörel olarak mal ve hizmet talebinin arz tarafından
karşılanmama durumundan doğan enflasyon çeşidi talep enflasyonu olarak tanımlanmaktadır
(Unay, 2001: 322). Talep enflasyonu bir ekonomide, cari fiyatlarla toplam talebin toplam mal
ve hizmet arzını geçmesi sonucu oluşan enflasyondur (Uluatam, 2001: 38).

Bir ekonomide toplam harcamaları meydana getiren tüketim, yatırım veya kamu
harcamalarında oluşacak artışlar hem üretim artışına hem de fiyatların artmasına neden
olabilmektedir. Firmalar piyasaya sundukları malların fiyatları yükseldiğinde karlarını
arttırmak amacıyla üretimlerini genişletmektedir. Eğer ekonomi atıl ya da tam istihdam
düzeyinin altında bir düzeyde üretimde bulunuyorsa ve ekonomide işsizlik seviyesi yüksek
düzeydeyse toplam talepte ortaya çıkacak artış üretim seviyesini yükseltmekte, istihdam
düzeyi artarken, işsizlik oranları düşmekte, fiyatlar genel seviyesinde ufak bir yükseliş
oluşmaktadır. Ekonomi tam istihdama veya potansiyel gelir seviyesine yaklaştıkça, üretimde
düşük, fiyatlar genel düzeyinde daha fazla düzeylerde yükselişler oluşmaktadır. Bu şartlar
altında firmalar üretimi genişletmekte zorluk çekmekte, toplam talepte oluşan yükselişler
enflasyonist etki oluşturmaktadır (Tunca, 2011: 260).

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

49

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Kamu kesiminin kazancından çok harcama yaratması; yani kamu kesimi açıkları da
talep enflasyonunu oluşturmaktadır. Kamu kesimindeki açıkların enflasyona yol açması için
bu açıkların özel kesim tasarruflarıyla giderilemiyor olması gerekir. Talep enflasyonu söz
konusu olduğunda talep arzı geçmektedir ya da piyasada mevcut olan mal ve hizmetten daha
fazlası talep edilmekte olup fiyatlar yükselmekte ve enflasyon oluşmaktadır. Bu durumun
ortaya çıkışını engellemek için faizleri artırılarak talep düşürülmeli ve insanlar tüketim yerine
tasarrufa yönlendirilmelidir (Sadun, 2003: 146).

Talep enflasyonu söz konusu olduğunda faiz ile enflasyon arasında negatif yönlü bir
ilişki ortaya çıkmaktadır. Faiz azalırsa enflasyon artmakta yani enflasyon yükselirse azaltmak
için faizi yükseltmek gerekmektedir.

Ekonomide talep enflasyonu olup olmadığını araştırırken para arzında talepte
yükselme yaratacak bir artış olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Para arzı genel kabul
gören geniş para arzı (M3) ile ölçülmektedir. Talepteki yükselme sıklıkla tüketici anketleriyle,
tüketici güven endeksi rakamlarıyla ve hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının GSYH
içindeki payıyla değerlendirilmektedir.

Maliyet Enflasyonu

Enflasyonist süreç, iş gücü piyasasındaki tekelci gurupların davranışlarına ve eksik
rekabet şartlarında çalışan üreticilerin durumlarına bağlanmaktadır. Gerek iş piyasasında
gerekse mal piyasasında görülen eksik rekabet koşulları maliyet enflasyonunun ortaya
çıkmasında en büyük neden olarak ortaya çıkarmaktadır (Orhan, 1995: 60).

Ekonomide arz enflasyonu olup olmadığını araştırırken üretim faktör gelirlerinin
(ücret, faiz, rant, kar) artıp artmadığı kontrol edilmelidir. Üretimde kullanılan girdi
fiyatlarındaki yükseliş ve kurlardaki artış arz enflasyonunu tetikleyen diğer unsurlar olarak
görülmektedir. Maliyet enflasyonunun söz konusu olduğu bir durumda üretim faktörleri ve
girdilerinin fiyatları talebin haricindeki sebeplerle artmaktadır. Örneğin ücretler sendikalar
sayesinde yükselmekte veya enerji maliyetleri petrol ve doğalgaz fiyatlarının uluslararası
alanda yükselmesi sebebiyle artmakta ve enflasyon oluşmaktadır. Bu durumda faizi
yükselttiğimizde enflasyon da artmaktadır. Çünkü faiz de bir maliyet sebebidir (finansman
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maliyeti) ve faizdeki yükseliş enflasyonu tetiklemektedir. Bu durumda faiz ile enflasyon
arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. Faiz arttığında enflasyon artmakta ya da enflasyon
arttığında azaltmak amacıyla faizi de azaltmak gerekmektedir.

Eğer ekonomide talep enflasyonu söz konusuysa faizleri yükseltmek şartıyla tüketimi
yani talebi azaltmak tercih edilmekte ve böylece enflasyon düşürülmektedir. Diğer taraftan
eğer ekonomide sadece maliyet enflasyonu söz konusuysa faizlerde düşüşe gidilerek
maliyetler üzerindeki baskı bir miktar hafifletilebilir ve enflasyonda azalma sağlanabilir.
Ancak bunun başarılı olması diğer üretim girdilerinin fiyatlarındaki yükselmede bir azalmanın
gerçekleşmesini gerekmektedir (Eğilmez, 2014).

Talep enflasyonu ve maliyet enflasyonu bir arada yaşanıyorsa öncelikli olarak
enflasyonun hangi ağırlıkta talep, hangi ağırlıkta maliyet sebepli oluştuğunu tespit etmek
gerekmektedir. Eğer talep ve maliyet enflasyonunun etkileri eşitse faizleri kullanmak o
ekonomi için çok etkili olamayacaktır. Bu şartlar altında faizi yükselterek talep enflasyonunu
azaltmanın getirisi maliyet enflasyonunu yükselterek oluşacak giderle yok edilmiş olacak ve
faiz gereksiz yere artırılacaktır. Bu durumun tersi olarak maliyet enflasyonunu azaltmak
amacıyla ortaya çıkan faiz düşüşü talep enflasyonunu daha fazla yükseltecek ve gelir gider
düzeyi eşitlenecektir. Sonuç olarak faiz azalırken enflasyonda herhangi bir farklılık
olmayacaktır. Faizi enflasyonla mücadelede bir araç olarak kullanırken ekonomideki talep ve
maliyet enflasyonlarını ve bunların oluşum sebeplerini iyi analiz etmek gerekmektedir.
(Eğilmez, 2014).

Yapısal Enflasyon

Özellikle az gelişmiş ülkelerde, nitelikli iş gücü darlığı, ödemeler dengesi açıkları,
yeterli olmayan sermaye gibi ekonominin niteliğindeki dengesizlikler ve darboğazlarla
birlikte oluşan enflasyona yapısal enflasyon denilir. Az gelişmiş ülkelerin ekonomileri tarım
ağırlıklıdır. Tarımsal ürünler arzı yeterli düzeyde esnek değildir. Nüfus artışı oldukça
yüksektir. Köylerden şehirlere göç oranı fazladır. Dış ticaret dengesi sık sık açık vermektedir.
Piyasalarda tekelci yapı fazladır. Tasarruf ve yatırımlar düşüktür. Sermaye piyasaları
yetersizdir. Ekonomik yapıdaki bu dengesizlikler nedeniyle özellikle az gelişmiş ve
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gelişmekte olan ülkelerde yapısal enflasyon sıkça ortaya çıkan bir enflasyon türüdür (Ataç,
2000: 128).

Yapısal enflasyon ekonomik yapının esnek olmaması nedeniyle ortaya çıkan enflasyon
çeşidi olarak tanımlanabilir. Özellikle azgelişmiş ekonomilerde enflasyonun önemli bir sebebi
olarak gösterilebilir. Ekonomik yapının katı olması nedeniyle belirli sektörlerde ortaya çıkan
üretim, bu sektörlerde oluşan talep farklılıklarına hemen uyum göstermemektedir. Bunun
sebeplerinden bir tanesi kaynak hareketliliğinin az olmasıdır. Buna ilave olarak sermaye,
döviz, vasıflı iş gücü eksikliği gibi faktörler de bu durumu yaratabilmektedir. Bundan dolayı,
belirli bir sektörün ürünlerinde oluşan talep artışları üretimde yükselişe değil söz konusu
sektörlerde fiyat ve ücret yükselmelerine sebep olmaktadır. Çünkü ekonominin genelinde bir
talep artışı söz konusu değildir. Talebin artış gösterdiği endüstrilerde ücretler ve fiyatlar
artarken talebin azaldığı endüstrilerde ücret ve fiyatlarda azalmalar görülmektedir. Bu şekilde
kısmi talep genişlemesi ve ekonomik yapının katılığı neticesinde oluşan fiyat ve ücret artışları
para arzının devamlı yükseldiği dönemlerde zamanla ekonominin tamamına yayılmakta ve
genel bir enflasyona dönüşmektedir(http://www.nedir.com/yapısal-enflasyon).

ENFLASYON TEORİLERİ

Başlıca enflasyon teorilerine ilişkin yaklaşımlar Klasik Yaklaşım, Keynesyen
Yaklaşım, Monetarist Yaklaşım, Yapısalcı Yaklaşım, Yeni Klasik Yaklaşım ve Arz Yönlü
Yaklaşım olarak incelenmiştir.

Klasik Teori Yaklaşımı

Klasik iktisat teorisi ekonominin her zaman tam istihdam seviyesinde dengeye geldiği,
her arzın kendi talebini yarattığı, ücret fiyatların esnek olduğu, paranın tek fonksiyonunun
mübadele aracı olma fonksiyonu olduğu gibi varsayımlara dayanmaktadır (Şahin, 2002). Bu
varsayımlardan hareketle, Klasik iktisatçılar para arzındaki bir artış ile enflasyonu aynı şey
olarak ele almışlardır. Fiyatlar düzeyi doğrudan doğruya ve aynı oranda olmak üzere para
miktarına bağlı görülmektedir. Para miktarı arttığı zaman enflasyon ortaya çıkmakta, para
miktarındaki bu artış durunca enflasyon kendiliğinden durmaktadır (Orhan, 1995).

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

52

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Keynesyen Yaklaşım

Keynes’e göre enflasyonun nedeni talep fazlalığıdır. Talep fazlalığının sebebi ise kısa
vadede üretimin arttırılamaması yani arz yetersizliğidir. Keynesyen teoride para yalnız işlem
ve ihtiyat güdüsüyle değil aynı zamanda spekülasyon güdüsüyle de talep edilmektedir.
Keynesyen modellerde para arzındaki değişmeler üretimi esas olarak faiz oranlarındaki ve
yatırım harcamalarındaki değişmeler kanalı ile etkilemektedir (Şahin, 2002: 26).

Keynesgil enflasyonist açık modeline göre, enflasyonun başlama noktası olarak,
ekonominin tam istihdam düzeyi alınmaktadır. Tam istihdam gelir seviyesine ulaşıldığında,
toplam talebin artması ile cari fiyatlar genel düzeyinde, toplam üretim düzeyi ve toplam talep
arasında üretim düzeyi bakımından bir açık söz konusu olmaktadır. Keynes’e göre bu açık
enflasyonist baskı unsurdur ve fiyatlar genel düzeyini yükselterek eskisine oranla daha yüksek
bir fiyat düzeyinde toplam üretimi toplam talebe eşitlemektedir. Bu nedenle beliren bu açığa
enflasyon boşluğu denilmektedir. Para piyasası dengede iken mal piyasasında fiyatların
artması enflasyonist açık nedeniyle fiyatları yükselteceğinden para talebini attıracaktır. Para
talebindeki bu artış muamele amacıyla para talebinden kaynaklanmaktadır. Para arzındaki bir
değişme yoksa yani sabit kabul edilirse muamele amacıyla para talebindeki artış, spekülatif
amaçlı para talebinden karşılanacak ve tahvil arzı artacaktır. Tahvil arzının artması tahvil
fiyatını düşürecektir ve faiz oranları yükselecektir. Yatırım harcamalarını belirleyen unsurlar
sermayenin marjinal verimliliği ve faiz oranlarıdır. Faiz oranlarının yükselmesi yatırım
harcamalarını azaltacağından toplam talep azalacak ve enflasyon boşluğu ortadan kalkacaktır
(Demir, 1997: 9).

Keynesyen kuramda enflasyonun diğer nedenleri ise, işçilerin pazarlık gücündeki artış,
kısa dönemde azalan verimler yasasının geçerli oluşu ve karşılaşılan dar boğazlardır (Tunay,
1994). Bu yaklaşımda para arzı önemli sayılmamakta, fakat para arzının harcama akımının
ana faktörleri üzerindeki etkileri yoluyla meydana getirdiği tesirler göz önüne alınmaktadır.
Keynesgil enflasyon analizinde para arzı artışı her zaman enflasyonist bir sonuç
doğurmayabilir. Para arzı artışının ancak toplam talebin ana unsurlarını etkileyerek
harcamalarda da bir genişleme doğurduğu, bu toplam talep artışının da tam istihdam
düzeyinde sağlanan toplam üretim ya da toplam arzla karşılama olanağı bulunmadığı
durumlarda ancak enflasyon bir talep fazlası olarak göz önüne alındığından ekonomi tam
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istihdama ulaşıncaya kadar önemli bir enflasyon ortaya çıkmamaktadır. Çünkü tam istihdama
kadar toplam arz elastik bulunduğundan toplam harcamalardaki yükseliş, toplam arzla
dengelenebilecek ve önemli bir fiyat yükselişi olmayacaktır. Para miktarındaki artış milli
gelirin değerindeki artışa eşdeğer olduğu takdirde ancak hızlı bir enflasyonun devamlı bir
biçimde artacağı kabul edilmektedir. Ne var ki para miktarındaki artış enflasyonun sebebi
değildir. Buna rağmen para arzı artışlarının enflasyon için gerekli bir şart olduğu da gözden
kaçırılmamaktadır. Bu enflasyonist süreç gelirin yeniden bölüşüme uğramasıyla birlikte
yatırım - tasarruf dengesinde görülen değişmeler enflasyon üzerinde önemli bir sonuç
yaratabilecek güçtedir (Orhan, 1995: 48-50)

Keynes yaklaşıma göre enflasyonu frenlemede en verimli politika araçları maliye
politikası araçlarıdır. Çünkü enflasyon talebin yüksek olmasından doğmaktadır. Talep kısıcı
politikaların belirleyici maliye politikası araçları olan kamu harcamaları ve kamu gelirleri
talebi düşürmede en önemli araçlardır. Para politikası çok etkili olmamaktadır (Şahin, 2002:
26).

Monetarist Yaklaşım

Milton Friedman'ın önderlik ettiği Monetarist Okul mensupları tarafından ileri sürülen
teorik yaklaşımdır. Klasik miktar teorisine benzer bir biçimde Monetarist Okul, fiyatlar genel
düzeyini belirlemede en önemli faktörün para miktarı olduğu görüşündedir. Friedman, para
arzını frenlemeyen ülkelerin enflasyonu önlemede başarılı olamadığını ileri sürerek
enflasyonu, tamamen parasal bir olay olarak yorumlamaktadır (Dere, 1998). Friedman, Klasik
Miktar teorisini, para ve faiz teorisindeki Keynes sonrası gelişmeleri de içine alacak biçimde
tekrar yorumlayarak para talebi teorisi şekline getirmiştir.

Monetaristlere göre enflasyonun nedeni çok miktardaki paranın az sayıda malın
peşinde koşması olduğundan, mal miktarını aşan ölçülerde artan para arzı önlenebildiği
takdirde, enflasyon artışları durdurulabilecektir. Yani ekonomide yaratılan para miktarı,
ekonominin gelişme hızı ile aynı seviyede tutulmalıdır. Görüşlerini desteklemek açısından
monetaristler genel fiyat düzeyindeki artışlar ile para yaratılması arasında mevcut olan tarihsel
korelasyonların tutarlılığını göstermektedir. Monetarist talep enflasyonu yaklaşımında
enflasyonist baskının temelinde yatan kaynağın toplam talebi canlandırmak için
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gerçekleştirilen para arzı artışları olduğu belirtilmektedir. Enflasyonu hızlandırmak
hükümetlerin bilinçli bir arzusu değildir. Ancak kısa dönemli politik uygunluk tam istihdamın
sağlanması gibi zorunluluklar, enflasyonist baskıları kaçınılmaz hale getirmektedir (Orhan,
1995: 52).

Monetaristler geçmişteki enflasyonun kaynağı olarak, yeni altın ve gümüş
kaynaklarının bulunması, genişleyen teknolojik değişmelerin ortaya çıkmış olması ve savaş
finansmanı için para basılması olduğunu savunmuştur (Orhan, 1995: 51). Friedman, para arzı,
enflasyon ilişkisini Amerikan tarihinden örneklerle açıklamaktadır. Hükümetlerin gelirlerini
arttırmak için vergi artışları, borçlanma ve karşılıksız para basma yollarına başvurduklarını ve
sonuncusunun yanlışlığını dile getirmektedir. Bütçe açıklarının finansmanı enflasyon
sorununda büyük önem taşımaktadır. Eğer açıkları para basarak finanse etmek yoluna
gidilirse enflasyon kaçınılmaz olacaktır (Tunay, 1994: 20).

Monetaristler enflasyonla mücadelede gerek para gerekse maliye politikalarının
kullanımına karşı çıkmamışlar, nedenini ise gecikmeler sorunu ile açıklamışlardır.
Enflasyonist bir ortamda uygulanacak sıkı bir para politikasının etkileri anında
görülmeyecektir. Etkiler görülmeye başladığı zaman ise ekonomiye durgunluk hakim
olabilecektir. Onlara göre ekonomik istikrar ya da çok düşük oranlardaki bir enflasyonun
sağlanması için yapılacak şey para miktarının her dönem sabit hızla arttırılmasıdır. Bu artış
hızı ulusal gelirdeki uzun dönem artış ortalamasıyla paralellik göstermelidir (Şahin, 2002: 2829).

Yapısalcı Yaklaşım

Öncülüğünü Latin Amerikalı iktisatçıların yaptığı yapısalcı okul tarafından, az
gelişmiş ülkelerde uygulanan Monetarist politikaların, bu ülkelerde yaşanan enflasyon
problemine çözüm getirememesi sonucu, 1960’lı yıllarda Monetarizme karşı bir tepki olarak
doğmuştur (Büyükakın,1995: 59-60). Bu görüşün temel savı enflasyonun incelenmesinde
enflasyonist baskıların nedenleri ve enflasyonist mekanizmalar arasında bir ayrımın var
olması gerektiğidir. Enflasyonu başlatan nedenler ekonomide karşılaşılan farklı sorunlardır
(İslatice, 1992).
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Yapısalcı yaklaşıma göre az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki parasal
büyüklükler enflasyon karşısında değişerek parasal genişlemeye yol açmaktadırlar. Yapısalcı
yaklaşım savunucularına göre enflasyondan para arzına doğru tek yönlü bir nedensellik
mevcuttur (Işığıçok, 1994).

Yapısalcılar enflasyonu yapısal bir problem olarak gördükleri için enflasyonla
mücadelede yapısal düzensizliklerin giderilmesinin zorunlu olduğunu savunmuşlardır. Onlara
göre yapısal aksaklıkların giderilmesinde para ve maliye politikaları gelişmiş ve sanayileşmiş
ülkelerde başarılı olabilir. Ancak az gelişmiş ülkelerde yetersiz kalır. Çünkü enflasyon
gelişmeye bağlı olan bir kavramdır. Ekonomik açıdan ilerleme ve yapısal gelişme ekonominin
kendi kendine gelişmesini sağlayacak seviyede olmalıdır. Kalkınma olmadıkça fiyatlarda
istikrar söz konusu olmayacaktır (Şahin, 2002: 29).

Yeni Klasik Yaklaşım

Yeni klasik yaklaşım negatif yönlü arz şoklarının fiyatlar ya da verimlilikteki
etkilerine vurgu yapmaktadır. Ekonomideki ilerlemenin düşüş seyrine geçmesinde arz şokları
belirleyici olmaktadır. Sürekli ve negatif yönlü arz şokları ekonominin reel kesimi üzerinde
etkili olup para arzı ile paranın dolanım hızı değişmezken fiyat artışları yaratabilmektedir
(Kibritçioğlu ve diğer., 2002).

Rasyonel bekleyişler teorisi karar birimlerinin gelecekteki ekonomik olayları ve
hükümetin enflasyonla mücadeleye yönelik kararlarını tahmin ederek ekonominin geleceği ve
özellikle enflasyon oranı konusunda kendilerinin zarar görmeyecekleri şekilde hareket
edecekleri varsayımına dayanmaktadır.

Arz Yönlü Yaklaşım

Arz yönlü iktisatçılara göre vergi oranlarının yüksek oluşu, denetimlerin yetersiz
kalması gibi nedenlerle enflasyon ağırlıklı olarak maliyet enflasyonu olarak ortaya
çıkmaktadır. Halbuki enflasyon hem talep hem de maliyet kökenli olabilmektedir.
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Arz yönlü iktisat Keynesyen teoriye dayalı olan iktisadi düşünceye bütçe, vergi
sistemi, para politikaları açısından tamamıyla ters düşmektedir. Arz yönlü iktisat politikası
maliye politikalarıyla toplam talep üzerinde herhangi bir değişiklik yaratılamamaktadır.
Toplam talebin denetlenmesi amacıyla bütçe politikasını uygulamak sonuç vermemektedir.
Toplam talebin bileşenleri olan kamu harcamaları, vergi gelirleri ve dış ticaret açığı istihdam,
gelir, üretim artışını sağlamada yetersizdir (Türk, 1999: 31).

ENFLASYONUN NEDENLERİ

Enflasyonun çok çeşitli nedenleri olmakla ve ülkeden ülkeye değişmekle birlikte bu
bölümde başlıca enflasyon nedenlerine değinilecektir.

Parasal Nedenler

Enflasyon parasal bir olayı ifade etmektedir. Parasal faktörlerdeki dengesizliğin temel
sebebi negatif kamu bütçesidir. Kamu harcamalarının farklı nedenlerle artması ve devletin
yetersiz vergi gelirine bağlı olarak bütçeyi emisyonla finanse etmesi enflasyonu yaratan
sebeplerin başında gelmektedir (Düğer, 1980: 462).

Dışsal Nedenler

Bir ekonomide kendi içinde enflasyona neden olacak parasal hareketler olmasa
bununla birlikte mal ve hizmetlerin arz-talep dengesi tahmin edilen düzeyde gerçekleşse dahi
dış dünyada ortaya çıkabilecek olan fiyat yükselişleri dış alım sonucunda ekonomiye
yansıyacak ve ekonomideki fiyatlar genel düzeyini yükseltici etki yapabilecektir. Gelişmekte
olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler, yatırım malları ve sanayi hammaddeleriyle, ileri teknoloji
gerektiren bu gibi tüketim mallarında dışa bağımlı olarak yaşamaktadırlar. Talebi esnek
olmayan ve az gelişmiş ekonomiler için gerekli olan bu malların fiyatlarındaki artışlar ithalat
yoluyla ekonomiye girmekte ve ithal enflasyona neden olmaktadır. Yabancı para birimlerinin
değerlerindeki değişmeler de aynı dış fiyat artışları gibi ekonomideki fiyatlar genel düzeyini
olumsuz etkilemektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde ve enflasyonla yaşayan ülkelerde para
ikamesi olgusu gelişmiştir. Bu nedenle milli paralarının değerini güçlü bir yabancı paraya
bağlarlar. Yabancı paraların kendi aralarında meydana gelen parite değişimleri milli paraya
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daima olumsuz yönde etki ederek milli paranın değerini düşürücü rol oynar. Dolayısıyla da
dış ticaret yoluyla fiyatlar genel düzeyine yansıyarak gereksiz fiyat artışlarına yol açar
(Düğer, 1980: 462).

Yapısal Nedenler

Ülkelerin

ekonomik

yapıları gelişmişlik düzeylerine

bağlı

olarak çeşitlilik

göstermektedir. Azgelişmiş ekonomilerde yetersiz teknoloji kullanımı, sağlıklı olmayan
yönetim sistemi, disiplinsiz organizasyon, sermaye azlığı, aşırı istihdam, dışa bağımlılık,
ölçek ekonomisinin yetersizliği sebepleriyle ortaya çıkan ekonomik yapı enflasyon yaratır.
Ayrıca fakirlikten çıkarken oluşan ve tetiklenen tüketim istekleri enflasyon oluşturan
ekonomiye ilave bir itme sağlar (Düğer, 1980: 463).

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimden şehir merkezlerine göç
hareketi arttığından yeni ihtiyaçların artmasına neden olmaktadır. Örneğin eğitim, sağlık
kültür vb. gibi harcamalar da artmaktadır. Devletin yaptığı bu gibi harcamalarda artış olmakta
ve devletin gelirleri azalmaktadır. Böylece nüfus artış hızı tasarruf ve sermaye birikimini de
olumsuz yönde etkilemektedir (Bulut, 2001).

Güvensizlik ve Beklentiler

Güven unsurunun kaybolduğu ülkelerde zaman unsuru daralmaktadır. Politikacılar
popülist politikalarla ayakta kalmaya çalışırken kamu gelir artışını azaltmakta ve politik
amaçlı büyüme ve istihdamı yükselterek harcamaları arttırmaktadır (Bulut, 2001: 303).
Enflasyonun kalıcı olması beklentisi yeni enflasyonları körüklemektedir. Beklentiler
kökleştikçe gerçekleşen enflasyonla aynı seyri izlemektedir. Halkın, özel sektörün ve kamu
sektörünün içindeki

alacak ve borç ilişkilerinde beklentilere göre faiz oranları

uygulanmaktadır. Enflasyon beklentilerinin arttığı dönemlerde borçlara ödenecek olan faiz
oranları da artacak ve böylelikle borçludan alacaklıya bir gelir transferi gerçekleşecektir
(Dornbusch ve Fischer, 1998: 523).
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FAİZ İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN LİTERATÜR
DERLEMESİ

Literatürde faiz ile enflasyon oranları arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma
mevcuttur. Bu çalışmalardan bir kısmı şu şekildedir:

Kesriyeli

(1994),

Türkiye

için

1980:Q1-1993:Q4

dönemleri

için

Johansen

eşbütünleşme analizi ile yaptığı araştırmada enflasyon ve nominal faiz oranları arasında uzun
dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Benzer bir başka araştırmayı Granville ve
Mallick (2004), İngiltere için 1900-2000 dönemleri arasında Johansen eşbütünleşme testini
uygulayarak yapmışlar ve enflasyonla nominal faiz oranı arasında uzun dönemli bir ilişkinin
varlığından söz etmişlerdir. Türkiye’de faizle enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi araştıran bir
başka çalışmada Şimşek ve Kadılar (2006), 1987:Q1-2004:Q4 dönemlerini alarak ARDL
eşbütünleşme analizini kullanmışlardır. Araştırma sonucunda yine uzun dönemde faiz oranı
ile enflasyon arasında ilişkinin var olduğu neticesine ulaşmışlardır.

Atkins ve Coe (2002), Kanada ve ABD ekonomilerinde 1953:01-2003:12 dönemleri
için ARDL sınır testi ile enflasyon ve nominal faiz oranları arasındaki ilişkiyi gösteren Fisher
etkisinin bu ülkeler için geçerli olduğu kanısına ulaşmışlardır. Fisher etkisi aynı zamanda
beklenen enflasyonun nominal faiz oranlarına doğrudan yansıması durumudur. Corneiro ve
diğer. (2002), Arjantin, Brezilya ve Meksika için 1980:01-1997:12 dönemlerini alarak
Johansen eşbütünleşme analizi ile yaptıkları çalışmalarında Fisher etkisinin geçerli olup
olmadığını araştırmışlar ve sonuç olarak Fisher etkisinin Arjantin ve Brezilya için var olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Diğer taraftan Bajo-Rubio ve diğer. (2005), İspanya için 1963:Q12002:Q4 dönemlerini kullanarak eşbütünleşme analiziyle enflasyon ve nominal faiz oranı
arasında doğrusal olmayan bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını tespit etmişlerdir. Çalışma
sonucunda İspanya için Fisher etkisinin geçerliliği belirtilmiştir. Türkiye için Fisher etkisinin
geçerli olup olmadığını araştırdıkları çalışmalarında Gül ve Açıkalın (2007), 1990:01-2003:12
dönemleri için Johansen eşbütünleşme analizini kullanarak Fisher etkisinin Türkiye için ciddi
derecede geçerli olduğu tespitine varmışlardır. Günümüze daha yakın tarihli bir başka
araştırmada İncekara ve diğer. (2012), Türkiye için 1989:Q1-2011:Q4 dönemlerini kullanarak
Johansen eşbütünleşme analizi ile yaptıkları araştırmalarında diğer çalışmalara benzer olarak
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reel faiz oranları belirleyici olmadan nominal faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif yönlü
ilişkinin varlığı ve uzun dönemde Fisher etkisinin Türkiye için geçerliliğini tespit etmişlerdir.

Berument ve Jelassi (2002), 26 farklı ülkeyi inceleyerek 1966-1998 döneminde aylık
verileri alarak ARCH yöntemiyle oluşturdukları çalışmalar neticesinde Fisher etkisinin 12
adet gelişmiş ülkenin 9’unda geçersiz olduğu, 14 adet gelişmekte olan ülkenin ise 7’sinde
doğru olmadığı neticesine ulaşmışlardır. Turgutlu (2004), Türkiye için 1978:Q1-2003:Q4
dönemlerini kullanarak Engle-Granger koentegrasyon, parçalı durağanlık ve parçalı
koentegrasyon testlerini uygulamıştır. Sonuç olarak Fisher hipotezi kabul görmezken, parçalı
koentegrasyon testiyle Fisher hipotezinin geçerliliği kabul edilmiştir. Westerlund (2005), 14
OECD ülkesi için 1980:01-1999:12 dönemlerini kullanarak panel eşbütünleşme analizi ile
yaptığı çalışma sonucunda 14 OECD ülkesi için Fisher hipotezinin geçerli olduğunu
belirtmiştir. Yılancı (2009), Türkiye için 1989:Q1-2004:Q4 dönemlerini alarak doğrusal
olmayan eşbütünleşme ve Engle-Granger analizini yapmış, nominal faizle enflasyon arasında
uzun dönemli bir ilişkinin mevcut olmadığını, ülkemizde Fisher hipotezinin geçerli
olmadığını belirtmiştir.

Sever ve Mızrak (2007), Türkiye’de 1987:01-2006:06 dönemlerini alarak VAR
analizini kullanarak oluşturdukları çalışmalarında döviz kuru, enflasyon ve faiz oranının
birbirlerini nasıl etkilediklerini incelemişler ve sonuç olarak döviz kurunda ortaya çıkan
farklılıkların enflasyon ve faiz oranları üzerinde etkisinin olduğunu savunmuşlardır. Yakın
tarihli araştırmalarında Doğan ve diğer. (2016), Türkiye için 2003:01-2015:02 dönemlerini
almış, ADF-Phillips Perron ve Granger nedensellik ile Johansen Eşbütünleşme testlerini
kullanmışlardır. Sonuç olarak enflasyondan faiz oranına doğru bir nedensellik ilişkisi
mevcutken, faiz oranından enflasyon oranına doğru bir nedensellik ilişkisinin mevcut
olmadığını tespit etmişlerdir.
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Tablo 1: Ampirik Literatür Özeti
YAZAR
Kesriyeli
(1994)
Atkins ve
Coe
(2002)
Berument ve
Jelassi
(2002)

ÜLKE
Türkiye

DÖNEM
1980:Q1
1993:Q4

DEĞİŞKENLER
Enflasyon, Nominal
Faiz

SONUÇ
Enflasyon ile nominal faiz
arasındaki ilişki uzun dönemlidir.

Kanada,
ABD

1953:01
2003:12

Enflasyon, Nominal
Faiz

1966-1998

Enflasyon, Nominal
Faiz

Fisher etkisi her iki ülke için
geçerlidir.
Fisher hipotezi 12 GÜ'nin 9’unda
geçersiz, 14 GOÜ'nin 7’sinde
geçersizdir.

1980:01
1997:12

Enflasyon, Nominal
Faiz

Fisher etkisi Arjantin ve Brezilya
için geçerlidir.

1900-2000
1978:Q1
2003:Q4

Enflasyon, Nominal
Faiz
Enflasyon, Nominal
Faiz

Enflasyon ve nominal faiz
arasındaki ilişki uzun dönemlidir.
Parçalı koentegrasyon testine göre
Fisher hipotezi geçerlidir.

1963:Q1
2002:Q4
1980:01
1999:12

Enflasyon, Nominal
Faiz
Enflasyon, Nominal
Faiz

Fisher etkisi İspanya için
geçerlidir.
Fisher etkisi 14 OECD ülkesi için
de geçerlidir.

1987:Q1
2004:Q4

Enflasyon, Nominal
Faiz

1987:01
2006:06

Enflasyon, Nominal
Faiz, Döviz Kuru

Faizle enflasyon arasında ilişki
ancak uzun dönemde mevcuttur.
Döviz kurunda meydana gelen
değişmeler enflasyon ve faiz
oranlarını etkiler.

1990:01
2003:12
1989:Q1
2004:Q4

Enflasyon, Nominal
Faiz
Enflasyon, Nominal
Faiz

1989:Q1
2011:Q4
2003:01
2015:02

Enflasyon, Nominal
Faiz, Reel Faiz
Enflasyon, Nominal
Faiz

26 farklı
ülke
Arjantin,
Corneiro ve Brezilya,
diğer. (2002) Meksika
Granville ve
Mallick
(2004)
İngiltere
Turgutlu
(2004)
Türkiye
Bajo-Rubio
ve diğer.
(2005)
İspanya
Westerlund
14 OECD
(2005)
ülkesi
Şimşek ve
Kadılar
(2006)
Türkiye
Sever ve
Mızrak
(2007)
Türkiye
Gül ve
Açıkalın
(2007)
Türkiye
Yılancı
(2009)
Türkiye
İncekara ve
diğer. (2012) Türkiye
Doğan ve
diğer. (2016) Türkiye

Fisher etkisi Türkiye için kuvvetli
bir şekilde geçerlidir.
Fisher etkisi Türkiye için geçerli
değildir.
Nominal faiz oranlarıyla
enflasyon arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Enflasyondan faiz oranına
nedensellik mevcuttur.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ ORANLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ
Türkiye’de 1980 döneminin ortalarından başlayarak faiz oranlarına yön veren esas
etken, kamu kesiminin sürekli yükselen borçlanma ihtiyacıdır. Kamunun, fon piyasalarında
yükselen talep baskısı, faizlerin düşmesini ortadan kaldırmış, reel faizlerin yüksek olmasını
sağlamıştır. Bu durum spekülatif kazancı tetiklemiş, özel sektörün istihdam ve üretim
yaratabileceği

kesimleri

azaltmış,

aynı

zamanda

kamu

finansman

gereksiniminin

borçlanmayla giderilmesi, yaratılan fonların borç ödemek için kullanılması sonucunda kamu
kesimi yatırımları düşmüş buna bağlı olarak büyüme de azalmıştır (Tarı ve Kumcu, 2005: 15).
1989 yılında gerçekleşen finansal serbestleşme politikasıyla, fonların çekilebilmesine
yönelik olarak hazine bonosu, devlet tahvillerinin faizleri artırılmış; 1990’lı yıllardan
başlayarak, ekonomi faiz-döviz kısır döngüsüne girmiştir. Yüksek faiz oranları, özel sektörün
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yatırımlarını dışlarken, merkez bankasının faiz oranlarını azaltma çabaları ise TL’ye olan
talebi düşürerek, sermaye girişlerinin tersine dönmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra,
enflasyon ve enflasyonun yükseleceği öngörüsü de faiz oranlarının azalmasını engellemiştir
(Tarı ve Kumcu, 2005: 16).
Tablo 2: Türkiye’de Hedeflenen ve Gerçekleşen Enflasyon Rakamları ile Faiz Oranları

HEDEFLENEN
YILLAR ENFLASYON
(%)

GERÇEKLEŞEN
ENFLASYON
(%)

GECELİK
BORÇ
ALMA
(%)

GECELİK
BORÇ
VERME
(%)

GEÇ LİKİDİTE
PENCERESİ
BORÇ ALMA
(%)

GEÇ LİKİDİTE
PENCERESİ
BORÇ VERME
(%)

2002

35

29,7

44

51

5

61

2003

20

18,4

26

31

5

36

2004

12

9,3

18

22

5

26

2005

8

7,7

13,5

17,5

5

21,5

2006

5

9,7

17,5

22,5

13,5

25,5

2007

4

8,4

15,75

20

11,75

23

2008

4

10,1

15

17,5

11

20,5

2009

7,5

6,5

6,5

9

2,5

12

2010

6,5

6,4

1,5

9

0

12

2011

5,5

10,4

5

12,5

0

15,5

2012

5

6,2

5

9,5

0

12

2013

5

7,4

3,5

7,75

0

10,25

2014

5

8,2

7,5

11,25

0

12,75

2015

5

8,8

7,25

10,75

0

12,25

2016

5

8,5

7,25

8,5

0

10

2017

5

11,9

7,25

8,5

0

10

2018

5

20,3

22,50

25,5

0

27

Kaynak: TCMB (2018)
2000’li yıllara bakıldığında özellikle 2009 yılı ve sonrasında Türkiye’de enflasyon
düştükçe faiz oranlarının düştüğü, enflasyon arttıkça da faiz oranlarının arttığı görünmektedir.
Ülkemizde faizin enflasyondan düşük seyrettiği dönemlerden sonra faiz oranlarında sert
düzeltmelerin ortaya çıktığı görünmektedir. 2001 yılında uygulanan enflasyon hedeflemesinin
2006 yılında fiili enflasyon hedeflemesine dönüştürülmesinin bireylerin tercihleri ve
beklentileri üzerinde olumlu etkiler yarattığı gözlenmektedir. Ancak enflasyon oranlarını
aşağı çekme hususunda istikrarlı olunamadığı görülmektedir.
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Türkiye ekonomisinde 1980-2002 döneminde enflasyon devam etmiştir. Örtük
enflasyon hedeflemesine geçilen 2002 yılından günümüze Merkez Bankasının fiyat istikrarını
sağlamak için para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranlarını verimli biçimde
kullanmasıyla enflasyon oranlarının düştüğü gözlenmektedir. Dolayısıyla 2003-2004
döneminde uygulanan enflasyon hedeflemesi ile faiz ve enflasyonda meydana gelen azalışlar
ülkemizi yüksek faiz ve enflasyon kısır döngüsünden çıkarmıştır. Merkez Bankası 2010
yılında enflasyonu kontrol altına almak amacıyla yeni yöntem arayışlarında bulunurken
politika araçlarını da faiz koridoru uygulaması, haftalık repo faizi, likidite yönetimi, zorunlu
karşılık ve rezerv opsiyonu mekanizması ve aktarım biçimi olarak da krediler ve döviz kuru
olarak belirlemiştir. Bu şekilde oluşturulan araçlarla enflasyon önceki dönemlere göre ciddi
biçimde azaltılmıştır (Torun ve Karanfil, 2016: 487).
2010 yılı sonrası Türkiye’de enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişkiye baktığımızda
enflasyon yükselirken faiz oranlarının da yükselme eğilimine girdiği gözlenmektedir. 2002,
2003, 2004, 2005 ve 2009 yılları haricinde enflasyon hedeflerinin tutturulamadığı göze
çarpmaktadır. Ülkemizde hedeflenen enflasyonun gerçekleşen enflasyonun altında kalması
beklenmeyen enflasyonun ortaya çıkmasını sağlamış olup gelir ve servetin adil olmayan bir
şekilde dağılımına yol açmıştır.
Son yıllarda enflasyon ve faiz oranlarında görülen azalmaya karşın reel döviz kuru
artmıştır. Tasarrufların yetersiz oluşu ve özellikle özel kesimin tasarruflarındaki azalışlar
nedeniyle cari açık yükselmiştir. Faiz oranlarındaki azalış hane halklarının tasarruflarını
azaltıp tüketimlerini yükseltmelerine yol açmıştır. Tasarruf açığı giderek artmış ve tüketim
yükselmiştir. Bunun sonucunda 2003 yılından başlayarak toplam kredi düzeyinde gözle
görünür bir yükseliş ortaya çıkmıştır. Enflasyon hedeflemesinin başladığı dönemle birlikte
reel döviz kuru yükselişleri beklenen ihracat yükselişine neden olmamış ancak kredi
düzeyinde bir artış olmasına yol açmıştır. Sonuçta enflasyon hedeflemesi uygulamasıyla
birlikte sonra faiz oranlarındaki azalışla para arzının arzu edilen düzeylerde yükselme
göstermesine karşın enflasyonun azaldığı göze çarpmaktadır (Torun ve Karanfil, 2016: 488).
Enflasyon kendisi haricinde en çok faizde oluşan farklılıklardan dolayı değişmektedir.
Faiz, enflasyonu belirli bir hedefe ulaştırmakla yükümlü olan merkez bankasının elindeki
temel araçtır. Ekonominin potansiyelini zorladığı dönemlerde merkez bankası faizleri
artırarak talebi düşürür. Aksi halde, bu aşırı ısınma kapasiteyi zorladığı için enflasyon oluşur.
Talep düşünce üretim de normal seviyeye döner, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı düşer
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ve enflasyon riski giderilir. Enflasyonun bir başka sebebi de maliyet kaynaklı fiyat
yükselişleridir. Türkiye’de sık görülen türü, döviz kurundaki yükselişin ithal ara malı
fiyatlarını ve dövizle borçlanma maliyetlerini artırmak suretiyle fiyatlar üzerinde oluşturduğu
baskıdır. Bu durumda da merkez bankası faizleri artırarak kurdaki yükselişi düşürmekte ve
maliyetleri azaltarak enflasyonu aşağı çekmektedir (Eğilmez, 2017).
Tablo 3: Türkiye’de Enflasyonun Temel Belirleyicileri

YILLAR

TÜKETİCİ
GÜVEN
ENDEKSİ
(%)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

78
80
56
65
77
78
73
75
67
73
63
65
58

YERLEŞİK HANEHALKI VE
HANEHALKINA HİZMET EDEN
GENİŞ PARA
KAR AMACI OLMAYAN
ARZI (M3)
KURULUŞLARIN NİHAİ
(%)
TÜKETİM HARCAMALARININ
GSYİH İÇİNDEKİ PAYI
(%)
62
22
62
15
61
24
62
13
63
18
63
15
62
10
61
21
60
11
60
16
59
17
59
17
56
18

Kaynak: TÜİK, TCMB (2018)
Türkiye’de yıllık ortalama manşet enflasyonun (TÜFE ile ölçülen enflasyon) talep
enflasyonu mu, arz enflasyonu mu yoksa her ikisini de kapsayan bir enflasyon mu olduğu
sorusuna cevap verebilmek için öncelikle talebi etkileyen faktörleri incelemek gerekmektedir.
Eğer ekonominin genelinde talep enflasyonu söz konusu ise para arzında talepte yükselmeyi
sağlayacak bir artış olup olmadığı araştırılmalıdır. Para arzını ölçmede kullanılan en geniş
tanımıyla para arzına (M3) baktığımızda Tablo 3’e göre 2006-2018 döneminde her ne kadar
para arzında artış ve azalışlar görülmekte olsa da 2018 yılında 2006 yılına oranla para arzı
azalmıştır. Diğer taraftan talepte artış olup olmadığını gözlemlemek amacıyla tüketicilerin
kişisel mali durum ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle harcama ve tasarruf
eğilimlerini izlemek amacıyla yürütülen tüketici eğilim anketinin farklı sorularına verilen
yanıtların değerlendirilmesiyle oluşturulan tüketici güven endeksi verilerine baktığımızda
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2006 yılında %78 olan endeksin 2018 yılında ciddi bir düşüş sergileyerek %58 seviyesine
ulaştığı görülmektedir. Dolayısıyla talep artmamakta azalmaktadır. İkinci bir talep göstergesi
olan yerleşik hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai
tüketim harcamalarının GSYİH içindeki payı incelendiğinde bu oranın da azalarak 2018
yılında %56 düzeyine geldiği izlenmektedir. Talepte düşüş söz konusudur.
Türkiye’de tarım haricinde yer alan (sanayi, hizmet ve inşaat sektörleri) firmalarda
maliyet yaratıcı kalemlerin hammadde ve personel giderlerinde yer aldığı görülmektedir.
Enflasyonu tetikleyen temel iki faktör girdi fiyatları ve ücretlerdir. Türkiye’de ortaya çıkan
enflasyon sıklıkla yüksek kur ve yüksek petrol fiyatlarının neden olduğu maliyet artışlarından
beslenmektedir.

SONUÇ
Faiz oranları ve enflasyon arasındaki ilişki son dönemde ülkemizde en fazla tartışılan
konulardan

biri

olarak

karşımıza

çıkmaktadır.

Döviz

kurlarının

uzun

zamandır

değişmemesinin sebebini iktisatçıların bazıları faiz oranının yüksek oluşuyla açıklamaktadır.
Yüksek faizin ülkemize kısa vadeli sermaye girişini artırdığını ve bu durumun da Türk
Lirasını değerli kılarak kurları baskı altına aldığını ve enflasyonu körüklediğini
savunmaktadırlar. Bu sebeple kısa vadeli faiz oranlarını daha çabuk ve daha çok azaltması
için merkez bankasına baskı yapılmaktadır. Merkez bankası ise kısa vadeli faiz oranları ve
enflasyon arasındaki ilişkinin çok yönlü ve karmaşık bir nitelikte olduğunu belirtmekte, faiz
oranlarındaki düşüşün artması halinde kurların azalmasının da söz konusu olabileceğini ifade
etmektedir (TCMB, 2003).
Faiz oranı ve enflasyon arasındaki ilişkinin yönüyle ilgili olarak literatürde bir
uzlaşma söz konusu değildir. Dışa açık ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir
ekonomide, yurtiçi faiz oranlarının artması sermaye girişini yükselterek ulusal paranın değer
kazanmasına ve sonuç olarak döviz kurunun azalmasına sebep olabilmektedir. Ancak faizin
para talebini etkilemesi döviz kuru ile arasında doğru orantılı bir ilişkinin oluşabilmesine de
olanak sağlamaktadır. Faiz oranlarının artması yurtiçinde yerli paraya olan talebi kısarak
enflasyonun artmasına sebep olabilmektedir. Böylece yerli para değer kaybetmekte ve döviz
kuru yükselmektedir (Karaca, 2005).
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Bir ülkedeki enflasyon hem talepten hem de maliyetten kaynaklanan faktörlerce ortaya
çıkabilmektedir. Eğer arzdan daha fazla oranda talep varsa yani talep enflasyonu söz konusu
ise üretimden daha çok talep olduğundan fiyatlar yükselip enflasyona yol açmaktadır. Bu
durumda faiz oranları yükseltilerek talep azaltılmalı ve bireyler tasarrufa teşvik edilmelidir.
Talep enflasyonu olduğunda faiz ile enflasyon arasında ters orantı olmaktadır. Enflasyonu
azaltmak için faizi yükseltmek gerekmektedir. Eğer ekonomide maliyet enflasyonu varsa yani
üretim faktörleri ve girdilerinin fiyatları talebin haricindeki sebeplerle yükseliyorsa bu
durumda faizin de maliyet yaratması nedeniyle faiz artırıldığında enflasyon da artmaktadır.
Dolayısıyla ekonomide enflasyon maliyet enflasyonu kaynaklıysa faiz arttığında enflasyon da
artmaktadır. Burada faizi düşürerek enflasyonu frenleyebilmek için diğer üretim faktörlerinin
fiyat artışları yavaşlamış olmalıdır.
Ekonomide talep ve maliyet enflasyonu birlikte göründüğü durumda öncelikli olarak
enflasyon üzerindeki ağırlıkları araştırılmalıdır. Eğer enflasyonun oluşmasında talep ve
maliyet enflasyonu aynı ağırlığa sahipse faiz oranını değiştirmek etkisiz olacaktır. Çünkü faiz
yükseltilip talep enflasyonu azaltıldığında maliyet enflasyonu artacaktır. Sonuç olarak faiz
arttığı halde enflasyon değişmeyecektir.
Sonuçta, Türkiye ekonomisi için, faiz oranları enflasyon üzerinde etkilidir. Yukarıda
da açıklandığı üzere faiz oranları enflasyonu hem talep hem de maliyet yönüyle
etkileyebilmektedir. Fiyat artışlarındaki en etkili iki kalemin hammadde fiyatları ve ücretler
olduğu gözlenmektedir. Faiz oranlarının artması talep yönlü enflasyonu azaltırken maliyet
yönlü enflasyonu artırmaktadır. 2002’den başlayarak faizin azalması sonucunda enflasyon
oranlarının 2012’den günümüze arttığı görülmektedir. Diğer taraftan 2009’dan bu yana
enflasyonla gösterge faiz arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Yani
enflasyon azaldıkça faiz azalmış, enflasyon yükseldikçe faiz de yükselmiş bulunmaktadır.
Türkiye’de ortaya çıkan enflasyonun sıklıkla yüksek kur ve petrol fiyatlarının oluşturduğu
maliyet yükselişlerinden doğduğu gözlenmektedir. Faiz giderlerinin, toplam maliyetler
içindeki yüzdesinin oldukça düşük seviyede olması nedeniyle enflasyonun temel belirleyicisi
olmadığı görülmektedir. Bu durum da yüksek faizin enflasyona neden olduğu savını
çürütmektedir.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında enflasyonun çift hanelere ulaştığı da

bilinmektedir. Bu bağlamda ülkemizde talep enflasyonu ortaya çıksa bile son dönemde hem
faiz oranlarının hem de enflasyon oranlarının düşmesine bağlı olarak maliyet enflasyonun
ağırlıklı olarak görüldüğü söylenebilmektedir. Hammadde, elektrik ve akaryakıtta dışa
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bağımlılık oranımız dikkate alındığında ve kurla fiyatlama da hesaba katıldığında ortaya çıkan
tablo aynı olmaktadır.
Bu bağlamda faizler düşürülmeye devam ederse talep enflasyonun ortaya çıkması
beklendiği için enflasyon yukarı doğru seyredecektir. Enflasyon oranlarını azaltmak için
hükümet faiz oranlarını artırmalı, tüketim harcamalarını da kısmalıdır. Bu şekilde hem yerli
paranın değeri korunmalı hem de ülkemiz enflasyon baskısından kurtarılmalıdır.
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TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ NİCELİKSEL AÇIDAN
KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR
Giresun Üniversitesi

ÖZET
Türkiye’de Muhasebe mesleği 13 Haziran 1989 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüye
kavuşmuştur. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Meksika,
Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerden çok sonra yasal statü kazanması, mesleki açısından geç
kalınmışlık olarak ifade edilse de bu gecikme aradan geçen yıllarla birlikte atılan modern
muhasebecilik adımlarıyla telafi edilmiştir. Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarının
niteliğine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmış, değişik bakış açılarına göre niteliksel sorunlar
ele alınarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ancak niteliğin nicelikle de ilişkili olabileceği
gözden kaçırılarak günden güne artan meslek mensubu sayısı nedeniyle gelecekte ortaya
çıkabilecek sorunlar üzerinde nerdeyse hiç durulmamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmada,
Türkiye’de faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının 1989 yılından günümüze
sayısal bakımdan bölgeler ve iller bazında karşılaştırılması, yıllar itibariyle görülen değişim
oranlarının değerlendirilmesi ve gelecekte baş gösterebilecek muhtemel sorunların
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yayınlanan faaliyet raporları taranmış,
taranan bu raporlardan elde edilen sayısal veriler matematiksel yöntemlerden yararlanılarak
değişim oranları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre 2009 ve 2019 yılları arasında
meslek mensubu sayısındaki en yüksek değişim oranı Marmara bölgesindeyken en düşük
değişim oranına sahip bölge Karadeniz’dir. İller bazında yapılan değerlendirmelere göre ise
değişim oranında Kayseri başı çekerken, Diyarbakır ve Kocaeli illeri onu takip etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensubu, Meslek Mensubu Sayısı
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GİRİŞ
Türkiye’de Muhasebe mesleği 13 Haziran 1989 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasalaşmıştır.
Meslek yasasına müteakip hızlı bir şekilde örgütlenmeye gidilmiş ve örgütün çatı kuruluşu
olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği (TÜRMOB) kurulmuştur. Aynı zamanda birliğe bağlı odalarda örgütleşmeyi
tamamlamışlardır. 2008 yılında mesleğin niteliğini artıracak ve modern yapıya kavuşturacak
yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda SM unvanı kaldırılmış, hak etmeleri koşuluyla
mevcut SM’lere SMMM olma hakkı verilmiştir. Yine yapılan bir diğer değişiklik ise mesleğe
girişte lisans mezuniyet şartının getirilmesi olmuştur.
Son yıllarda muhasebe meslek mensubu sayısında önemli artışlar kaydedilmiştir. Bilindiği
üzere sayısal artışın nitelikle yakından ilişkisi vardır. Zira meslek mensubu sayısının
kontrolsüz bir şekilde artması, mevcut kaliteyi düşürebilecektir. Bu bağlamda meslek
mensubu sayısındaki artışın niteliğe yansımalarını değerlendirebilmek ve muhtemel sorunları
belirlemek için artışın bölgeler ve iller bazında nasıl gerçekleştiğinin tespit edilmesi,
karşılaştırmalar yapılması gerekir. Bu amaçla yapılan çalışmada, Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yayınlanan faaliyet
raporları taranmış, elde edilen sayısal verilerden hesaplanan değişim oranları yorumlanmaya
ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
1. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİ VE MESLEK MENSUPLARI
Muhasebe mesleği, ülke ekonomisi için önemli olan vergiler ile bu vergilerin sağlandığı
işletmelerin muhasebe ve denetimini kanunlara, kurallara, muhasebe ilke ve yöntemlerine
uygun olarak tarafsız, nesnel ve güvenilir bir tutumla gerçekleştirildiği bir alandır (İbiş, 2002:
134). Muhasebe mesleğini icra eden meslek mensupları, 3568 sayılı yasada öngörülen
uygulama ve teorik eğitimler sonrasında mesleki bir unvan altında, kazandığı bilgi, beceri ve
deneyimlerle mesleki standartlara ve mevzuata bağlı kalarak, muhasebe bilgi kullanıcılarına
finansal hizmetler veren profesyonellerdir.
Muhasebe mesleğinde sürdürülen mesleki faaliyetler Türkiye’de çok eskilere dayansa da
meslek yasası ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Meksika,
Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerden çok sonra çıkarılabilmiştir (TÜRMOB, 2018: 2). Bu
gecikmenin temel nedenleri Türkiye’de özel girişimin yetersiz olması ve devletçilik
anlayışına bağlanabilirken, diğer nedenler de aşağıdaki gibi sıralanabilir (Güvemli, 2013: 150;
Yazıcı, 1986).
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•

Mesleki uygulama alanlarının yetersizliği,

•

Örgütlenme çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarca desteklenmemesi,

•

Mesleğin daha çok vergisel boyutuyla ele alınması,

•

Mesleğin temsili konusunda açıklama ve anlatımların yetersiz oluşu,

•

Yeterli alt örgütlenmeye gidilememesi ve meslek mensuplarının ilgisizliği,

•

Meslekle ilgisi olmayanların mesleğe sahip çıkma çabaları,

•

Uygulanabilir nitelikte bir yasa tasarısının hazırlanamayışı.

Türkiye’de muhasebe mesleği yasalaşmadan önce yani mesleğin tanımı yapılmadan önce
mesleki faaliyetlerde bulunanlar; mali müşavir, muhasip, vergi uzmanı ve serbest hesap
uzmanı gibi kendilerince belirledikleri unvanlar kullanmış, çalışmalarını bu unvanlar altında
sürdürmüşlerdir (Sayım ve Usman, 2016: 107). Nihayet 13 Haziran 1989 yılında 3568 sayılı
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu ile yasal statüye kavuşmuştur (TÜRMOB, 2018: 4). Söz konusu yasa; Serbest
Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir
(YMM) olarak üç unvan tanımlamıştır. Meslek yasasına müteakip hızlı bir şekilde
örgütlenmeye gidilmiş ve örgütün çatı kuruluşu olan Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) kurulmuştur. 1990 yılında
ise 65 SMMM Odası ve 6 YMM Odasına ulaşılmıştır (TÜRMOB, 2019).
1.1. Meslek Mensupları Artışına İlişkin Değerlendirmeler
Mesleğinin geç yasalaşması, çoğu kesimlerce geç kalınmışlık olarak ifade edilse de atılan
modern muhasebecilik adımlarıyla bu gecikme telafi edilmiştir. Muhasebe mesleği 1989’dan
günümüze geçen otuz yıllık sürede nitelik ve niceliksel açısından büyük değişimlere uğramış,
modern örgüt yapısıyla diğer meslekler yanında yerini almıştır. Meslek odaları ve kayıtlı
meslek mensuplarının artışı dönemler itibariyle Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye’de Beşer Yıllık Dönemler İtibariyle Meslek Mensubu Sayısı
SMMM ODALARI

SM-SMMM-YMM

YMM ODALARI

Yıllar

Oda Sayısı

SM Sayısı

SMMM Sayısı

Toplam

YMM Sayısı

Oda Sayısı

1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019

65
65
69
70
73
77
77

16.466
25.085
27.064
29.842
21.164
10.144
8.142

8.755
14.282
22.473
33.158
57.405
85.740
102.183

27.108
41.769
52.719
66.502
82.427
100.218
115.108

1.887
2.402
3.182
3.502
3.858
4.334
4.783

6
6
8
8
8
8
8

Kaynak: (TÜRMOB, 2018-2019; Güvemli, 2009)
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Tablo 1’den anlaşılacağı üzere 1990 yılında 16.466 SM, 8.755 SMMM ve 1.887 YMM ile
toplamda 27.108 meslek mensubu SMMM ve YMM Odalarına kayıtlıdır. Aradan geçen otuz
yılda toplam meslek mensubu sayısı 115.108’e ulaşmıştır. Diğer yandan tabloda görülen SM
sayısı 1990 yılından 2008 yılına kadar artış gösterirken, 2008 yılında yapılan düzenlemeyle
düşmeye başlamıştır. 2008 yılında 5786 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemede SM unvanı
kaldırılmış, mevcutlara ise hak kazanmaları koşuluyla SMMM unvanına verilmeye
başlanmıştır (3568, m.1).
Meslek mensubu sayılarına ilişkin yapılabilecek diğer bir değerlendirme ise artışın bölgeler
itibariyle karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla 2009 ve 2019 yıllarında il ve ilçe odalarının
bulunduğu bölgelerdeki SM ve SMMM sayıları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Türkiye’de Bölgeler İtibariyle SM-SMMM Sayıları (2009-2019)
Sıra No

Bölge Adı

1
2
3
4
5
6
7

Marmara
Ege
Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Toplam

Bölgelerdeki Odalara Kayıtlı SM ve SMMM Sayısı
2019
2009
Artış Sayısı
Artış Oranı
54.902
35.030
19.902
56,81%
13.640
10.073
3.567
35,41%
11.072
8.056
3.016
37,44%
20.019
14.887
5.132
34,47%
5.003
4.455
548
12,30%
1.835
1.442
393
27,25%
3.854
2.458
1.396
56,79%
110.325
76.401
33.924
44,40%

Kaynak: (TÜRMOB 2009-2019 verilerinden düzenlenmiştir)
Tablo 2’den anlaşılacağı üzere bir önceki döneme göre meslek mensubu sayısında en fazla
artış Marmara, ikincisi ise İç Anadolu Bölgesindedir. Değişim oranı bakımından ise ikinci
Güneydoğu

Anadolu’dur.

Diğer

yandan

değişimin

en

az

gerçekleştiği

bölgeler

değerlendirildiğinde; sayısal açıdan Doğu Anadolu, oransal açıdan Karadeniz Bölgesi olduğu
görülecektir. Bölgelerde yer alan il odaları değerlendirildiğinde, meslek mensubunda en fazla
artış İstanbul’da görülmektedir.
Türkiye’de meslek mensubu sayısının en yüksek olduğu odalar ise İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa’dır. Bu odalara ait sayısal veriler Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3: En Fazla Üye Sayısına Sahip İlk Dört Oda (2009-2019)
Sıra No

Oda Adı

1
2
3
4

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa

2019
43.486
13.227
7.816
5.067

SM ve SMMM Sayıları
2009
Artış Sayısı
26.765
16.721
9.810
3.417
5.481
2.335
3.519
1.548

Artış Oranı
62,47%
34,83%
42,60%
43,99%

Kaynak: (TÜRMOB, 2009-2019 verilerinden düzenlenmiştir)
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Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük şehri İstanbul’da, 2009 yılında 26.765 olan SMSMMM sayısı, 2019 yılı itibariyle 43.486’ya yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle bir önceki
döneme göre %62,47 artış kaydetmiştir.
Oransal olarak ise artışın en yüksek olduğu il %78,74 ile Kayseri’dir. Kayseri SMMM
Odasında 2009 yılında 889 olan SM ve SMMM sayısı, 2019 yılında 1.589’a yükselmiştir.
Değişim oranının en yüksek olduğu ikinci il %72,70 ile Diyarbakır, üçüncü ise %70,17 ile
Kocaeli’dir. Tablo 4’te en yüksek değişim oranına sahip il odaları verilmiştir.
Tablo 4: En Yüksek Artış Oranına Sahip İl Odaları (2009-2019)
Sıra No

Oda Adı

1
2
3

Kayseri
Diyarbakır
Kocaeli

2019
1.589
582
1.860

SM ve SMMM Sayıları
2009
Artış Sayısı
889
700
337
245
1.093
767

Artış Oranı
78,74%
72,70%
70,17%

Kaynak: (TÜRMOB, 2009-2019 verilerinden düzenlenmiştir)
Öte yandan meslek mensubu sayısı 2009 yılında 64 iken, 2019 yılında 61’e düşen
Gümüşhane, değişimin negatif gerçekleştiği meslek odasıdır.
Türkiye’de bulunan YMM Odaları ve bu odalara kayıtlı faaliyet gösteren YMM sayıları Tablo
5’de verilmiştir.
Tablo 5: YMM Odaları ve YMM Sayıları (2009-2019)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8

Oda Adı
Adana YMM Odası
Ankara YMM Odası
Antalya YMM Odası
Bursa YMM Odası
Eskişehir YMM Odası
Gaziantep YMM Odası
İstanbul YMM Odası
İzmir YMM Odası
Toplam

2019
173
1462
80
180
65
140
2251
432
4.783

Odaya Kayıtlı YMM Sayıları
2009
Artış Sayısı
Artış Oranı
104
69
66,35%
1077
385
35,75%
56
24
42,86%
140
40
28,57%
63
2
3,17%
67
73
108,96%
1975
276
13,97%
373
59
15,82%
3.855
928
24,07%

Kaynak: (TÜRMOB, 2009-2019)
2009 yılında 3.855 olan YMM sayısı, 2019 yılında 4.783’e yükseldiği görülecektir. Yine
YMM sayısındaki artışın odalar içerisindeki dağılımına bakıldığında, Ankara YMM odası 385
YMM ile en başta gelirken, 276 YMM ile İstanbul ikinci sırada gelmektedir. Bir önceki
döneme göre artıştaki değişim oranı değerlendirildiğinde, Gaziantep YMM Odasının en
yüksek değere sahip olduğu anlaşılacaktır. Değişimin en az gerçekleştiği oda ise
Eskişehir’dir.
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1.1.1. Meslek Mensuplarının Çalışma Durumu
Meslek odalarına kayıtlı meslek mensuplarının bir kısmı, bir kurum veya kuruluşa bağlı
olarak, bir kısmı da kendi bürolarında serbest meslek statüsünde mesleğini sürdürmektedir.
Meslek mensuplarının çalışma durumuna ait sayısal veriler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Muhasebe Meslek Mensupların Çalışma Durumuna İlişkin Sayıları (2009-2019)
Meslek Mensuplarının Çalışma Durumu

Yıllar
2009
2019

SM-SMMM
41.387
35.014
76.401
49.658
60.637
110.295

Serbest
Bağımlı
Toplam
Serbest
Bağımlı
Toplam

YMM
2.111
1.744
3.855
2.681
2.102
4.783

Toplam
43.498
36.758
80.256
52.339
62.739
115.078

Oranı
54,20%
45,80%
100%
44,48%
54,52%
100%

Kaynak: (TÜRMOB 2009-2019)
Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere 2009 yılında serbest çalışan meslek mensuplarının oranı
%54,20 iken, bağımlı çalışanların oranı %45,80’dir. 2019 yılında ise %54,52 ile bağımlı
çalışanların oranı, serbest çalışanların oranını geçmiştir.
Bağımlı ve serbest çalışan meslek mensubu oranındaki değişimin nedenleri, son yıllarda
meslek mensubu sayısındaki artışın mükellef bulmayı güçleştirmesi ve meslek mensuplarının
mesleği sürdürebilmek için bağımlı çalışmak zorunda kalması, yine gelişen ekonomiyle
birlikte çoğalan büyük işletmelerin ihtiyaç duyduğu meslek mensubu artışı olabilir.
1.1.2. Meslek Mensuplarının Eğitim Durumu
Meslek mensuplarının 2009 ve 2019 yıllarında eğitim durumlarına ilişkin sayısal veriler
Tablo 6’den verilmiştir.
Tablo 7: Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitim Durumuna İlişkin Sayıları (2009-2019)
Meslek Mensuplarının Eğitim Durumu
Yıllar
2009

2019

Mezuniyet
Lise ve Altı
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Lise ve Altı
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

SM
15.974
5.010
7.564
117
28.665
4.550
1.158
2.390
44
8.142

SMMM
0
0
45.726
2.010
47.736
7.804
2.451
83.276
8.652
102.183

YMM
0
0
2.976
879
3.855
0
0
3.719
1.064
4.783

Toplam
15.974
5.010
56.266
3.006
80.256
12.354
3.609
89.385
9.760
115.108

Oranı
19,90%
6,24%
70,11%
3,75%
100%
10,73%
3,14%
77,65%
8,48%
100%

Kaynak: (TÜRMOB 2009-2019)
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Tablo 7’den anlaşılacağı üzere 2009 yılında ilköğretim ve lise mezunu olan meslek mensubu
oranı %26,14 iken, günümüzde bu oran %13,87’ye inmiştir. Yine 2009 yılında %3,14 olan
lisansüstü eğitime sahip meslek mensupları oranı 2019 yılında %8,48’e yükselmiştir.
1.1.3. Meslek Mensuplarının Cinsiyet Durumu
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bazı meslekler için kadın ve erkek
mesleği olarak bir sınıflandırmaya gidilmekte, cinsiyete dayalı bir ayrımcılık yapılmaktadır
(Ağca ve Yalçın, 2015). Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’de mesleki örgütlenmenin
başladığı ilk yıllarda muhasebe mesleği için de aynı durum söz konusudur. Bu bağlamda
1994-1995 döneminde, toplam meslek mensubu sayısı içinde kadınların payının yalnızca %07
olduğu görülecektir (Güvemli, 2009: 14). Daha sonraki yıllarda bu oran artsa da yinede
erkeklerin oranı önemli ölçüde kadınlardan daha yüksektir.
Türkiye’de SMMM ve YMM Odalarına kayıtlı meslek mensuplarının cinsiyetine ilişkin
sayılar Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Muhasebe Meslek Mensuplarının Cinsiyet Durumuna İlişkin Sayıları (2009-2019)
Meslek Mensuplarının Cinsiyet Durumu
Yıllar

Cinsiyet
Kadın
2009
Erkek
Toplam
Kadın
2019
Erkek
Toplam

SM Sayısı
5.082
23.583
28.665
1.442
6.700
8.142

SMMM Sayısı
11.600
36.136
47.736
31.464
70.719
102.183

YMM Sayısı
241
3.614
3.855
388
4.395
4.783

Toplam
16.923
63.333
80.256
33.294
81.814
115.108

Oranı
21,08%
78,92%
100%
28,92%
71,08%
100%

Kaynak: (TÜRMOB 2009 ve 2019)
Tablo 8 incelendiğinde 2009 yılında meslek mensuplarının %21,08’i kadınlardan, %78,92’si
erkeklerden oluşmaktadır. 2019 yılında kadın meslek mensubu oranı %28,92’ye yükselmesine
rağmen istenilen seviyede olmayıp, erkek meslek mensuplarının sayısı kadınlardan oldukça
fazladır. YMM sayıları değerlendirildiğinde ise 2009 yılı için kadın YMM’lerin oranının
sadece %06,25 olduğu, 2019 yılına gelindiğinde bu oranın çok yükselmediği %08,11’de
kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda muhasebe mesleğinin, özellikle de YMM’liğin erkek
hegemonyası altında olduğu ifade edilebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de son on yılda muhasebe meslek mensubu sayılarında önemli artışlar sağlanmıştır.
Ancak gerçekleşen artış oranları bölgeler ve il odaları bazında düzenli seyretmemektedir.
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Örneğin, Karadeniz bölgesindeki meslek odalarında bir önceki döneme göre üye artışı oransal
olarak diğer bölgelerden oldukça düşüktür. Bunun yanında Güneydoğu ve Marmara
bölgelerinde görülen artış oranı diğerlerinden çok daha yüksektir. Hatta bazı şehirlerdeki
meslek mensubu sayısı on yıl öncesine göre nerdeyse iki katına ulaşmıştır. Önümüzdeki on yıl
için meslek mensubu sayısında bir planlama yapılmadığı takdirde, mesleğe yeni giren meslek
mensupları serbest çalışmak için mükellef, bağımlı çalışmak için işyeri bulamayabilecektir.
Buna bağlı olarak da işsiz mali müşavir veya işsiz muhasebeci kavramları duyulabilecektir.
2008 yılında yapılan düzenlemeyle lisans

mezuniyet şartının getirilmesi

meslek

mensuplarının niteliğini artırmakla birlikte, lisansüstü eğitim oranı toplam meslek mensubu
sayısına göre oldukça düşük kalmaktadır. TÜRMOB ile meslek odaları tarafından yapılacak
çalışmalarla meslek mensuplarının lisansüstü eğitim yapmaları sağlanabilir.
Bir başka sorun ise kadın meslek mensuplarının sayılarının erkeklere nazaran oldukça düşük
olmasıdır. Mesleki örgütlenmenin ilk yıllarına göre bu konuda önemli mesafeler katedilmiş
olsa da henüz istenilen seviyelere gelinememiştir. Mesleğin kadınlar tarafından tercih
edilmesini sağlayacak politikalar üretilmeli, kadın meslek mensuplarının sayısı artırılmalıdır.
Ayrıca kadın meslek mensubu sayılarının daha fazla olması mesleğin niteliğini artıracak,
meslekle ilgili olumsuz algıyı da azaltabilecektir. Yine kadın meslek mensuplarına ilişkin
diğer bir sorun da mesleğin temsili noktasındadır. 2020 itibariyle TÜRMOB kurullarında
görevli kadın üye sayısı 1, YMM Odalarında ki kurullarda görevli kadın üye sayısı ise sadece
5’dir. Diğer il odalarında da durum bundan farklı değildir. TÜRMOB ve diğer odalarda
yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında mesleği temsil edecek kadın meslek mensuplarına
daha fazla yer verilmelidir.
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BRICS ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN DALGACIK
TABANLI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE SINANMASI
Mücahit AYDIN
Sakarya Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliğinin BRICS (Brezilya,
Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri için incelenmesidir. Çalışmada aylık veriler
kullanılmış olup kullanılacak dönemler ülkelerin veri uygunluklarına göre belirlenmiştir. Bu
çalışmada satın alma gücü paritesinin geçerliliği nominal döviz kurları ve fiyat endeksleri
yardımıyla elde edilen reel döviz kurlarının durağanlığının incelenmesi yoluyla sınanmıştır.
Değişkenlerin durağanlıkları zaman ve frekans boyutunda ayrı ayrı incelenmiştir. Frekans
boyutlu analizler frekans sıklığının yüksek olduğu veri gruplarında daha güvenilir sonuçlar
vermektedir. Ampirik analiz bölümünde değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesinden önce
kullanılan değişkenlerin doğrusallığı incelenmiştir. Doğrusallık testi sonuçlarına göre Rusya
dışındaki tüm ülkelerin doğrusal yapıda olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Rusya için zaman
boyutunda KSS birim kök testi kullanılmışken frekans boyutunda ise Wavelet KSS birim kök
testi kullanılmıştır. Rusya için satın alma gücü paritesi değişkeninin her iki testin sonucuna göre
de birim köklü olduğu tespit edilmiştir. Doğrusal olduğu tespit edilen diğer ülkeler için zaman
boyutunda ADF birim kök testi kullanılmışken frekans boyutunda ise Wavelet ADF birim kök
testi kullanılmıştır. Doğrusal olduğu tespit edilen ülkelerden Brezilya, Çin ve Hindistan için
satın alma gücü paritesi her iki test sonucuna göre de birim köklü elde edilmiştir. Diğer taraftan,
Güney Afrika için ADF ve WADF testlerinin sonuçlarına göre ise satın alma gücü paritesi
durağandır. Çalışmanın genel sonuçlarına göre satın alma gücü paritesi hipotezinin BRICS
ülkelerinden yalnızca Güney Afrika için geçerli olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile birlikte
literatürde BRICS ülkeleri için satın alma gücü paritesi hipotezi ilk defa dalgacık tabanlı birim
kök testleri yardımıyla incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kurları, Birim Kök, Dalgacıklar, Frekans
1. Giriş
İç ve dış pazarlarda bir bağlantı aracı olarak kullanılan döviz kurlarındaki değişimler
ekonomik büyüme ve ticaret üzerinde oldukça etkilidir (Khan ve Sher, 2019). İstikrarsız döviz
kurlarının büyüme ve dış ticaret başta olmak üzere birçok makroekonomik parametre üzerinde
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olumsuz etkileri bulunmaktadır. Döviz kurunun istikrarı ise finansal piyasalar ve yatırım
kararları açısından dikkate alınması gereken bir parametredir. Son zamanlarda sıkça incelenen
ve Cassel (1922) tarafından literatüre kazandırılan satın alma gücü paritesi hipotezi ülkeler
arasındaki fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmak suretiyle farklı para birimleri için satın alma
gücünü eşitleyen değişim oranı olarak tanımlanmaktadır (TUİK, 2008). Satın alma gücü paritesi
en temel anlamıyla ülkelerin finansal olarak bütünleşmiş olup olmadığının bir göstergesidir ve
para biriminin uzun dönemli denge değerini ölçmek için kullanılmaktadır (Wang vd., 2019).
Satın alma gücü paritesi temelde tek fiyat yasasına odaklanmıştır. Tek fiyat yasası, bir mal
sepetinin tüm ülkelerde aynı fiyatla satılması gerektiğini savunan bir hipotezdir (Kyei-Mensah,
2019). Bu yasa tüm arbitrajın ortadan kaldırılması kavramından kaynaklanmaktadır. Satın alma
gücü paritesinin uzun vadede geçerli olacağı ifade edilmektedir. Çünkü arbitraj sürecini
bozabilecek işlemlerden olan işlem maliyeti, sermaye kontrolü ve vergilendirme nedeniyle kısa
vadede satın alma gücü paritesinden sapmalar olabilmektedir. Dolayısıyla, bu hipotezin kısa
vadede geçerliliği oldukça güçtür. Bu çalışmada BRICS ülkeleri için satın alma gücü paritesinin
geçerliliği sınanacaktır. Şekil 1 bu ülkeler için satın alma gücü paritesinin inceleme dönemleri
boyunca hareketlerini içeren grafikleri göstermektedir.
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Şekil 1. BRICS Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesi
Şekil 1 incelendiğinde Brezilya ve Rusya için satın alma gücü paritesinin dalgalı bir yapıya
sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, Çin, Güney Afrika ve Hindistan için ise satın alma
gücü paritelerinin nispeten daha istikrarlı bir seyir izledikleri görülmektedir. Bu çalışmada satın
alma gücü paritesi hipotezi elde edilen reel döviz kuru değişkenlerinin durağanlığının sınanması
yolu ile incelenmiştir. Reel döviz kurunun durağan bulunması durumunda satın alma gücü
paritesi hipotezi geçerli iken birim köklü olması durumunda ilgili hipotez geçerli değildir. Bu
doğrultuda çalışmada literatürde daha önce bu amaçla kullanılmamış olan ve literatüre yeni
kazandırılmış olan dalgacık (wavelet) tabanlı doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleri
kullanılmıştır. Çalışmanın mevcut literatüre katkısı bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlgili konu ile ilgili teorik bilgilerin sunulduğu giriş
bölümünü takiben ilgili literatürün özetlendiği ikinci bölüm gelmektedir. Üçüncü bölüm veri,
metodoloji ve ampirik bulguların sunulduğu bölümdür. Çalışma sonuçların ve politika
önerilerinin sunulduğu dördüncü ve son bölüm ile sonlandırılmıştır.
2. Literatür Özeti
Satın alma gücü paritesi hipotezinin test edilmesi literatürde sıkça incelenen konuların
başında gelmektedir. Literatürde konu ile ilgili yapılan çalışmalarda ortak bir sonuç elde
edilememektedir. Bunun nedeni ise incelenen ülke/ülke grubu, veri aralığı ve kullanılan
ekonometrik analiz yöntemidir. Koedijk vd. (2004), Lopez ve Papell (2007), Su vd. (2012),
Bahamani-Oskooee vd. (2014), Su vd. (2014), Alper (2015), Aydın (2017), Güriş ve Tıraşoğlu
(2018) ve Aydın (2019) satın alma gücü paritesinin geçerli olduğuna ilişkin sonuçlar elde
etmişlerdir. Diğer taraftan, Boršic ve Beko (2006), Christidou ve Panagiotidis (2010), Wu ve
Lin (2011), Alper (2015) ve Güriş ve Tıraşoğlu (2018) satın alma gücü paritesinin geçerli
olmadığına ilişkin sonuçlar elde etmişlerdir.
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BRICS ülkeleri için yapılan satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliği ile ilgili
çalışmalardan bazıları şu şekildedir: Bahamani-Oskooee vd. (2014), BRICS ülkeleri için satın
alma gücü paritesinin geçerliliğini 1994-2014 döneminde incelemişlerdir. Sıralı panel seçim
yöntemi kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları genel olarak BRICS ülkelerinde satın alma
gücü paritesi hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Su vd. (2014) çalışmalarında yine
BRICS ülkelerinde satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliğini Ocak 1996-Temmuz 2010
dönemi verilerini kullanarak incelemişlerdir. Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök
testlerinin kullanıldığı analiz sonuçları her iki test metodolojisi için de aynı olup BRICS
ülkelerinin hepsinde satın alma gücü paritesinin geçerli olduğunu göstermektedir.
Alper (2015) satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliğini BRIC ülkeleri için Ocak
2000-Eylül 2014 dönemi verilerini kullanarak incelemiştir. Çalışmada kullanılan KSS ve
Rolling KSS birim kök testi sonuçları farklılaşmaktadır. KSS birim kök testine göre satın alma
gücü paritesi hipotezi geçerli değilken Rolling KSS birim kök testine göre ise geçerlidir. BRICS
ülkeleri için satın alma gücü paritesi hipotezinin sınandığı bir başka çalışma olan Peng vd.
(2017) çalışmasında Ocak 1995-Şubat 2015 döneminde yapılan kantil birim kök testi
sonuçlarına göre BRICS ülkelerinde satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olduğuna
ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.
Güriş ve Tıraşoğlu (2018) çalışmalarında BRICS ülkelerinde satın alma gücü paritesi
hipotezinin geçerliliğini Ocak 1993-Mart 2015 dönemi verilerini kullanarak incelemişlerdir.
Doğrusal olmayan birim kök testi sonuçlarına göre Brezilya ve Güney Afrika için satın alma
gücü paritesi hipotezi geçerli iken Rusya, Hindistan ve Çin için ise ilgili hipotez geçerli değildir.
Chang vd. (2012) BRICS ülkelerinde ilgili hipotezin geçerliliğini Ocak 1996-Temmuz 2010
verileri yardımıyla incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçları Brezilya dışındaki BRICS ülkelerinde
satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir.
3. Veri, Metodoloji ve Ampirik Bulgular
Bu çalışmada BRICS ülkeleri için satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliği
sınanmıştır. Çalışmada kullanılan veri dönemleri ülkelerin veri uygunluklarına göre belirlenmiş
olup Tablo 1 veri aralığı ve veri sayılarına ilişkin bilgileri içermektedir. Tablo 1 incelendiğinde
frekans boyutlu analiz için yeteri kadar verinin olduğu görülmektedir. Ampirik analiz için
kullanılacak tüm verilerin logaritmik formları kullanılmıştır. Çalışmada satın alma gücü
paritesinin sınanması için her bir ülke için reel döviz kurları aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmıştır.
(1)
yi ,t = si ,t + pABD,t − pi ,t
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Burada yi ,t ve si ,t sırasıyla ilgili ülkenin reel ve nominal döviz kurunu ifade ederken, pABD,t
ve pi ,t ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve ilgili ülkenin fiyat endeksini ifade
etmektedir. Çalışmada kullanılan tüm veriler IMF (International Monetary Fund) veri
kaynağından sağlanmıştır.
Tablo 1. Ülkelere Göre Veri Dönemleri
Ülkeler
Brezilya
Çin
Güney Afrika
Hindistan
Rusya

Veri Dönemi

Veri Sayısı

1994:01-2020:02
1993:01-2020:02
1957:01-2020:02
1957:01-2020:02
1995:01-2020:02

314
326
758
758
302

Model 1 yardımıyla elde edilen reel döviz kuru değişkenlerinin doğrusallıkları Harvey
vd.(2008) doğrusallık testi kullanılarak incelenmiştir. Harvey vd.(2008) serilerin durağanlık
durumlarına göre iki farklı test istatistiği geliştirmişlerdir. Fakat zaman serilerinin durağanlık
durumlarının önceden bilinmemesi sebebiyle serilerin durağan ( W0 ) ve birim köklü ( W1 )
yapılarını ifade eden test istatistikleri yardımıyla aşağıdaki test istatistiği hesaplanmıştır
(Harvey vd, 2008).

W = 1 − W0 + W1

(2)

Hesaplanan test istatistiği ki-kare dağılımına uygunluk göstermektedir. Tablo 2 doğrusallık
testi sonuçlarını göstermektedir. Sonuçlara göre Rusya dışında incelenen tüm ülkeler için satın
alma gücü paritesi değişkeninin doğrusal olduğu tespit edilmiştir. Rusya için ise söz konusu
değişken doğrusal değildir.

Tablo 2. Doğrusallık Testi Sonuçları
Ülkeler
Brezilya
Çin
Güney Afrika
Hindistan
Rusya

0.32
7.81
3.47
1.22
15.56*

Harvey vd. (2008)
3.13
13.27
3.78
10.62
14.32

3.08
12.93
3.75
10.41
14.16

3.06
12.74
3.73
10.30
14.07

Not: * %1 anlamlılık düzeyinde temel hipotezin reddedildiğini göstermektedir.
Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağanlıkları ilk olarak zaman alanı yaklaşımı ile
incelenmiştir. Tablo 3 zaman alanı birim kök testlerinden Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve
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Kapetanios, Shin ve Snell (KSS, 2003) birim kök testlerinin sonuçlarını göstermektedir.
Kapetanios vd. (2003) doğrusal olmayan durağan ESTAR modellerini birim kök süreçlerinde
kullanılmasıyla oluşturulan aşağıdaki birim kök modelini önermişlerdir.

yt =  yt3−1 + ut

(3)

Burada  = 0 ve   0 temel ve alternatif hipotezleri için oluşturulan test istatistiği ise
aşağıdaki şekildedir:

t NL = ˆ / s.h.(ˆ)

(4)

ADF ve KSS birim kök testlerinin sonuçlarına göre Güney Afrika dışındaki tüm ülkeler için
satın alma gücü paritesi değişkeni birim köklü iken Güney Afrika için bu değişken durağan
olarak elde edilmiştir.
Tablo 3. Birim Kök Testleri Sonuçları (Zaman Alanı)
Testler/Ülkeler
Test İstatistiği
Olasılık
ADF Birim Kök Testi
Brezilya
-1.680
0.757
Çin
-2.469
0.343
Güney Afrika
-3.290***
0.068
Hindistan
-1.415
0.856
KSS Birim Kök Testi
Rusya
-2.240
-Not: *** %10 anlamlılık düzeyinde temel hipotezin reddedildiğini göstermektedir.
Not:

Tablo 4 frekans alanı birim kök testlerinden dalgacık (Wavelet) tabanlı ADF ve KSS birim
kök testlerinin sonuçlarını göstermektedir. Dalgacıkların birim kök testlerinde ilk kullanan
çalışma Fan ve Gençay (2010) tarafından literatüre kazandırılan dalgacık tabanlı varyans oranı
birim kök testidir. Eroğlu ve Soybilgen (2018) ise dalgacık ayrıştırmasını ADF test modeline
uygulayarak dalgacık tabanlı ADF (WADF) birim kök testini literatüre kazandırmışlardır.
Dalgacıkların doğrusal olmayan modellerde birim kök sınaması için ilk kullanan çalışma ise
Aydın (2019) tarafından literatüre kazandırılmış olan dalgacık tabanlı KSS (WKSS) birim kök
testidir. Aydın (2019) çalışmasında ilk olarak serileri dalgacık dönüşümünü kullanarak yüksek
ve düşük frekans bileşenlerine ayırmaktadır. Sonraki aşamada düşük frekans bileşenleri
kullanılarak aşağıdaki model tahmin edilmektedir (Aydın, 2019).
p

V1,t =   j V1,t − j +  V1,3t −1 +  t

(5)

j =1
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Burada V1,t düşük frekans katsayılarını göstermektedir. Temel hipotez  = 0 incelenen
serinin birim kök içerdiğini ifade ederken; alternatif hipotez   0 ise serinin durağan olduğunu
ifade etmektedir. Temel ve alternatif hipotezler için oluşturulan test istatistiği ise aşağıdaki
şekildedir:
WKSS = ˆ / s.h.(ˆ)

(6)

Tablo 4. Birim Kök Testleri Sonuçları (Frekans Alanı)
Testler/Ülkeler
Test İstatistiği
p
WADF Birim Kök Testi
Brezilya
-1.580
0
Çin
-1.980
13
Güney Afrika
-3.870*
4
Hindistan
-1.610
1
WKSS Birim Kök Testi
Rusya
-1.560
2
Not: * %1 anlamlılık düzeyinde temel hipotezin reddedildiğini göstermektedir. p uygun
gecikme uzunluklarını göstermektedir.
Tablo 4’de raporlanan WADF ve WKSS birim kök testlerinin sonuçlarına göre Güney
Afrika dışındaki tüm ülkeler için satın alma gücü paritesi değişkeni birim köklü iken Güney
Afrika için bu değişken durağan olarak elde edilmiştir.
4. Sonuç
Bu çalışmada BRICS ülkeleri için satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliği
sınanmıştır. Çalışmada kullanılan veri dönemleri ülkelerin veri uygunluklarına göre
belirlenmiştir. Ampirik analizin ilk kısmında değişkenlerin doğrusallıkları incelenmiş ve Rusya
dışındaki tüm BRICS ülkelerinin doğrusal bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre
ampirik analizin ikinci kısmında değişkenlerin durağanlıkları hem zaman hem de frekans alanı
birim kök testleri kullanılarak incelenmiştir. Doğrusal olan ülkeleri için zaman alanı
yaklaşımında ADF testi kullanılmışken doğrusal olmayan ülkeler için KSS birim kök testi
kullanılmıştır. Sonuçlar Güney Afrika dışındaki tüm ülkelerde değişkenlerin birim köklü
olduğunu göstermektedir. Frekans alanı yaklaşımında kullanılan WADF ve WKSS testi
sonuçları ise zaman alanı yaklaşımı ile aynıdır. Bu sonuçlara göre BRICS ülkelerinde yalnızca
Güney Afrika için satın alma gücü paritesi hipotezi geçerli iken diğer tüm ülkelerde söz konusu
hipotez geçerli değildir. Bu sonuca göre Güney Afrika için satın alma gücü paritesi denge döviz
kurunu belirlemek için etkin bir politika aracı olarak kullanılabilirken diğer ülkeler için satın
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alma gücü paritesinin bu anlamda etkin bir politika aracı olarak kullanılması doğru
olmayacaktır.
Kaynaklar
Alper, A. (2015). Testing The Validity of Purchasing Power Parity For BRICS Countries
Using Non-Linear Unit Root Test. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD),
7(12), 90-99.
Aydın, M. (2017). Examınatıon Of The Valıdıty Of Purchasıng Power Parıty (Ppp) Wıth
Fractured Fourıer Unıt Root Tests: The Case Of Fragıle Fıve Countrıes. Journal of Applied
Research in Finance and Economics, 3(4), 18-28.
Aydın, M. (2019). Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök
Testleri ile İncelenmesi: Türkiye Örneği. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, (30),
35-48.
Aydin, M. (2019). A New Nonlinear Wavelet-Based Unit Root Test with Structural Breaks.
MPRA Paper No. 98693.
Bahmani-Oskooee, M., Chang, T., & Lee, K. C. (2014). Purchasing power parity in the
BRICS and the MIST countries: Sequential Panel Selection Method. Review of Economics &
Finance, 4(1), 1-12.
Borš; ič, D., & Bekő, J. (2006). Testing the theory of purchasing power parity for Slovenia
and Hungary. Eastern european economics, 44(4), 82-96.
Cassel, G. (1922). Money and foreign exchange after 1914. Constable and Company
Limited, London.
Chang, T., Lee, C. H., & Hung, K. (2012). Can the PPP stand on the BRICS? The ADL test
for threshold cointegration. Applied Economics Letters, 19(12), 1123-1127.
Christidou, M., & Panagiotidis, T. (2010). Purchasing Power Parity and the European single
currency: Some new evidence. Economic Modelling, 27(5), 1116-1123.
Eroğlu, B. A., & Soybilgen, B. (2018). On the Performance of Wavelet Based Unit Root
Tests. Journal of Risk and Financial Management, 11(3), 47.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

89

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Fan, Y., & Gençay, R. (2010). Unit root tests with wavelets. Econometric Theory, 26(5),
1305-1331.
Güris, B., & Tirasoglu, M. (2018). The validity of purchasing power parity in BRICS
countries. Prague Economic Papers, 2018(4), 417-426.
Harvey, D. I., Leybourne, S. J., & Xiao, B. (2008). A powerful test for linearity when the
order of integration is unknown. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 12(3).
Khan, M. Z., & Sher, F. (2019). Revisiting Purchasing Power Parity in Pakistan. Market
Forces, 14(1).
Koedijk, K. G., Tims, B., & Van Dijk, M. A. (2004). Purchasing power parity and the euro
area. Journal of International Money and Finance, 23(7-8), 1081-1107.
Kyei-Mensah, J. (2019). Purchasing Power Parity in Some African Countries Using a
Nonlinear Panel Unit Root Test. Journal of Applied Business and Economics, 21(7).
Lopez, C., & Papell, D. H. (2007). Convergence to purchasing power parity at the
commencement of the euro. Review of International Economics, 15(1), 1-16.
Su, C. W., Chang, H. L., Chang, T., & Lee, C. H. (2012). Purchasing power parity for
BRICS: linear and nonlinear unit root tests with stationary covariates. Applied Economics
Letters, 19(16), 1587-1591.
Su, J. J., & Roca, E. (2014). Does purchasing power parity hold? New evidence from wildbootstrapped nonlinear unit root tests in the presence of heteroskedasticity. Economic
Modelling, 36, 161-171.
TUİK (2008). Satın Alma Gücü Paritesi, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-4. Ankara
Wang, K. H., Su, C. W., Tao, R., & Xiong, D. P. (2019). Does the purchasing power parity
fit for China?. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 2028-2043.
Wu, Y. H., & Lin, E. S. (2011). Does purchasing power parity hold following the launch of
the euro? Evidence from the panel unit root test. Applied Economics Letters, 18(2), 167-172.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

90

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER
VE HATALAR: BİST SPOR ENDEKSİ’NİN İNCELENMESİ
ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS:
A STUDY OF THE BIST SPORTS INDEX

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ESKİN
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Futbol şirketleri kurumsallaşmayı sağlamak ve gelir kaynaklarını arttırmak için şirketleşmeyi
tercih etmektedirler. Futbol şirketlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galasaray ve Trabzon spor
kulüpleri Borsa İstanbul (BİST)’a kote olarak, hisselerini halka arz etmektedirler. Bu şirketler
finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre raporlamakla yükümlüdürler.
Finansal tablolarda tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgi sağlanması için, TMS 8 “Muhasebe
Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” standardında belirtilen kural ve
ilkelerin uygulanması gerekmektedir. Çalışmanın temel amacı, BİST Spor Endeksinde yer alan
futbol şirketlerinin finansal tablolarını TMS 8 Standardı kapsamında incelemek ve muhasebe
politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalarla ilgili açıklamalarının içeriğini
belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak BİST Spor Endeksinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe,
Galasaray ve Trabzon spor şirketlerinin 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ait finansal
tablolularının dipnotları 10 muhasebe standardına ilişkin muhasebe politikaları açıklamaları
incelenmiştir. Daha sonra muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve muhasebe hataları
açıklamaların nasıl raporlandığı incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda; incelenen şirketlerin
stoklarının maliyetini belirlemek için ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini seçtikleri; duran
varlıkların ilk muhasebeleştirilmesinde maliyet esasına göre kayıt yaptıkları, sonraki dönemde
maliyet modeli ölçüsüne göre değerleme yaptıkları belirlenmiştir. Futbolcu lisanslarını maliyet
bedeli ile “Haklar” hesabında aktifleştirdikleri, sonraki dönemde maliyet modelini seçtikleri;
hasılatın kaydedilmesinde dönemsellik ilkesi dikkate alınarak standart hükümlerine göre işlem
yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca döviz kurundaki değişimlerin raporlara etkilerini
açıkladıkları; varlığın alımı ile ilgili borçlanma maliyetinin varlığın maliyetine dâhil ettikleri,
varlıklara değer düşüklüğü testi uyguladıkları, ilişkili taraflardan alacak ve borçların
açıklandığı, finansal araçların sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi ve ölçümü ile ilgili bilgi
verdikleri belirlenmiştir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerin cari dönem için geçerli
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olduğunu ve bu değişikliğin bir sonraki dönemi ilgilendirmesi durumunda, hem cari hem de
gelecek dönemlerde uyguladıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca tespit edilen muhasebe hatalarının
geriye doğru uygulandığı ve önceki döneme ait finansal tabloların güncellendiği açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri, Hatalar, BİST Spor
Endeksi
Abstract
Football companies preferred to be corporatization in order to institutionalize and increase their
income sources. The sports clubs of the leading football companies - Beşiktaş, Fenerbahçe,
Galatasaray and Trabzon - all trade their stock exchange securities on Borsa İstanbul (BIST).
These companies are obliged to report their financial statements in accordance with the
Financial Reporting Standards of Turkey. In order to provide consistent and comparable
information in financial statements, the rules and principles specified in “Accounting Policies,
Estimates and Errors: Turkish Accounting Standards 8 (TMS 8)” must be applied. The main
purpose of this study is to examine the financial statements of the football companies included
in the BIST Sports Index within the scope of the TMS 8 Standard, and also to determine the
content of their disclosures regarding accounting policies, changes in accounting estimates and
errors. For this purpose, firstly, the explanations of accounting policies regarding 10 accounting
standards of the financial statements of Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray and Trabzon sports
companies, which are in the BIST Sports Index, for the accounting period from 01.06.2018 to
31.05.2019 were examined. Then, changes in accounting estimates and accounting errors were
examined. As a result of the research, the companies examined have chosen the weighted
average cost method to determine the cost of their stocks. It is determined that fixed assets were
recorded on a cost basis and will be evaluated according to the cost model in the coming periods.
They assessed footballer licenses in the “Rights” account with their cost value, and selected the
cost model in the next period. It was determined that they conducted transactions according to
the standard by taking into account the periodicity principle in the recording of revenue. In
addition, they explained the effect of changes in the exchange rate in the reports. It was
determined that they included the loan cost related to the purchase of the asset in the cost of the
asset, applied an impairment test to the assets, disclosed the receivables and debts of the related
parties, and provided information about the classification, accounting and measurement of
financial instruments. The companies reported that the changes in accounting estimates are
applied in the current period. If this change belongs to the next period, it is applied both in the
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current period and in future periods. In addition, it was explained that the accounting errors
detected were applied retrospectively and the financial statements of the previous period were
updated.
Key words: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, Errors, BIST Sports Index
1.GİRİŞ
Muhasebenin çıkar gruplarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmede önemli sorumluluğu vardır.
Muhasebenin

sorumluluklarını

yerine

getirebilmesi

için,

muhasebe

işlemlerinin

yürütülmesinde muhasebenin temel kavramlarında belirtilen özellikleri taşıması gerekir. Bu
kavramlardan "tutarlılık" ve "karşılaştırılabilirlik" finansal tablolarda sunulan bilgilerin
dönemlere göre karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla işletmenin muhasebe
uygulamalarında seçtiği muhasebe politikalarını, birbirini takip eden yıllarda değiştirmeden
uygulaması gerekmektedir. Ancak, uygulanan muhasebe politikaları işletmenin gerçek
durumunu ve işlemin niteliğini göstermede yeterli değilse, bu politikalar değiştirilebilir. Bu
değişiklikler ve bunların finansal tablolara etkileri finansal tabloların dipnotlarında
açıklanmalıdır. Aynı şekilde, muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve muhasebe hataların
düzeltilmesine yönelik uygulamalar dipnotlarda açıklanmalıdır. TMS 8 “Muhasebe Politikaları,
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” standardı, muhasebe politikaları,
muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalara ilişkin ilke ve kuralları açıklamaktadır.
Çalışmanın amacı, BİST Spor Endeksinde yer alan futbol şirketlerinin finansal tablolarını TMS
8 Standardı kapsamında incelemek ve muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde
değişiklikler ve hatalarla ilgili açıklamalarının içeriğini belirlemektir. Çalışmada öncelikle
kavramsal çerçeve açıklanmıştır. Devamında ise araştırmanın yöntemi ve bulgularına yer
verilmiştir. Sonuç bölümünde ise araştırmanın genel değerlendirilmesi yapılmıştır.
2. LİTERATÜR
TMS 8 kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Gürdal (2006) muhasebe politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve değiştirilmesi, muhasebe
tahminlerinde yapılan değişiklikler ile hataların düzeltilmesini uluslararası muhasebe standardı
ve SPK tebliğine göre incelemiştir. Çalışmada, işletmelerin, özellikle de geçmişe yönelik
düzeltme yapmalarının zor olabileceği vurgulanmıştır.
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Karapınar vd., (2010) madencilik sektöründeki şirketlerin muhasebe politikalarını belirleyen
uluslararası muhasebe standardının getirdiği uygulamaları genel kabul görmüş muhasebe
politikalarıyla karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Araştırmada, madencilik sektörü için
hazırlanan muhasebe standardının belirli politikaları belirlemekten uzak olduğu ve esnek
düzenlemeler

nedeniyle

finansal

tabloların

karşılaştırılabilirliğini

zorlaştırabileceği

belirtilmiştir.
Yükçü ve Gönen (2012) TMS 8 standart kapsamında yapılan muhasebe politikalarındaki
değişikliklerin etkilerini örneklerle açıklamışlardır. Çalışmada, muhasebe politikalarındaki
değişikliğin dipnotta, tahminlerdeki değişikliğin ek muhasebe kaydında, hataların ise finansal
tabloların tekrar düzenlenerek yapılabileceği belirtilmiştir.
Ömürberk ve Öztürk (2013), İMKB 100' de yer alan şirketlerin muhasebe politikaları ve
tahminlerindeki değişiklikleri TMS 8 standardı kapsamında incelemişler ve bu değişikliklerin
finansal tablolara etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada şirketlerin muhasebe politikaları ve
tahminlerindeki değişikliklerini ve bu değişikliklerin finansal tablolara etkilerini dipnotlarda
açıkladıkları belirtilmiştir.
Özdemir vd. (2018) işletmelerin ölçekleri ile muhasebe politikaları arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla Samsun ili muhasebeciler odasına kayıtlı serbest muhasebeci mali
müşavirlere anket uygulanmışlardır. Araştırmada, işletmelerin politika tercihlerinin ölçek
büyüklüklerine bağlı olarak değişim göstermediği tespit edilmiştir.
Hazır (2019) TFRS 16 Kiralamalar standardı kapsamında muhasebe politikalarında yapılacak
değişiklikleri, bu değişikliklerin finansal etkilerini ve yönetsel açıdan değerlendirmelerini
açıklamıştır.
3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın amacı ve yöntemi, kapsamı ve sınırlılıkları açıklanmıştır.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Çalışmanın amacı, BİST Spor Endeksinde yer alan futbol şirketlerinin finansal tablolarını TMS
8 Standardı kapsamında incelemek ve muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde
değişiklikler ve hatalarla ilgili açıklamalarının içeriğini belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak
BİST Spor Endeksinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galasaray ve Trabzon spor şirketlerinin

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

94

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ait finansal tablolularının dipnotları 10 muhasebe
standardına ilişkin muhasebe politikaları açıklamaları incelenmiştir. Daha sonra muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler ve muhasebe hataları açıklamaların nasıl raporlandığı
incelenmiştir. Verilerin elde edilmesi için, içerik analizi yöntemi kullanılmış ve bu veriler
standartta göre gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında olan şirketlerin
finansal tabloları ve dipnotları Kamu Açıklama Platformu’ndan ulaşılmıştır.
3.2.Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın konu olarak kapsamı TMS 8 standardıdır. Araştırmanın uygulama olarak
kapsamını BİST Spor endeksindeki şirketler oluşturmaktadır
3.3. Araştırmanın Sınırlı Yönleri
Çalışmanın en önemli sınırlılığı, analize tabi tutulan şirketlerin BİST spor endeksinde işlem
gören dört şirketin olması ve bu şirketlerin sadece 1 Mayıs 2018- 31 Mayıs 2019 hesap
dönemine ilişkin finansal tablolarının dipnotlarının incelenmesidir. Çalışmanın diğer sınırlılığı
ise, seçilen 10 tane muhasebe standardı çerçevesinde dipnotların incelenmesidir.
4.BULGULAR
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların değerlendirilmesi alt başlıklarda açıklanmıştır
4.1. Muhasebe Politikaları Açıklamalarına İlişkin Bulgular
Finansal Araçlar (Varlıklar ve Yükümlükler)
TFRS 9 Finansal Araçlar standardı, işletmenin finansal varlıklarının ve finansal
yükümlülüklerinin raporlanması için ilkeler sunmaktadır. Bu standarda göre finansal varlıklar
“itfa edilmiş maliyet”, “gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan” veya
“gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan“ olmak üzere üç farklı gruba göre
sınıflandırılmaktadır (TFRS 9, madde 5). Bu sınıflandırmanın belirlenmesinde işletmenin
kullandığı iş modeli esas alınmaktadır (TFRS 9, bölüm 4). Finansal yükümlülükler ilk
muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değer (GUD) ölçüsüne göre, sonraki dönemlerde “itfa
edilmiş maliyet”, veya “GUD” ölçüsüne göre değerleme yapılmaktadır. İncelenen şirketlerin
finansal araçlara ilişkin muhasebe politikaları Tablo 1’de özetlenmiştir. Tabloda şirketlerin
finansal araçları ilk muhasebeleştirmede ve sonraki dönem muhasebeleştirmede kullandıkları
değerleme ölçüleri yer almaktadır.
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Tablo 1: Araştırma Kapsamındaki Şirketlerin Finansal Araçlara İlişkin Muhasebe
Politikaları
FİNANSAL

İLK KEZ

ARAÇLAR

MUHASEBELEŞTİRME

Nakit ve nakit GUD

SONRAKİ ÖLÇÜM

SINIFLANDIRMA

İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

GUD

GUD diğer kapsamlı

benzeri
Finansal

GUD

yatırımlar
Finansal

gelire yansıtılan
GUD

GUD

Varlıklar

GUD diğer kapsamlı
gelire yansıtılan

Ticari Alacaklar

GUD

İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

Diğer Alacaklar

GUD

İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

Finansal borçlar

GUD

İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

Ticari borçlar

GUD (vade farkı arındırılmış) İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

Diğer borçlar

GUD (vade farkı arındırılmış) İtfa edilmiş maliyet

İtfa edilmiş maliyet

Kaynak: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galasaray, Trabzonspor Finansal Tabloları
Stoklar
“TMS 2 Stoklar” standardı stokların muhasebeleştirme ilkelerini açıklamaktadır. Standarda
göre stoklar, maliyet değeri ile net gerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden ölçülmektedir.
Stokların maliyeti ise, ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
kullanılarak tespit edilmektedir ( TMS 2, madde 25).
Futbol şirketlerinin stokları ticari mal stoklarından oluşmaktadır. Ticari mal stoklarında futbol
kulüplerinin lisanslı ürünleri vardır. Bu şirketlerden Trabzon spor şirketinin stoku
bulunmamaktadır. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şirketleri stoklarını elde etme maliyeti
veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla değerlendirildiğine dair bilgi vermişlerdir.
Şirketler stokların maliyetini tespit etmek amacıyla ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini
kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca incelenen hesap döneminde stok değer düşüklüğü
karşılığı ayrıldığına dair açıklamalar mevcuttur.
Maddi Duran Varlıklar
“TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” standardına göre, varlık ilk kez muhasebeleştirildiğinde
maliyet esasına göre kaydedilir, sonraki muhasebeleştirmede maliyet modeli veya yeniden
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değerleme modeli ile değerlenir ( TMS 16, madde 15,29). Amortisman tabi varlıklar yararlı
ömrü dikkate alınarak sistematik olarak dağıtılmak amacıyla amortisman yöntemleri kullanılır.
Standartta doğrusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı
yöntemleri açıklanmıştır (TMS 16, madde 62).
Spor şirketlerinin maddi duran varlıklarını; arazi, makine, tesis ve cihazlar, taşıtlar ve özel
maliyetler oluşturmaktadır. TFRS’de “kira yükümlülüğü” bugünkü değeri ile aktifleştirilmekte,
faydalı ömrü dikkate alınarak amortisman hesaplanmakta ve maddi duran varlıklar içerisinde
yer almaktadır. Tekdüzen Hesap Planında ise, “Özel Maliyetler” hesabı maddi olmayan duran
varlıklarda yer almaktadır. Şirketler duran varlıklarını ilk kez muhasebeleştirilmesinde maliyet
esasına göre kayıt ettiklerini, dönem sonunda maliyet modeli ölçüsüne göre değerleme
yaptıklarını belirtmişlerdir. Amortisman yöntemi olarak doğrusal amortisman yöntemini
seçtiklerini açıklamışlardır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
“TMS

38

Maddi

Olmayan

Duran

Varlıklar”

standardına

göre,

varlık

ilk kez

muhasebeleştirildiğinde maliyet değeri ile sonraki muhasebeleştirmede maliyet modeli veya
yeniden değerleme modeli ile değerlenir (TMS 38, madde 22-72). Sınırlı yararlı ömre sahip
olan maddi olmayan duran varlıklar faydalı ömrü dikkate alınarak itfa edilirken, sınırsız ömre
sahip olan maddi olmayan duran varlıklar itfa edilmez, her yıl değer düşüklüğü testi işlemi
yapılır. Bu varlıkların itfasında; doğrusal, azalan bakiyeler veya üretim birimleri
yöntemlerinden bir tanesi seçilir (TMS 38, madde 89).
Futbol şirketlerinin maddi olmayan duran varlıklar grubunun önemli kısmını “Haklar” hesabı
oluşturmaktadır. Futbolcu lisansları, sözleşme fesih ücreti ve menajerlik ücretlerini maliyet
bedeli üzerinden “Haklar” hesabında aktifleştirilmekte, dönem sonunda itfa ve değer düşüklüğü
etkileri sonrası net defter değerinde bu hesapta izlenmektedir. Diğer ifadeyle, ilk
muhasebeleştirmede maliyet bedeli yöntemi, sonraki muhasebeleştirmede de maliyet modeli
yönetimini seçtiklerini belirtmişlerdir. Futbolcu lisanslarının sözleşme süresi boyunca itfa
edildiği açıklanmıştır.
Hasılat
“TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinde Hasılat” standardına göre hasılatın oluşması için işletmenin
taahhüt ettiği miktarda mal veya hizmetin müşterilere teslim edilmesi ve bunun karşılığında
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ilgili mal veya hizmetin elde edilmesi ile gerçekleşir (Keskin ve Dinçer, 2015: 223). Futbol
şirketlerinin hasılatını; UEFA şampiyon ve Avrupa ligi gelirleri, yayın hakları, sponsorluk, isim
hakkı ve reklam gelirleri, sporcu transferler, kira ve yetiştirme gelirleri, loca, VIP, kombine
satış gelirleri ve ürün satış gelirleri oluşturmaktadır. Bu gelirlerin her biri farklı özelliklere sahip
olduğundan, gelirlerin dönemsellik ilkesine göre doğru döneme kaydetmek önemlidir. Bu
gelirlerin UFRS 15 kapsamında kayıt altına alınmasında şirketlerin uyguladığı muhasebe
politikaları aşağıdaki gibidir:
UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi Gelirleri: Bu gelir kaleminin muhasebeleştirilmesinde
futbol kulüplerinin turnuvalara katılımı dikkate alınmaktadır.
Yayın Hakkı Gelirleri: Bu gelir kaleminin muhasebeleştirilmesinde lig sezonu dikkate
alınmaktadır.
Sponsorluk, İsim hakkı ve Reklam Gelirleri: Bu hizmet grubundan elde edilen gelir sözleşme
süresi boyunca veya hizmetin yerine getirilmesi ile birlikte muhasebeleştirilmektedir.
Sporcu transfer, kira ve yetiştirme gelirleri: Sporcu gelirleri ve yetiştirme gelirleri, sporcunun
haklarının üçüncü tarafa devredilmesi sonucunda muhasebeleştirilmektedir. Sporcu kiralama
geliri ise, kira sözleşme süresi dikkate alınarak muhasebeleştirilmektedir.
Loca, VIP ve kombine satış gelirleri: Sezon başında elde edilen bu gelirler “yükümlülük” olarak
muhasebeleştirmekte,

maçlar

oynanmaya

başladığında

zamana

yayılarak

muhasebeleştirilmektedir.
Ürün satış gelirleri: Bu gelirler, kulüplerin lisanslı ürünlerinin satışından elde edilmektedir.
Lisanslı ürünün satışı yapılıp, müşteriye teslim edildiğinde gelir kaydedilmektedir.
Kur Değişimin Etkileri
Futbol şirketleri yabancı parayla yapmış oldukları işlemleri “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri”
standardına göre finansal tablolara dâhil etmektedirler. Yabancı para birimi cinsinden işlemler
Türk Lirası cinsinden kayıtlara geçirilmekte, izleyen raporlama döneminde raporlama
tarihindeki kurlar dikkate alınarak değerleme yapılmaktadır. Bu değerleme işleminden
kaynaklanan kur farkı kâr veya zarar tablosunda yansıtılmaktadır.
Kiralama İşlemleri
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“TFRS 16 Kiralamalar” standardı kiracı ve kiraya verenlerin işlemlerini gerçeğe uygun
gösterilmesini amaçlamaktadır. Bu standart, faaliyet kiralama ile finansal kiralama ayrımını
ortadan kaldırmış ve kiralamanın bilançoda tek bir model altında yer almasını sağlamıştır.
Araştırma kapsamındaki şirketler, kiracı olarak ödedikleri ödemelerini kira süresince doğrusal
yöntemle gider olarak, kiraya veren olarak ise gelirlerini kira süresince doğrusal yöntemle gelir
olarak kaydedildiğini belirtmişlerdir.
Borçlanma Maliyetleri
“TMS 23 Borçlanma Maliyeti” standardına göre, varlıkla ilişkili maliyetler varlığın maliyetine
eklenirken, bunun dışındaki maliyetler doğrudan gider yazılmaktadır. İncelenen şirketler,
varlıkla ilişkili maliyetlerini varlığın maliyetine dâhil ettiklerini, bunun dışındaki borçlanma
maliyetlerini gider olarak kaydedildiğini belirtmişlerdir.
İlişkili Taraf Açıklamaları
“TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları” standardı işletmelerin ilişkili taraflarla yapmış oldukları
işlemlerle ilgili açıklamaların finansal tablolarda yer almasını sağlamaktadır. İnceleme
kapsamındaki şirketler ilişkili taraflardan alacaklarını ve borçlarını, kilit yöneticilere
sağladıkları faydaları açıklamışlardır.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
“TMS 36 Varlıklardan Değer Düşüklüğü” standardı, bir işletmenin, varlıklarının geri
kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerden izlenmemesini sağlamak amacıyla
uygulanması gereken ilkeleri açıklamaktadır. Diğer ifadeyle, bu standart işletmenin
varlıklarında değer düşüklüğünü tespit edilmesini, ölçülmesini ve muhasebe kayıtlarına
alınmasını sağlayan bilgiler sunmaktadır. İncelenen şirketler, finansal varlıklarını, sabit
kıymetlerini, özel maliyetler ve haklar hesaplarını değer düşüklüğü testine tabi tutuklarını ve
tespit ettikleri kayıpları kâr veya zarar da muhasebeleştirdiklerini belirtmişlerdir. Şirketlerin
finansal tablolarında kiralanan spor tesisleri ve futbolcu lisansları ile ilgili değer düşüklüğünden
kaynaklanan kayıplar hakkında bilgiler ön plana çıkmaktadır.
4.2. Muhasebe Politikalarının Değişikliğine İlişkin Bulgular
TMS 8’e göre işletmenin muhasebe politikalarını değiştirmesi için iki koşuldan birini
karşılaması gerekmektedir. Bu değişikliğe ya TMS/TFRS’de değişiklikler neden olmalı ya da
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işlem veya olayların etkilerinin finansal tablolarda güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak
amaçlanmalıdır ( TMS 8, madde 13-15).
Araştırma kapsamındaki şirketlerin muhasebe politikalarında yaptıkları değişiklikler ile ilgili
elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir:
Şirketler; gelirlerin, 1 Haziran 2018 yılında yürürlüğe giren TFRS 15 “Müşteri
Sözleşmelerinden Hasılat” standardına göre muhasebeleştirildiğini ve bu standardın finansal
tablolarda önemli bir etki yaratmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, aynı dönem yürürlüğe giren
TFRS 9 “Finansal Araçlar” standardının finansal araçların sınıflandırılmasında ve ölçülmesinde
değişikliklere neden olduğunu ve bu değişikliğin finansal tablolar üzerinde etkisi olmadığını
belirtmişlerdir.
Şirketler; 2018 yılında yayınlanan 2019 yılında uygulanmaya başlanan “ TFRS 16 Kiralama ”
standardının finansal tablolara etkisini değerlendirdiklerini ve bu standardın maddi duran
varlıklarında ve kiralama yükümlüklerinde önemli ölçüde arttıracağını belirtmişlerdir.
Futbol şirketleri yoğunluklu olarak sınıflandırma değişikliklerini muhasebe politikası
değişikliği olarak açıklamışlardır. Örneğin; nakit ve nakit benzerleri altında muhasebeleştirilen
kredi kartı alacaklarının, ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında yeniden
sınıflandırması gibi.
Araştırma kapsamında bir futbol şirketi, 2016-2017 sezonuna ilişkin olarak UEFA tarafından
verilen ceza nedeni ile 31 Mayıs 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ve konsolide kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun yeniden düzenlediğini belirtmiştir. Bu
düzenlemenin finansal tablolara etkisi açıklanmıştır.

4.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bulgular
İşletmenin aktifinde yer alan değerler için ayrılan karşılıklar ( stok, alacaklar gibi), maddi ve
maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri veya dava için ayrılan karşılıklar belirli
varsayımlar ve tahminler içermektedir. Futbol şirketleri, muhasebe tahminlerindeki
değişikliklerin cari dönem için geçerli olduğunu ve bu değişikliğin bir sonraki dönemi
ilgilendirmesi durumunda, hem cari hem de gelecek dönemlerde uyguladıklarını
açıklamışlardır. Şirketler dipnotlarda muhasebe tahminlerindeki değişiklik olarak yoğunluklu
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olarak dava karşılıklarını belirtmişlerdir. Bunun dışında muhasebe tahminlerinde önemli
değişikliğin olmadığı açıklanmıştır.

4.4. Muhasebe Hataları Açıklamalarına İlişkin Bulgular
TMS 8’ye göre muhasebe hataları tespit edildiği dönemde düzeltilmelidir. Standart, hatanın bir
sonraki dönemde tespit edilmesi durumunda hatanın geriye dönük olarak düzeltileceğini
belirtmektedir ( TMS 8, md.41).
Futbol şirketleri, önemli muhasebe hatalarını geriye doğru uyguladıklarını ve önceki döneme
ait finansal tablolarını güncellendiklerini belirtmişlerdir. İncelenen dört futbol şirketinden ikisi
dipnotlarda muhasebe hatalarının olduğunu açıklamıştır. Bunlardan biri, önemli muhasebe
hatalarının nedenlerini, finansal tablolar üzerinde etkilerini ve düzeltme öncesi ile düzeltme
sonrası finansal bilgilerini açıklamıştır. Şirket, maliyet hesabında muhasebeleştirdiği bonservis
bedelini sözleşme sürelerini (kalan ömür) dikkate alarak futbolcuların maddi olmayan duran
varlıklar hesabında bulunan maliyetlere eklenerek muhasebeleştirme kararı almasından dolayı
geriye doğru finansal tablolarında düzeltme yaptığını belirtmiştir. Ayrıca, tamamını gider
olarak yazdığı faiz giderinin dönemsellik ilkesine göre tahakkuk ettirerek, hesap dönemini aşan
tutarın finansman giderinden geri çektiğini ve finansal tablolarında gerekli düzeltmelerin
yapıldığını açıklamıştır.
5.SONUÇ
Çalışmada, BIST Spor Endeksinde yer alan futbol şirketlerinin finansal tablolarının dipnotları
hem seçilen muhasebe standartları hem de muhasebe politikaları, tahminlerindeki değişiklikler
ve muhasebe tahminlerinin nasıl raporlandığı açısından incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda;
incelenen şirketlerin stoklarının maliyetini belirlemek için ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini
seçtikleri; duran varlıkların ilk muhasebeleştirilmesinde maliyet esasına göre kayıt yaptıkları,
sonraki dönemde maliyet modeli ölçüsüne göre değerleme yaptıkları belirlenmiştir. Futbolcu
lisanslarını maliyet bedeli ile “Haklar” hesabında aktifleştirdikleri, sonraki dönemde maliyet
modelini seçtikleri; hasılatın kaydedilmesinde dönemsellik ilkesi dikkate alınarak standart
hükümlerine göre işlem yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca döviz kurundaki değişimlerin
raporlara etkilerini açıkladıkları; varlığın alımı ile ilgili borçlanma maliyetinin varlığın
maliyetine dâhil ettikleri, varlıklara değer düşüklüğü testi uyguladıkları, ilişkili taraflardan
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alacak ve borçların açıklandığı, finansal araçların sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi ve
ölçümü ile ilgili bilgi verdikleri belirlenmiştir. Muhasebe politikalarında değişiklik olarak
TFRS 15, TFRS 16 ve TFRS 9’un standartlarından ve sınıflandırma değişikliklerinden
kaynaklandığı açıklanmıştır. Muhasebe tahmininde değişiklik olarak yoğunluklu olarak dava
karşılıklarını belirtmişlerdir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikleri cari döneme ve gelecek
döneme uyguladıklarını açıklamışlardır. Futbol şirketlerinden biri, önemli muhasebe
hatalarının nedenlerini, finansal tablolar üzerinde etkilerini ve düzeltme öncesi ile düzeltme
sonrası finansal bilgilerini açıklamıştır. İncelenen tüm şirketler muhasebe hatalarının geriye
dönük olarak uygulandığını ve önceki dönem finansal tablolarını güncellediklerini
açıklamışlardır.
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MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE BAKIŞI
OPINION OF THE NATIONAL VISION MOVEMENT TO TURKEY-EU RELATIONS

Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY
Hakkari Üniversitesi
ekremyasarakcay@hakkari.edu.tr

ÖZET
1960’ların sonlarında Necmettin Erbakan’ın liderliğinde ortaya çıkan Milli Görüş hareketi,
Türkiye’nin kendi imkânları, varlıkları, değerleri ve gücü ile kalkınabileceğini savunan bir
akımdır. Bağımsızlar hareketi ile başlayan ve Milli Nizam Partisi ile siyasi hayata başlayan
Milli Görüş hareketi, İslam ülkelerinin bir araya gelmesiyle yeni bir düzen kurmayı
amaçlamıştır. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet
Partisi ile siyasi hayatına devam eden Milli Görüş hareketi, belli dönemlerde Türk siyasi
hayatını ve Türk dış politikasını etkilemiş ve şekillendirmiştir. Avrupa bütünleşmesine ve
Avrupa Birliği’ne sıcak bakmayan Milli Görüş hareketi Türkiye’nin AB üyelik sürecine de
karşı çıkmıştır. Avrupa Birliği’ni bir Hıristiyan Kulübü olarak gören Milli Görüş hareketi
Türkiye’nin böyle bir yapı içinde olmasının kendisine zarar vereceğini ve değerlerini
kaybedeceğini düşünmüştür. Bunun yanında Milli Görüş hareketi 2000’lerin başında
Türkiye’ye önerilen İmtiyazlı ortaklık gibi tam üyelik sürecine alternatif olarak kabul edilen bir
seçeneğe de karşı çıkmış ve bu seçeneği aşağılayıcı ve kabul edilemez bulmuştur. Bu çerçevede
söz konusu bu çalışma, öncelikli olarak Milli Görüş hareketinin tarihsel gelişimini ele alacak
ardından AB ve Türkiye-AB ilişkilerine bakışını inceleyecektir. Çalışmanın temel sorunsalı
Milli Görüş hareketinin Türkiye-AB ilişkilerine ve İmtiyazlı ortaklık seçeneğine neden karşı
olduğuna yönelik olacaktır. Çalışmada yöntem olarak söylem analizi kullanılacaktır. Bunun
yanında Milli Görüş hareketinin siyasi partilerinin parti programları, seçim beyannameleri,
hükümet programları, makaleler ve kitaplar da kullanılarak bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Milli Görüş Hareketi, Necmettin Erbakan, Türkiye, Avrupa Birliği.
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ABSTRACT
National Vision movement which emerged under the leadership of Necmettin Erbakan in the
late of 1960s, is a trend that asserts, Turkey can be developed with its own own facilities, assets,
values and power. The National Vision movement, which started with the Independence
movement and started political life with the National Ordinance Party, aimed to establish a new
order with the unification of Islamic countries. The National Vision movement, which continues
its political life with the National Ordinance Party, the National Peace Party, the Welfare Party,
the Virtue Party, the Felicity Party, influenced and shaped Turkish political life and Turkish
foreign policy at certain periods. National Vision movement didn’t lean to European Integration
and the European Union, also opposed to Turkey’s EU membership process. National Vision
movement sees the European Union as a Christian club, has thought Turkey would lose to him
and would hurt the value of being in such a structure. Besides, National Vision movement also
opposed to option as the privileged partnership which emerged in the early 2000s and
recommended to Turkey against an acceptable alternative to full membership process and found
this option is degrading and unacceptable. In this context, this study as a priority, will discuss
the historical development of the National Vision movement then will examine the opinion of
National Vision movement to the EU and EU-Turkey relations. The main problem of the study
will be towards why the National Vision movement opposed to Turkey-EU relations and the
privileged partnership option. Discourse analysis will be used as a method in the study. In
addition, an evaluation will be made by using party programs, election declarations,
government programs, articles and books of the political parties of the National Vision
movement.
Keywords: National Vision Movement, Necmettin Erbakan, Turkey, the European Union.
GİRİŞ
1960’ların sonlarında ortaya çıkan Milli Görüş hareketi, Türkiye’nin kalkınmasını hedefleyen
bir girişim olmuştur. Necmettin Erbakan önderliğinde oluşan Milli Görüş hareketi, hem
toplumsal hem de siyasi bir hareket olmuştur (Yılmaz, 2016: 1165). Necmettin Erbakan’ın
siyasi tecrübesi, siyasi hayatında yapmış olduğu üst düzey görevler Milli Görüş hareketinin
siyasi arenada temsil edilmesine neden olmuş ve bu sayede Milli Görüş hareketi, siyasi süreci,
Türkiye’nin iç ve dış politikasını etkilemiştir. Özellikle Erbakan’ın siyasi gücünün fazla olduğu
dönemlerde etkisini artıran bu hareket Türkiye’nin kendi değerleri, kendi varlıkları ve kendi
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gücüyle kalkınıp gelişebileceğini ileri sürmüş ve bu doğrultuda politikalar geliştirmiştir
(Erbakan, 1975: 36).
Avrupa bütünleşmesine karşı olan ve Avrupa Birliği’ni (AB) ise bir Hıristiyan Kulübü olarak
gören Milli Görüş hareketi ve Necmettin Erbakan, Türkiye’nin AB’ye üye olmasına da karşı
çıkmış, Türkiye’nin hiçbir şekilde bu Birliğe kabul edilmeyeceğini, kabul edilse bile, AB
üyeliğinin Türkiye’nin değerlerini kaybetmesine neden olacağını ve Türkiye’ye zarar
vereceğini düşünmüştür (Gencer, 2011: 7). Bununla birlikte Milli Görüş hareketi, AB ve
Türkiye’nin AB üyelik sürecine karşı çıktığı kadar Türkiye’ye önerilen İmtiyazlı Ortaklık gibi
tam üyelik dışı alternatif bir seçeneğe de karşı çıkmış ve bu seçeneği aşağılayıcı ve kabul
edilemez bulmuştur (Üste, 2006: 337).
Bu çerçevede söz konusu bu çalışma, öncelikli olarak Milli Görüş hareketinin tarihsel
gelişimini ele alacak ardından AB ve Türkiye-AB ilişkilerine bakışını inceleyecektir.
Çalışmanın temel sorunsalı Milli Görüş hareketinin Türkiye-AB ilişkilerine ve İmtiyazlı
ortaklık seçeneğine neden karşı olduğuna yönelik olacaktır. Çalışmada yöntem olarak söylem
analizi kullanılacaktır. Bunun yanında Milli Görüş hareketinin siyasi partilerinin parti
programları, seçim beyannameleri, hükümet programları, makaleler ve kitaplar da kullanılarak
bir değerlendirme yapılacaktır.
MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ
Dini, siyasi, ekonomik ve toplumsal bir akım olan Milli Görüş hareketi, ahlak ve manevi
değerleri ön planda tutan bir Türkiye hedeflemiştir. Necmettin Erbakan liderliğinde ortaya
çıkan bu hareket, kendilerini sağ veya sol olarak tanımlayan kesimlerden farklı ve üçüncü bir
yol olarak tanımlamıştır. Kendisini ifade ederken genel olarak dini değerler üzerinden hareket
etmiş ve Milli Görüş kavramını dini görüş olarak tanımlamıştır (Çalışkan ve Sıcak, 2017: 75).
Başlangıçta kendisini sağ ve sol ayrımında üçüncü bir yol olarak tanımlarken 1970’de kurulan
Milli Nizam Partisi ile de sağ ve sol karşısında üçüncü bir yol olduğunu belirtmiştir. Ancak
1971 muhtırasında kapatılan Milli Nizam Partisi yerine 1972’de kurulan Milli Selamet
Partisi’nin seçim beyannamesinde kendisini sağ kesimde görmüş ve Milli görüşü sağ görüş
olarak tanımlamıştır (Bora, 2013: 520). Daha sonraki dönemlerde ise kendisini tanımlarken sağ
ve sol kavramlarını kullanmamıştır (Özbudun, 2010: 34).
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Erbakan, Milli Görüş hareketinin maddi ve manevi değerleri bir arada ele almasından ötürü
onun diğer fikirlerinden ayrıldığını ve daha güçlü olduğunu ileri sürmektedir. Erbakan’a göre
diğer fikirler daha çok maddi değerleri temel alıp manevi değerleri önemsemedikleri için milli
değerlere yeterince gerçekleştirememektedirler. Milli Görüş hareketi ise her iki değeri de
önemsediği için daha güçlü görünmektedir (Erbakan, 1975: 25).
Bu hareketle Necmettin Erbakan, muhafazakar kesimleri iktidar ile tanıştırmak ve dinin her
alanda daha görünür olmasını ve dinine bağlı bir kesimin de devlet içinde görev almasını
amaçlamıştır. Ancak Milli Görüş hareketinin kurduğu siyasi partiler dini siyasete karıştırma,
din istismarcılığı, gericilik ve laikliğe aykırı hareket etme gibi suçlamalar nedeniyle sert bir
devlet politikasına maruz kalarak kapatılmıştır. 1970’de kurulan Milli Nizam Partisi 1971
muhtırasından sonra laikliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle kapatılmış yerine 1972’te Millî
Selamet Partisi kurulmuştur. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1981’de laikliğe aykırı
faaliyetlerinden dolayı kapatılan Milli Selamet Partisi yerine Refah Partisi kurulmuştur. 28
Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisi’nin yerine ise Fazilet Partisi kurulmuştur. 2001 yılında
ise gene benzer sebeplerle kapatılan Fazilet Partisi yerine de Saadet Partisi kurulmuştur
(Çarkoğlu ve Toprak, 2006: 15). Buna karşın siyasi sürece girdiği dönemlerde ortaya atmış
olduğu vaatler nedeniyle bu hareket oy oranını ve gücünü artırmıştır (Kızıltaş, 2011, 42). Milli
Görüş hareketi özellikle kentli büyük sanayici ve iş adamları karşısında taşrada yer alan küçük
ve orta boy işletmelerin sözcüsü olmuştur (Çiğdem, 2005: 29).
Milli Görüş hareketi hakka dayanan hareket olmuştur (Erbakan, 1993: 44). Hakkı üstün tutan
bu anlayış Çanakkale Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı gibi savaşları kazandıran milletin, inancı,
değeri, tarihi ve kökü olarak tanımlanmıştır. Buradan hareketle Milli Görüş hareketi halkın
değerlerini temsil eden bir akım olmuştur (Erbakan, 2016: 17). Temel özellikleri İslamcılık,
millilik, yerellik, mezhepler üstü duruşçuluk, emperyalizm ve Siyonizm karşıtlığı olan Milli
görüş hareketi Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli bir etki yaratmıştır (Tuğrul, 2017:
621). Batı değerlerini ve Batı’nın ekonomik, siyasi ve toplumsal metotlarını reddetmiş ve
Batı’nın Türkiye’nin kendi değerlerini yok ederek onun kendi değerlerine yabancılaşmasına
neden olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle Türkiye’nin hem maddi hem de manevi alanlarda
gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak milli bir bilincin oluşması için çalışmıştır (Milli
Selamet Partisi, 1973: 5).
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Milli Görüş Hareketinin AB ve Türkiye-AB İlişkilerine Bakışı
Milli Görüş hareketi zaman zaman AB’ye karşı yumuşak söylemleri olsa bile genel olarak
AB’ye karşı bir hareket olmuş ve bunu devamlı bir şekilde dile getirmiştir. Ona göre AB, çok
kültürlü bir yapıyı temsil etmekten çok Batı medeniyetini ve radikal sağ partileri temsil
etmektedir (Beck and Delanty, 2015: 20). Bu anlamda AB bir Medeniyetler İttifakından çok bir
Medeniyetler Asimilasyonu olarak kabul edilmektedir (Ermağan, 2011: 232). Bu karşıtlıkta
İslam kimliğinin önemli bir etkisi vardır. Milli Görüş hareketi için Batı ya da AB kendisini
İslam kimliği üzerinden tanımlayan bir öteki durumundadır. Batı ya da AB kapitalizmin,
emperyalizmin ve Siyonizm’in temsilcisi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Batı ve İslam
medeniyetleri bir çatışma içinde olduğundan bir arada yaşamaları ya da var olmaları mümkün
değildir. Bu anlamda Milli Görüş hareketi AB’yi Hıristiyan kimliği üzerinden tanımlamakta,
referans

olarak da Jacques

Chirac’ın

hepimiz

Bizans’ın çocuklarıyız”

söylemini

kullanmaktadır. Bu çerçevede de Türkiye’nin Avrupalı olmadığını göstermeye çalışmaktadır
(Hürriyet, 2004; Sekmen, 2017).Milli görüş hareketi Batı’yı reddederken İslam medeniyetinin
bilim ve teknolojide Batı’nın gerisinde kaldığının farkında olduğu için Batı’nın bu üstünlüğünü
kabul etmiştir. İslam medeniyetinin gelişmesi için de teknolojiden yararlanılması gerektiği
üzerinde durmuştur (Ülger, 2017: 624).
Kapitalizme karşı olan Milli Görüş hareketi, AB’yi Türkiye’yi sömürecek bir Pazar olarak
görmekte ve AB üyeliğinin çok da gerekli olmadığını söylemektedir. AB yerine İslam
Birliği’nin Türkiye’ye daha fazla avantaj sağlayacağı üzerinde duran Milli görüş hareketi
AB’nin Kıbrıs, Ege sorunu, azınlık hakları gibi konularda Türkiye’den isteklerinin Türkiye için
ciddi bir tehdit oluşturacağını vurgulamaktadır (Akkiraz, 2014).
Milli Selamet Partisi’nin 1973’teki seçim beyannamesinde AB’nin Türk milliyetçiliğine zarar
vereceğini ve ortadan kaldıracağını söyleyen Milli Görüş hareketi yabancılara arazi satılması
ve yabancıların Türkiye’de iş kurmaları gibi konulara da olumsuz bir tavır takınarak AB’ye
karşı olduğunu yinelemiştir (Milli Selamet Partisi, 1973: 36).
AB’yi bir çağdaşlaşma projesi olarak görmeyen Milli Görüş hareketi, AB’yi Türkiye’yi kendi
kimliğinden uzaklaştıracak, bağımsızlığını elinden alacak İslam ülkeleriyle olan ilişkilerine
zarar verecek ve ekonomik olarak Türkiye’yi bir Pazar haline getirecek bir yapı olarak
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görmektedir. Ortak pazara girilmesi durumunda Türkiye’nin İsrail ile birleştirilerek tek devlet
olacağını belirten Milli Görüş hareketi, bu durumun hem Türkiye’ye hem de dünyaya zarar
vereceğini ve zulüm getireceğini ileri sürmüştür (Refah Partisi, 1991: 8). Bu nedenle AB ile
ilişkiler ya eşit bir çerçevede devam etmeli ya da hiç olmamalıdır. Bu nedenle Milli Görüş
hareketi, AB ile ilişkiler yerine kendi kimliği ve değerlerine uygun bir dış politika çerçevesinde
komşuları ve İslam dünyasıyla yakın ilişkiler içinde olacağını vurgulamıştır. 6 Mart 1995’te
yapılan Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin ekonomik varlığına ve kalkınmasına zincir vurduğunu
söyleyen Milli Görüş hareketi AB ile ekonomik ilişkilere Gümrük Birliği olmadan devam
etmenin daha uygun olacağını ifade etmiştir (Refah Partisi, 1995a: 29).
Bununla birlikte zaman zaman Milli Görüş hareketinin AB’ye daha yumuşak bir söylem
geliştirdiğini de görmek mümkündür. Örneğin 1995’te Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi
arasında kurulan REFAH-YOL hükümetinde Erbakan AB ile ilişkilerin tam üyelik
çerçevesinde devam edeceğini, Gümrük Birliği’ne uygun düzenlemelerin yapılarak Türkiye’nin
gelişmesine katkı sağlanacağı vurgulanmıştır (Refah Partisi, 1995b: 1-15). 28 Şubat süreci
sonrasında Erbakan’ın hapis cezasının durdurulması için Avrupa İnsan Hakları mahkemesine
başvurulmuş AB üyeliği desteklenmiştir. Fazilet Partisi lideri Recai Kutan katıldığı bir
toplantıda Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerine uymasından ve AB’ye üye olmasından yana
olduklarını dile getirmiştir (Milliyet, 2000). Ancak daha sonraki süreçlerde yapılan
açıklamalarla Milli Görüş hareketinin AB karşıtı politikasının değişmediği görülmüştür.
Örneğin Recai Kutan, Türkiye’nin Avrupa kapılarında aşağılanmayacak kadar önemli
olduğunu belirtmiştir (Yılmaz,2011: 190). Benzer şekilde Temel Karamollaoğlu da AB’nin
Hıristiyan temeller üzerine kurulduğunu ve Türkiye’nin farklı olduğunu söyleyerek AB
Bakanlığının AB’den çıkış Bakanlığı olarak değiştirilmesi önerisinde bulunmuştur
(Karamollaoğlu, 2017).
Bununla birlikte AB ile ilişkilerin adaletsizlik üzerine kurulduğunu söyleyen Milli Görüş
hareketi, ilişkilerin isteyen (AB) ve yapan (Türkiye) şeklinde geliştiğini söylemekte AB’nin
Türkiye’yi kendi içinde istemediğini ancak jeo-politik konumundan dolayı da vazgeçilemez
olduğu için kendi haline bırakılamayacak kadar değerli bulmaktadır. Bu nedenle Milli Görüş
hareketi AB’nin Türkiye’ye İmtiyazlı Ortaklık söylemi üzerinden yaklaştığını söylemektedir
(Özkan, 2020). AB’nin Türkiye’yi hiçbir zaman tam üye olarak kabul etmeyeceğini ileri süren
Milli Görüş hareketi “İmtiyazlı Ortaklık” gibi bir seçeneği de akıl almaz dayatmalardan biri
olarak kabul etmekte ve “İmtiyazlı Ortaklık” seçeneğine de karşı çıkmaktadır. Çünkü
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“İmtiyazlı Ortaklık” Türkiye’nin prestijini kıran bir ortaklık olacaktır. Bu yüzden ilişkiler tam
üyelik olmasa bile barış, diyalog, adalet ve eşitlikten yana eşit koşullarda süren karşılıklı bir
şekilde olmalıdır (Erhan, Genç ve Dağcı Sakarya, 2011: 235). AB’yi hain bir proje olarak
nitelendiren Recai Kutan, müzakere çerçeve belgesinden çıkarılmış olsa dahi İmtiyazlı ortaklık
seçeneği ile ilgili her şeyin Müzakere Çerçeve belgesinde olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre,
AB bir yandan Türkiye’yi hazmedemeyeceğini ve serbest dolaşımın gerçekleşemeyeceğini
söylerken diğer yandan da Türkiye’den bütün yükümlülükleri ve istekleri yerine getirmesini
isteyerek ismi metinde olmasa da İmtiyazlı ortaklığı kabul etmiştir. Bu durumun zaman içinde
Türkiye’yi ekonomik ve siyasi bir esarete sürükleyeceğini belirten Kutan, müzakere çerçeve
belgesinin tekrar gözden geçirilmesini tavsiye etmiştir (Özdan, 2010). Saadet Partisi eski
Milletvekili Oya Akgönenç de AB’nin 2004 İlerleme Raporuna ilişkin yapmış olduğu
değerlendirmede raporun olumlu bir yanının olmadığını, Türkiye ile şartlı bir başlangıcın
yapıldığını ve bu durum nedeniyle Türkiye’nin pek çok taviz vereceğini söylemiş ve
Türkiye’nin bu süreçten zararlı çıkacağını ve egemenliğini kaybedebileceğini dile getirerek AB
projesine karşı çıkmıştır (Çetinoğlu, 2013).
Sonuç
Milli Görüş hareketi bazı dönemlerde AB’ye karşı bakış açısında bir yumuşamaya gitmiş olsa
da, AB’ye şüpheci bakmış ve karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkış sadece ideolojik kaygılardan değil
aynı zamanda siyasi ve ekonomik kaygılardan da kaynaklanmaktadır. Kendisini dini unsurlar
üzerinden tanımlayan Milli Görüş hareketi, AB’yi ayrı bir medeniyet (Katolik Birliği) olarak
tanımlamakta ve bu nedenle Türkiye’nin bu yapıya asla dahil olamayacağını düşünmektedir.
Üstelik Türkiye AB’ye üye olarak kabul edilse bile ekonomik, siyasi ve sosyal olarak büyük
zarar göreceğini hatta yok olarak Büyük İsrail devletinin bir parçası olacağını iddia etmektedir.
Çünkü Türkiye ve AB’nin değer ve kıstaslarının birbiriyle uyuşmayacağını ve birbirine zarar
vereceğini düşünmektedir.
Diğer yandan AB üyelik kriterlerinin Türkiye’ye dayatılması ve kabul ettirilmesinin
Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı ve asimilasyon politikası olarak gören Milli Görüş
hareketi Türkiye’ye bazı AB üyesi ülkelerdeki kesimler tarafından önerilen İmtiyazlı Ortaklık
söylemini de Türkiye’yi pek çok açıdan esarete sürükleyeceği için reddetmektedir.
Bütün bu nedenlerden ötürü Avrupa bütünleşme sürecine, AB’ye ve Türkiye’nin AB üyelik
sürecine karşı olan Milli Görüş hareketi İslam Birliği’nin kurulması ve Türkiye’nin burada yer
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alması konusunda ısrarını sürdürmektedir. Türkiye’nin bu Birlik içinde daha güçlü ve daha
tutarlı politikalar geliştireceğini ve daha başarılı adımlar atacağını düşünen Milli Görüş
hareketinin bu söylemi ise dini unsurlar üzerinden izlemiş olduğu politikalardan
kaynaklanmıştır.
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5OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA İLİŞKİN BAZI
DEĞERLENDİRMELER
Uzm. Kl. Psk. Şeyma TUNÇAY
seyma.tuncay@hotmail.com”
ÖZET
Bu yazıda Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğuna ilişkin bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır.
Kilinik görünümüyle ilgili alanyazın incelenerek karşılaşılan belirtiler ayrıntılı bir şekilde
ortaya konmuş ve daha sonra bu hastalıkla ilgili Freud’un obsesyonel nevroz oluşumu ile ilgili
açıklamalarına yer verilmiştir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu erken erişkinlikte başlayan
ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan; esnekliği azaltıp, verimi düşüren düzenlilik, eksiksizlik
düşünceleriyle kuşatılmış hayatı ve ilişkileri kontrol altında tutma çabaları olarak göze çarpar.
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip kişiler işlerine bağlılıklarıyla iş yaşamlarında çok
başarılı olabilirler. Ancak birlikte yaşadıkları insanları sıkıntıya soktukları için genelde terapi
almaları konusunda ikna edilmeye çalışılırlar (Şişman-Bal, Ayçiçeği-Dinn, ve Dinn, 2018).
Erken yetişkinlikle beraber görülmeye başlayan ve süreklilik gösteren katı ve kusursuz olma
davranış tutumu, bazen kişiyi o denli etkisi altına alır ki, kendi belirlediği standartlara bir türlü
ulaşamadığı için işini bitiremez. Standartları yüzünden yapılan etkinliğin asıl amacını gözden
kaçırarak, düzenlilik, katılık ve kusursuzluk içinde boğulur. Başka insanların aynı işi kendi
titizliğiyle yapamayacaklarına inanmış olsa da, insanları kendisi gibi yapmaları konusunda
inatçı bir şekilde zorlar. Sosyal zaman geçirme ve dinlenme ihtiyacına aldırış etmeden
kendilerini bir işe adamak da yine obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun özelliğidir (Taymur
ve Türkçapar, 2012). Reaksiyon-formasyon savunma mekanizmasının en sık görüldüğü kişilik
bozukluğu obsesif kompulsif kişilik bozukluğudur. Kişi bilinçdışında yaşanan kaos ve
karmaşayı kontrol altında tutabilmek için eşyaları düzenlemek, simetriyi sağlamak, tüm
eşyaların yerini kontrol altında tutmak tipik yaşanan bir durumdur. Yine bilinçdışında yaşanan
suçlu ve günahkârlık hisleri aşırı temizlik, vücut temizliği ve ev temizliğiyle giderilmeye
çalışılır (Cüceloğlu, 2004; Chen ve ark., 2007). Sonuç olarak, erken erişkinlikte başlayan ve
değişik bağlamlarda ortaya çıkan obsesif kompulsif kişilik bozukluğu; esnekliği azaltıp, verimi
düşüren düzenlilik, eksiksizlik düşünceleriyle kuşatılmış hayatı ve ilişkileri kontrol altında
tutma çabaları olarak göze çarpan belirtilerle bireyin günlük hayatını davranışsal ve
motivasyonel anlamda sekteye uğratan bir bozukluktur.
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Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, kişilik, kişilik bozukluğu.
Klinik Görünümü
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda
ortaya çıkan; esnekliği azaltıp, verimi düşüren düzenlilik, eksiksizlik düşünceleriyle kuşatılmış
hayatı ve ilişkileri kontrol altında tutma çabaları olarak göze çarpar. Obsesif kompulsif kişilik
bozukluğuna sahip kişiler işlerine bağlılıklarıyla iş yaşamlarında çok başarılı olabilirler. Ancak
birlikte yaşadıkları insanları sıkıntıya soktukları için genelde terapi almaları konusunda ikna
edilmeye çalışılırlar (Şişman-Bal, Ayçiçeği-Dinn, ve Dinn, 2018).
Erken yetişkinlikle beraber görülmeye başlayan ve süreklilik gösteren katı ve kusursuz
olma davranış tutumu, bazen kişiyi o denli etkisi altına alır ki, kendi belirlediği standartlara bir
türlü ulaşamadığı için işini bitiremez. Standartları yüzünden yapılan etkinliğin asıl amacını
gözden kaçırarak, düzenlilik, katılık ve kusursuzluk içinde boğulur. Başka insanların aynı işi
kendi titizliğiyle yapamayacaklarına inanmış olsa da, insanları kendisi gibi yapmaları
konusunda inatçı bir şekilde zorlar. Sosyal zaman geçirme ve dinlenme ihtiyacına aldırış
etmeden kendilerini bir işe adamak da yine obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun özelliğidir
(Taymur ve Türkçapar, 2012).
Karar vermek onlar için çok zor bir süreçtir, iki seçenek arasında sıkışan düşünceleri
yüzünden sonuca ulaşmak imkânsız hale gelebilir (Türkçapar, Örsel ve Uğurlu, 2007). Her
şeyin yerli yerinde olmasına özen gösterirler ve değişikliklerden çok rahatsız olurlar. Kişiler
arası ilişkilerinde duygusallıktan uzak bir tutum içindedirler. Kendilerine has vicdani bakış
açısına sahiptirler ve çevrelerini sert bir” tutumla eleştirirler. Kişisel çıkarları hariç paylaşmayı
sevmezler, zaman, maddiyat veya armağan vermeyi sevmezler (Yurtsever, 2009).
Sahip oldukları eşyaları artık eskimiş olsa bile atmak istemezler. Hayata dair her şeyi
iyi bildiklerine olan gerçek dışı inançlarından dolayı farklı düşünceleri katı bir eleştirme hakkını
kendilerinde görürler. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip kişilerin benmerkezci
oluşları nedeniyle ebeveyn çocuk ilişkisi de sekteye uğrar ve roller yer değiştirir (Ödemiş,
2011). Çocuk sürekli bir biçimde anne/babasının taleplerini karşılamak çabası içinde kendi
çocukluğunu yaşama fırsatı bulamaz, sürekli bir baskı içinde bireyleşemeyen çocuk, yetişkinlik
hayatında da kendisini baskı altında tutacak birilerini arar, ya da içsel olarak kendisine
yaşatmaya devam eder (Tozkoparan, 2013). Yaşamın içine girmediği halde, diğer insanları,
kendi yaşamındaki eksiklikleri gösterdiği, kendi özgür olma isteğini kışkırttığından panikle
çevresindeki insanları baskı altına alamaya çalışır (Magnavita, 2004; Tozkoparan, 2013).
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Çocukluğunu oyun oynamak ve bu sayede yetişkinlik yaşamının yaratıcılığına,
üretkenliğine ve bağımsız bir birey olmaya hazırlamak yerine ebeveynin taleplerini
karşılamakla büyüyen çocuk, hayatı yapılmak zorunda olan mecburiyetler olarak görür. İşsiz
ve uğraşsız kalmak sürekli kaçtığı boşluk duygusuyla yüzleşmesine sebep olacağından
kendisine sürekli yeni işler yaratır, boş zamanlarında huzursuz olurlar (Köroğlu, 2007; McCrae,
2009). Dış gerçekliği iyi değerlendiren mantıklı, zeki bir insan imajı versen obsesif kompulsif
bozukluğa sahip birey, hayatını ve çevresini değiştirmek konusunda yetersizdir. Yeniliklere
açık olmayışı ve seçimler konusunda iradesini kullanamayışından ötürü dışarda oluşan
değişiklikler onda endişe yaratır. Bu endişesinden ötürü ya seçimleri kabul eder ya da itiraz
eder, yeni bir öneri getiremez. İş yaşamları dışında sosyal hayatları yoktur, arkadaşlara ve
eğlenceye vakit ayırmazlar, Sanat ve bilime olan bilgileri özümsenmemiş içsel boşluk duyguları
ve güvensizliklerine karşı bir birikimden öte değildir (Judge ve Joyse, 2000; Magnavita, 2004).
Kişiler arası ilişkilerinde korkup önemsedikleri veya aşağıladıkları olarak iki grup
vardır. İlişkilerinde ya baskın taraf ya da ezilen taraftır. Sürekli olarak hayatı kontrol etme ve
tedbirlere rağmen içindeki korku ve endişeleri yatıştıramaz. Yakın ilişki içinde olduğu insanlar
obsesif kompulsif kişinin katı tutumundan rahatsızlık duyarlar, işleri hiç kimsenin kendisi gibi
yapamayacağını olan inancı yüzünden ilişkilerinde kesintiler yaşar. Çevresindeki insanları
kontrol etme çabası onlar tarafından hayal kırıklığına uğratılmaktan korktuğu içindir. Bu korku
ve güvensizliğin kaynağı çocukluk döneminde yaşadığı ve atlatamadığı travmalarla beraber,
içlerinde taşıdıkları yoğun öfke ve yıkıcılık isteklerinden ötürüdür. Yoğun bir şekilde
terkedilme ve başkaları tarafından zalim muamele görme korkusu yaşarlar, bu da onların
olayları duygusallıktan uzak hatta bazen gerçeklikle uyuşmasa bile kendi mantık çerçevesinde
çözümler aramaya iter (İnanç ve Yerlikaya, 2010).
Hayatta çok başarılı olsalar bile içlerindeki değersizlik ve boşluk duyguları devam eder,
değersiz ve sevgisiz yetiştirilmiş olmalarına sebep olarak kendilerini yeterince çabalamamış
olmakla suçlarlar ve bu sorunu çok çabalayarak aşmaya çalışırlar. Yaptıkları işlerde kendi katı
standartları yüzünden çok fazla çaba ve enerji harcarlar, ayrıca bazen bu tutumları yüzünden
sonuca ulaşamadıkları olur. Hayatı olduğu gibi kabul etmek yerine kafalarındaki olması
gerekenle meşgul olurlar (Güney, 2015; Costa, 2015).
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu DSM- IV kişilik bozukluklarında tanımlanan C
kümesinde yer alır. Bu kişilik bozukluğu bebek ve bakıcısı arasında yaşanan iktidar savaşında
sınırların belirlenmesi ile ilişkilidir. Spektrumun bir ucunda tuvalet ihtiyacını istediği şekilde
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istediği zaman yapan bir çocuk varken diğer ucunda obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda
her şeyi kurallarıyla yapan yapıyı simgeler (DSM-IV, 2013).
Reaksiyon-formasyon savunma mekanizmasının en sık görüldüğü kişilik bozukluğu
obsesif kompulsif kişilik bozukluğudur. Kişi bilinçdışında yaşanan kaos ve karmaşayı kontrol
altında tutabilmek için eşyaları düzenlemek, simetriyi sağlamak, tüm eşyaların yerini kontrol
altında tutmak tipik yaşanan bir durumdur. Yine bilinçdışında yaşanan suçlu ve günahkârlık
hisleri aşırı temizlik, vücut temizliği ve ev temizliğiyle giderilmeye çalışılır (Cüceloğlu, 2004;
Chen ve ark., 2007).
Freud (1908) obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip kişilerin bebekliklerinde
fiziksel ve ruhsal açıdan aşırı rektum hassasiyetine sahip olduklarını düşünmüştür ve anal
dönemde saplanma yaşadıklarını (18-36. aylar) tanımlamıştır. Anal dönem tuvalet eğitimi
döneminde temiz olma, inat etme, içinde tutmaya yönelik özellikler görülür. Aşırı kontrolcü
ebeveynlerin tuvalet eğitimi süresince katı ve titiz tutumları çocukları zorladıkları klinik
gözlemlerde saptanan kanıtlardır. Anal dönemde çocuğa bakım veren ve çocuk arasında
çocuğun kaybetmeye mahkûm olduğu bir kontrol ve güç savaşı başlar. Tuvalet eğitimi boyunca
ebeveyn çocuktan katı ve düzenli bir şekilde bir şeyler yapmasını ister ve kontrol altındaki
çocuk öfke ve saldırganlık hislerine kapılır. Mücadeleyi kaybetmiş, tutarsız ve öfke ve utanç
içimdedir. Yetişkinlik yaşamında bu duygular yerine benlik saygısını devam ettirebilmek adına
tutarlı, mantıklı, katı, kontrolü kendi elinde tutan bir örüntü geliştirir. Kontrol edilmeye
gösterilen öfke ve cezalandırılmaya karşı yaşanan korku obsesif kompulsif kişilik bozukluğu
gösteren kişilerdeki duygusal çatışmanın temelini oluşturur. Bu kişiler genelde duygularını
ifade etmek yerine baskılamaya çalışırlar. Genelde utanç duygusu da bu duygulara eşlik eder
(Freud, 1908).
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip insanlar her şeyi mantık çerçevesinde
değerlendirdiklerinden ilişkilerinde de davranışsal ve motivasyonel olarak bozulmalara
yaşamaktadırlar. Doğru yapabilme çabası ve kişilerarası ilişkilerde mükemmelliğe ulaşabilmek
adına sonsuz bir çaba harcamaktadırlar (Sookman, Abramowitz, Calamari, Wilhelm ve McKay,
2005; Burger, 2006; Salkovskis, 2007).
Obsesf kompulsif kişilik bozukluğuna sahip bireyler için psikotereapi temel tedavi yolu olarak
kabul edilmektedir. Psikoterapi sürecinde bilişsel davranış terapisi, diyalektik davranış terapisi,
zihinselleştirme terapisi, aktarım odaklı terapi gibi yöntemleri kullanılır. Doğrudan
belirtilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir ilaç tedavisi olmamakla birlikte bozukluğa eşlik
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eden depresyon, dürtüsellik ve anksiyete gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olacak ilaçlar
kullanılmaktadır.
Sonuç
Bu çalışmada obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun klinik görünümünü inceleyen
araştırmaların bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuç olarak, erken erişkinlikte başlayan ve
değişik bağlamlarda ortaya çıkan obsesif kompulsif kişilik bozukluğu; esnekliği azaltıp, verimi
düşüren düzenlilik, eksiksizlik düşünceleriyle kuşatılmış hayatı ve ilişkileri kontrol altında
tutma çabaları olarak göze çarpan belirtilerle bireyin günlük hayatını davranışsal ve
motivasyonel anlamda sekteye uğratan bir bozukluktur. Obsesif kompulsif kişilik
bozukluğunda gerekli tedavi yolunun multi disipliner bağlamda yürütülmesi önerilmektedir.
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İstanbul.
Salkovskis, P. M. (2007). Psychological treatment of obsessive–compulsive disorder.
Psychiatry, 6(6), 229-233.
Sookman, D., Abramowitz, J. S., Calamari, J. E., Wilhelm, S. ve McKay, D. (2005). Subtypes
of obsessive-compulsive disorder: Implications for specialized cognitive behavior therapy.
Behavior Therapy, 36(4), 393- 400.
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Türkçapar, M., Örsel S, Uğurlu M. (2007). Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve
güvenirliği. Klinik Psikiyatri, 10, 177-191.
Yursever, H. (2009). Kişilik Özelliklerinin Stres Düzeyine Etkisi ve Stresle Başa Çıkma
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Üniversitesi, İzmir.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

119

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

QUEBEC’TE KOLEKTİF “BİZ”İN İNŞASINDA İMKANLAR VE SINIRLILIKLAR

Esra ÖZGÜR1

ÖZET
İlk olarak 1500’lı yıllarda Fransa ve İngiltere’den daha sonrasında tüm dünyadan aldığı göçlerle
kurulan Kanada, içerisinde farklı kültürleri barındırmakta ve toplumsal çeşitliliğini “Gücümüz
sahip olduğumuz farklılıklardır; 169 ülke, 500 etnik grup” şekilde tarif etmektedir.
Farklılıkların bir arada yaşamasını sağlamak ve özellikle Quebecliler arasındaki ayrılıkçı
hareketlerin önüne geçmek adına bir devlet politikası olarak çokkültürlülüğü benimseyen
Kanada, 1971 yılından bu yana da kendini “çokkültürlü devlet” şeklinde tanımlamaktadır.
Çokkültürlü toplumlarda kolektif “biz” duygusu, toplum içinde farklı diller konuşan, farklı
dinlere inanan, farklı kültürel değerlere sahip olan bireyler ve topluluklar arasında tutkal görevi
gören olgular şeklinde tanımlanır. Çeşitliliğin bu kadar fazla olduğu Kanada gibi bir ülkede
toplum içerisinde birlikteliği sağlamak için; diğer bir deyişle kolektif “biz” duygusunu
oluşturmak adına uygulamaya konulan çokkültürlülük politikaları, hoşgörü, farklılıklara saygı,
adalet gibi kavramlar üzerinden inşa edilmektedir. Böylece toplum içerisinde farklılıklar
arasında birliktelik sağlanarak –yeni bir Kanadalı üst kimliği yaratarak- ayrılıkçı taleplerin
engellenmesi amaçlanmaktadır.
Dünya genelinde ileri demokrasi kategorisinde yer alan Kanada uzun yıllardır Quebeclilerin
ayrılıkçı talepleriyle mücadele etmektedir. 1995 yılında Quebec eyaletinin bağımsız olup
olmasının sorgulandığı referandumda sadece 54.288 oyla farkla Quebec bağımsız olamamıştır.
Sadece bu örnek bile çeşitli ayrılıkçı hareketlerin (henüz) sonuç alamasa da dikkate değer bir
toplumsal gücü olduğunu göstermektedir. Kanada’nın uyguladığı çokkültürlülük politikalarının
Quebecliler tarafından yorumlanışına bakıldığında ise tüm eyaletlerin ve grupların eşitliğini
kapsamaması nedeniyle eleştirilmektedir. Çünkü Kanada’ya Avrupa’dan ilk göç edenlerin
Fransızlar olması nedeniyle Quebeclilerin en öncelikli talepleri arasında Kanada
Federasyonu’nun kurucu unsuru olarak tanınmak ve farklılıkları ile toplum içerisinde var olmak
bulunmaktadır. Kanada Quebeclilere birçok hak tanımasına rağmen bu öncelikli taleplerini
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yerine getirmemesi nedeniyle Quebeclilerin çokkültürlülük politikalarını zamanla asimilasyonu
içeren bir uygulama olarak algıladıkları söylenebilir.
Bu bilgiler bağlamında bu çalışmada, Kanada’nın çokkültürlülük politikaları benimseyerek
Quebeclilere çeşitli haklar sunmasına rağmen Quebec ile arasında kolektif “biz” duygusunu
oluşturamadığını iddia edilmektedir. Başarısızlığın en önemli nedeninin demokrasi
eksikliğinden değil milliyetçi fikirlerden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu bağlamda
çalışma, başarısızlığın sınırlılıklarını göstererek milliyetçiliğin her türlü liberalleşme ve
küreselleşme dalgasına rağmen nasıl (hala) etkileyici bir ideolojik güç olarak öne çıktığını
gösterecektir.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Quebec, Kolektif “Biz” Duygusu, Kanada.
GİRİŞ
1960’lı yıllarla birlikte bilişim, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde
dünya baş döndürücü hızda bir dönüşüm sürecine girmiştir. Genel anlamıyla küreselleşme adı
verilen bu değişim sürecinin toplumsal ve siyasal yansımalarının dünya düzeninde yeni bir
dönemi başlattığı söylenebilir. Ulaşım ve iletişim sektörlerinde yaşanan gelişmeler sonucunda
insanların seyahat etmelerinin kolaylaşması devletler arasındaki sınırların aşınmasına neden
olduğu kabul gören bir iddia haline gelmiştir. Ayrıca bu durum göçlerin de yoğunlaşmasına ve
toplumların birbirlerinden daha fazla haberdar olmasına neden olmuştur. Böylece dünya
genelinde toplumlar birbiriyle daha fazla benzer hale gelirken yerel düzeyde artan milliyetçi
hareketler de varlıklarını güçlenerek devam ettirmişlerdir (Bauman, 2012: 7-9). Bunun tabii
sonucu olarak, toplum içerisinde yer edinemeyen etnik, mezhepsel, cinsel “marjinal”
kimliklerin de artık daha fazla görünür olduğu yeni bir toplumsal düzenden bahsedebilir. Bu
durum ulus-devletlerin homojenlik iddialarının sorgulanmasına yol açmıştır (Duman, 2007: 5).
Küreselleşme süreciyle önerilen toplumsal yapılanma modeli ise çokkültürlü toplum modelidir.
Farklılıkların bir arada uyum içerisinde yaşamasını öngören çokkültürlü model, politika olarak
yeni olmasına rağmen kavramsal tarihi eskilere dayanmaktadır.
Modern dönem öncesi imparatorluklarda da toplumsal çeşitlilikten bahsetmek mümkündür. Bu
dönemde toplumların dini kimliklerinin ön planda olması nedeniyle çeşitliliklerin de din temelli
olduğu görülmektedir (Modood, 2014: 18; Karpat, 2001: 65-66; Hourani, 2012). Bu yapıya
karşılık gelen örnekler arasında Osmanlı Devleti de bulunmaktadır. Üç kıtaya yayılan bir devlet
olması ve bunun yanında fethettiği topraklarda bir asimilasyon politikası uygulamaması
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nedeniyle Osmanlı Devleti içerisinde birçok dini farklılığı barındıran bir siyasi örgütlenmeye
sahipti. Millet sistemi anlayışına göre düzenlenen toplumsal yapıda farklı dine mensup gruplar
aynı toplum içerisinde bir arada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemde etnik bir kimlik
yapısının oluşmadığı, varsa bile dini kimlikler kadar ön planda olmadığı söylenebilir. Yaklaşık
altı yüz yıl varlık sürdüren ve bu dönem içerisinde üç farklı kıtada birbirinden farklı
karakteristik özelliklere sahip demografileri yöneten Osmanlı Devleti çokkültürlü toplumun
devamlılığının sağlanması konusunda başarılı bir örnek olarak öne çıkmaktadır (Parekh, 2002:
9).
Modern dönemle birlikte geleneksel toplumsal yapı ve siyasal düzenin yerini klasik ulus
modeline bırakmıştır. Bu dönemde Avrupa’da yaşanan sekülerleşme hareketi ile dinin
toplumsal ve kamusal hayattan geri çekilmesi sonucunda oluşan boşluğu klasik ulus modelinin
ulus kimliği ile doldurulması amaçlanmıştır. Ulus kavramı, John Stuart Mill tarafından
aralarında ortak bir tarih anlayışının, ortak dini değerlerin ve ortak dilin var olduğu insan grubu
olarak tanımlamaktadır (Özkırımlı, 2013: 43). Habermas da (2005: 16) benzer şekilde ulusu
“ortak köken en azından ortak dil, kültür ve tarihi ile şekillenmiş siyasi bir topluluk” biçiminde
yorumlamaktadır. Bu bağlamda ulus olgusunu aralarında ortaklıklar bulunan insan topluluğu
olarak tanımlamak mümkündür.
Ancak her toplumsal grubun farklı bir tarihi ve kültürel dokusu olması sebebiyle tüm toplumları
kapsayan bir ulus modelinden bahsedilememektedir. Diğer bir deyişle klasik ulus modeli farklı
değerler üzerinden tanımlanmış ve her bir tanımda ulus kimliğini oluşturan farklı bir öğenin
başat özne olduğu varsayılmıştır. Örneğin; Herder, “bir milletin atalarının dilinden daha sevgili
neyi vardır? Dilde bütün düşünceleri, geleneği, dini ve hayatının temeli, bütün kalbi ve ruhu
gizlidir. Bir halkın kalbini dil oluşturur” şeklinde söylemiyle klasik ulus modelinde “biz”
duygusunu dil birliği üzerine bina etmektedir (Eraydın, 1998: 265). Renan ise “kahramanlıkla
dolu bir mazi, büyük adamlar, şan ve şeref (gerçek şan ve şerefi murad ediyorum), işte üzerine
bir millet fikri kurulabilecek cemiyet sermayesi” biçimindeki ifadesiyle tarihi anıların önemini
vurgulamaktadır (Renan, 1946: 120). ). Fransız tarihçi Numa Denis Fustel De Counlanges de
“Milliyeti yapan ne ırk ne de dildir; milliyeti yapan fikir, çıkar, sevgi anı, umut cemaatidir.
Yurdu yurt yapan şey işte budur!” diyerek “biz duygusunun sübjektif unsurları üzerinde
durmaktadır (Wihtol De Wenden, 1998: 43).
Görüldüğü üzere klasik ulus modelinin “biz” duygusunda her düşünür ve toplumsal yapıda
farklı kriterlere vurgu yapılsa da geleneksel toplum modelinin çokkültürlü yapısının aksine
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klasik ulus modeli “aynılıkları” üzerinden bir toplumsal düzen kurmayı öngörmektedir (Smith,
2013: 36). Klasik ulus modeli yaklaşık üç yüz yıldır varlığını sürdürerek neredeyse her
toplumun bu toplumsal modele göre şekil almasını sağlamıştır. Klasik ulus modelinin
homojenlik iddiasına karşın ulus-devlet aslında farklılıkları da içerisinde barındırmaktadır.
Ancak bu farklılıkları ya görmezden gelerek ya da asimile ederek toplumsal devamlılığını
sağlamıştır (Joppke, 1996: 452).
I. Dünya Savaşı’nın ardından ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının kabul görmesi, II.
Dünya Savaşından sonra etnik ve dini anlamda insanların bireylerin eşitliğinin daha fazla
önemsenmesi, sömürgecilik döneminin sona ermesi, sömürge toplumlarda özgürleşme
hareketlerinin başlamasına ve yerel düzeyde diğer bir deyişle klasik ulus modelinin görmezden
geldiği farklılıkların daha fazla görünür olmasını sağlamıştır (Kymlicka, 2012: 302-303).
Özellikle 1970’lı yıllarda postmodern yaklaşımların popüler olması ve bunun yanında yaşanan
teknolojik gelişmeler küresel anlamda toplumların birbirine benzemesini sağlarken yerel
anlamda milliyetçi taleplerin artmasının önünü açmıştır (Bauman, 2012: 8).
Bu gelişmeler beraberinde klasik ulus modelinin homojen toplum iddiasının sorgulanmasına
neden olmuştur. Hem yerel baskınların artması hem de göç etmenin daha kolay hale gelmesiyle
klasik ulus modelinin bu yeni toplumsal yapıya uyum sağlamadığı öne sürülmekte ve yerine
çokkültürlü toplum modeli önerilmektedir (Vatandaş, 2002: 3; Şan ve Öğür, 2016: 135).
Kanada 1971 yılında çokkültürlü bir devlet olduğunu ilan ederek günümüzdeki anlamıyla bu
toplum modelini hayata geçiren ilk ülkedir. 1500’lü yıllardan itibaren neredeyse aldığı göçlerle
oluşan Kanada’nın çokkültürlülük politikalarını benimsemesi şaşırtıcı değildir. İçerisinde
barındırdığı etnik, dini, kültürel çeşitliliğin bir arada yaşamasını sağlamak amacıyla bundan
önce denediği ancak başarı sağlayamadığı yöntemler sonucunda en son çokkültürlü politikalar
ile birliğini sağlamaya çalışmaktadır (Bouchard, 1995: 80).
İleri demokratik yönetimler arasında olmasına rağmen Kanada’da ayrılıkçı taleplerle karşı
karşıya kalmaktadır. Kanada’ya Avrupa’dan ilk göç eden grup olan Fransızların günümüzdeki
karşılığıyla Quebeclilerin2, İngiliz Kanadalıları ile eşit statüde olmamaları nedeniyle Kanada
Federasyonu’ndan ayrılarak bağımsız bir devlet kurma taleplerinin olduğu görülmektedir.

2

Fransız Kanadalıların 1960’lı yıllardan sonra kendilerini Quebecli olarak adlandırmaktadır.
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Çokkültürlülük politikaları ile Kanada üst bir “Kanadalı” kimliği yaratarak ayrılıkçı taleplerin
önüne geçmeyi hedeflemektedir (Coulombe, 1999: 290).
Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak çokkültürlülük politikalarına ve çokkültürlü toplumlarda
“biz” inşasına değinilecektir. Daha sonrasında Quebec’in ayrılıkçı taleplerinin kaynağına
inmek adına tarihsel süreç incelenerek çokkültürlülük politikaları ile Quebeclilere tanınan
haklar üzerinde durulacaktır. Son kısımda ise bu hakların Quebeclilerin beklentilerini karşılayıp
karşılamadığı ve kolektif “biz” duygusunu oluşturup oluşturmadığına dair bir değerlendirme
yapılacaktır.
I. Kavramsal Çerçeve: Çokkültürlülük Politikaları ve Kolektif “Biz” Duygusu
Dünya genelinde küreselleşmeyle birlikte hızla artan göçlerin ve güçlenen yerel kimliklerin
taleplerini modern paradigmanın siyasi örgütlenme biçimi olan klasik ulus modelinin
karşılayamadığına dair söylemler git gide yaygın hale gelmiştir. Bununla birlikte klasik ulus
modelinin temel argümanı olan homojenlik iddiası ve toplumu tek tipleştirici uygulamaları bu
süreç içerisinde sorgulanır hale gelmiştir. Ulus-devletlerin içerisinde bastırılan, görmezden
gelinen farklılıkların postmodern kimlik tanımlaması ile toplum içerisinde yer edinmesi
sağlanmıştır. Bu bağlamda postmodern teori; toplumda etnik, dinsel, cinsel ya da kültürel
farklılıkların siyasi olarak tanınarak kendi kimlikleriyle var olmasına imkan vermektedir
(Keyman, 2000: 43-47). Diğer bir deyişle “aynılıklar” üzerine kurulu toplumsal kimlik
tanımlamaları yerine bütün farklılıkların toplum içerisinde yer bulabileceği “farklılıklar” 3
esasına göre şekillenen bir kimlik politikasının oluşturulması amaçlanmaktadır (Özensel, 2012:
59). Çokkültürlülüğün ortaya çıkışı, dünyada postmodern yaklaşımın gelişmesiyle doğru
orantılıdır. Modernitenin sorgulanmaya başlanması aynı zamanda klasik ulus modelinin de
sorgulanmasının önünü açtığı, çokkültürlülüğün de bu konjonktürde ortaya çıktığı
görülmektedir. Modernitenin bilimsel bilgiyi fetişleştirerek din, kültür gibi etkenleri yok
sayması, farklılıkları görmezden gelmesi post modernizmin siyasi bir akım haline gelmesine ve
paralelinde toplumsal sistemde de çokkültürlülüğün kendine yer edinmesini sağlamıştır
(Yalçın, 2002: 51).

Farklılık kavramı, etnik ve dini açıdan toplum genelinden farklı olanı kapsayacağı gibi, toplum içerisinde
dezavantajlı konumda olan kadınları, gey ve lezbiyenleri, engellileri, içeren geniş bir tanıma da sahiptir (Kymlicka,
2015: 53-54). Bu çalışma kapsamında farklılık kavramı etnik ve kültürel farklılıkları nitelendirmek için
kullanılmaktadır.
3
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Çokkültürlülük kısaca “birden fazla kültürün, çoğunluk kültürünün veya egemen kültürün
baskısı olmaksızın, tıpkı çoğunluk kültürü veya egemenin kültürü gibi benzer şartlar altında ve
devletle eşit mesafede yaşayabilmesini hedefleyen görüştür” şeklinde tanımlanır (Barın, 2016:
79). Bu bağlamda “çokkültürlülük; kamusal alanda farklı kültürlerin adil bir biçimde teşvik
edilmesi projesi olarak tasarlanmıştır ve savunucularına göre dünyadaki kimlik hareketlerinin,
aynı siyasi örgütlenme içinde farklı kültürel ufuklara sahip nüfus topluluklarının barışçı bir
şekilde bir arada var olabilmelerini sağlayan ilaçtır” (Doytcheva, 2013: 12).
İki veya daha fazla sayıda topluluğu içinde barındıran toplumun çokkültürlü olarak
tanımlanması nedeniyle 1970’li yıllardan itibaren çokkültürlülük neredeyse her devletin bir
gerçeği haline gelmiştir (Parekh, 2002: 7). Özellikle 1970’lerin toplumsal hareketleri
bağlamında ele alındığında postmodern düşüncenin devlet karşıtı, başka bir deyişle devleti
merkeze konumlandıran anlayışlara karşı çıkan “entelektüel bir duruş” olarak ortaya çıkması
şaşırtıcı değildir (Ashley, 1996). Bu bağlamda her devlet kendi toplumsal ve kamusal kültürüne
bağlı olarak çokkültürlülüğü deneyimlemekte, sosyolojik bir okuma ile 1970’li yılların devlet
karşıtı halk hareketleri, adeta bu deneyimi çağırmaktadır (Connolly, 1995). Örneğin; bazı
devletler –Kanada, İsviçre- birden fazla resmi dil ilan ederek, federasyon şeklinde yönetimlere
geçerek çokkültürlülüğü uygularken bazı devletlerin -Fransa, Türkiye, Almanya- daha
muhafazakar bir şekilde azınlık dillerinin televizyonda yayınlanması, kamusal alanda kısmen
kullanımına izin verilmesi şeklinde uygulamalara gittikleri görülmektedir. Bu nedenle tek bir
çokkültürlülük modelinden bahsedilmediğini her toplumun hatta aynı toplum içerisinde farklı
zamanlarda farklı çokkültürlülük anlayışlarının benimsendiğini vurgulanması gerekir
(Kymlicka, 2015: 40; Keyman, 2006).
Klasik ulus modelinde olduğu gibi çokkültürlü modelde de toplumların devamlılığının
sağlanması ve toplum içinde birlik duygusunun oluşmasına ihtiyaç vardır. “Biz” duygusunun
genel bir tanımına bakıldığında toplum içinde ortak kimliğin oluşması, bir başka deyişle
bireylerin kendilerini o topluma ait hissetmeleri, bir “asabiye” durumu olarak tanımlanabilir
(Şahin, 2007:114-117). Bir anlamda aslında hiç tanınmayan ve tanınmayacak bireylerle “hayali
bir cemaatin” üyesi olma hissi şeklinde tasvir edilebilir (Anderson, 2014: 20). Bu duygunun
oluşması durumunda toplumlarda ayrılıkçı fikirlerin engelleneceği, toplum içi çatışmaların
sona ereceği ileri sürülebilir.
Çokkültürlülük modelinde kolektif “biz” duygusunun oluşmasını sağlayacak olgulardan birinin
adalet kavramı olduğu söylenebilir. Adaletin toplumsal ve kamusal hayatta sağlandığına dair
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inancın bireylere nüfuz etmesi toplumsal birliğin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Adalet ve
eşitlik kavramları çokkültürlü politikalar içerisinde sıkça yer alarak bazen de birbirini yerine
kullanılarak bir anlam karmaşasına sebebiyet vermektedir. Adalet kavramı farklılıkları göz
önünde bulundurarak herkesin kendi değerlerine göre analiz edilmesini öngörmektedir.
Eşitlikte ise farklılıkların yok sayıldığı, herkesin aynı olduğu fikrinden hareket edilmektedir
(Taylor, 2014: 59-62). Çokkültürlülük politikası iki olguyu da içerisinde barındırarak genel
insani değerlerin yani bireylerin dil, din, ırk, cinsiyet gibi farklılıklarının ötesinde sadece insan
olduğu için tanınacak olan örneğin; sağlık, eğitim, ifade özgürlüğü gibi haklarda eşitlik ilkesinin
benimsenmesini öngörmektedir (Gutmann, 2014: 26). Adalet kavramının ise farklılıkların ön
plana çıktığı örneğin; dil, din, kültürel gibi hakların düzenlenmesinde kullanılmaktadır.
“Biz” duygusunun çokkültürlü modelde oluşmasının bir diğer etkeni ise farklılıklara saygı ve
hoşgörü anlayışının hem toplumsal hem de kamusal alanda kabulünün sağlanmasıdır (Bağlı ve
Özensel, 2013: 52). Karşılıklı saygı ve hoşgörü sayesinde toplum içerindeki farklılıkların
birbirleriyle iletişim kurmasının önü açılmaktadır (Gutmann, 2014: 43-45). Bu noktada
çokkültürlü politikalara gelen eleştiri kabul edilecek farklılıkların boyutudur, diğer bir deyişle
her toplumun farklı gelenekleri olduğu ve bazılarının genel toplumsal değerlere aykırı olduğu
–kadınların sünnet edilmesi, çok eşlilik vb.- yönündedir. Çokkültürlülük politikalarında
farklılıkların sınırlarının insani değer sınırlarından büyük olmadığı ifade edilmektedir. İnsani
değerlere aykırı olan geleneklerin çokkültürlü toplumlarda farklılıklara saygı olarak
değerlendirmemektedir (Miller, 1995: 2).
Çokkültürlü toplumlarda bu olguların yer edinebilmesi için ilk olarak çokkültürlülüğün bir
devlet politikası haline getirilerek kamusal alanın bu doğrultuda düzenlenmesinin gerektiği
söylenebilir. Bu düzenlemelerin başında eğitim sisteminin çokkültürlü bir yapıya
dönüştürülmesi gelmektedir. Ulus-devletlerin kurulmasının akabinde eğitimin zorunlu ve
standart bir hale gelmesi beraberinde devletlerin toplum üzerindeki hakimiyeti arttırmıştır.
Diğer bir deyişle eğitim aracılığıyla devletler istedikleri vatandaş profilinde bireylerin
yetişmesini ve aynı zamanda devletin etkinliğinin ülke çapında hissedilmesini sağlamaktadır.
Çokkültürlü modelde de eğitim sisteminin çokkültürlü bir yapıda olmasının bireylerin küçük
yaştan itibaren bu öğretilerle gelişmesini sağlamak açısından önemli bir adım olarak
görülmektedir (Wolf, 2014: 100-104).
Anayasal düzenin çokkültürlülük felsefesine uygun olarak gözden geçirilmesi çokkültürlülüğün
topluma nüfuz etmesinin yollarından biri olduğu söylenebilir. Devletin çokkültürlülük
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politikalarını yasal güvence altına alması, politikaların devamlılığının sağlanması açısından
önemli bir noktaya işaret etmektedir. Kamusal alanda toplumun yapısına göre farklı dillerde
hizmetlerin verilmesi, eğitim sistemi içerisinde azınlık dillerine de yer verilmesi ve aynı
zamanda kamusal sistemin dinsel hassasiyetleri dikkate alacak şekilde yapılanması, çokkültürlü
modelin kolektif “biz” duygusunun toplum içinde oluşması için öngördüğü uygulamalardandır
(Parekh, 2002: 268-269).
İkinci olarak toplumsal alanda da çokkültürlülüğün kabul edilmesi en az kamusal alandaki
karşılığı kadar anlamlıdır. Devletin yasal olarak düzenlemeler yapmasına rağmen bu yasaların
halk tarafından kabul görmemesi politikaların kalıcılığının sorgulanmasına yol açabilmektedir.
Bu nedenle uygulamaya konulan politikaların toplum tarafından da meşruiyetinin sağlanması
kolektif “biz” duygusunun oluşmasında mühim bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.4
Bireyler ilk eğitimlerini aile içerisinde almaları nedeniyle toplumun en küçük yapı birimi olan
aileden itibaren çokkültürlülüğün yerleşmiş olması gerektiği, bu doğrultuda gelişen bir
toplumda farklılıklara saygı ve hoşgörünün var olmasının daha kolay olabileceği söylenebilir
(Rockefeller, 2014:110-113).
Toparlamak gerekirse teorik olarak çokkültürlülük; toplum içerisinde farklılıkların tanınması,
kamusal ve toplumsal alanda kabul edilmesi, eğitim sistemi içerisine dahil edilmesi, adalet ve
eşitlik kavramları üzerinden “biz” duygusunu oluşmayı amaçlamaktadır. Pratikteki karşılığına
Kanada-Quebec örneği üzerinden bakılarak teori ile pratik arasında bir değerlendirme
yapılması hedeflenmektedir.
II. Quebec’in Tarihsel Dönüşümünde Kritik Evre: Sessiz Devrim
1960’lı yıllar Quebec tarihi için önemli bir değişim sürecinin başlamasına işaret etmektedir.
Kendi cemaati içerisinde muhafazakar bir yapıda olan Quebec’in, 1960 yılında liberal
hükümetin seçimi kazanması ile çehresi değişmeye başlamıştır. “Sessiz Devrim” olarak
adlandırılan bu süreçte Quebec’te ekonomide, sosyal ve siyasal hayatta birçok reform yapıldığı
görülmektedir. Bu nedenle, makalenin kapsamını ve amacını aştığı için geniş bir Quebec

Bu konuda yakın zamanda Cezayir Devleti’nin Berberi kökenli yaklaşık on milyonluk vatandaşa yönelik
başlattığı reform girişimi örnek olarak gösterilir. Cezayir toplumunu oluşturan Arap kökenli toplumdan farklı
olarak Berberi toplumu, Müslüman olmasına rağmen farklı kimliğe sahiptir ve farklı olmanın etkilerine uzun süre
boyunca maruz kalmıştır. 2000’lerin başında “Berberi Baharı” olarak adlandırılan isyanlarda taleplerini dile
getirdiler. Cezayir Devleti ancak geniş çaplı reform sözü vermesiyle isyanları bastırabilmiştir. 2014 yılından
itibaren ise Berberi dilinin resmi dil olarak kabul edilmesi, eğitim dili olarak müfredata dahil olması gibi kültürel
haklarla hem Berberilerin taleplerini yerine getirmek için adımlar atmış hem de çokkültürlü politikaların, farklı
toplumsal kökenlerin varlığına rağmen mümkün olabileceğini göstermiştir (Öğür, 2016: 351).
4
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tarihine yer vermek yerine, Quebec tarihinde önemli bir yere sahip olan 1960’lı yıllarda
yaşananlar dikkate alınarak iki kritik dönem, 1960’lar önce ve sonrası, karşılaştırmalı bir
şekilde ele alınacaktır.
a. 1960’lı Yıllar Öncesi
Fransızların coğrafi keşiflere başlamasıyla birlikte 16. yüzyılda Jacques Cartier, Quebec
eyaletine ulaşarak bölgede ilk koloniyi kurmuştur. Deri ve kürk ticaretiyle uğraşan Fransızlar,
kısa sürede bölgede hakimiyetlerini oluşturmuşlardır (Bağlı ve Özensel, 2013: 69). Amerika
kıtasında keşif yapan bir başka güç olan İngilizlerin bölgenin ticari değerini fark etmeleri iki
devletin karşı karşıya gelmesine yol açmıştır. 1759 yılındaki Plaines d’Abraham savaşından
Fransızlar yenik çıkmış ve bölge İngilizlerin hakimiyetine geçmiştir. Quebec tarihinin dönüm
noktalarından birini oluşturan bu savaşla Fransızların büyük bir kısmı sürgün edilmiş, kalanlar5
ise asimilasyona maruz kalmıştır. Ayrıca Sanayi Devrimi ile İngiltere’de işsiz kalan İngilizler
Kanada’ya göç etmiş, bu durum Fransızlar ve İngilizler arasındaki nüfus farkının daha da
artmasına neden olmuştur (Kalaycı, 2007: 20).
Hem savaşın kaybedilmesi hem de bölgede İngilizlerin sayıca fazla olması Fransızlarda
asimilasyon endişesi yaratmıştır. Protestan ve İngilizce konuşan İngilizlere karşı, Quebeclilerin
asimile olmamak için Fransız diline ve Katoliklik inancına daha sıkı sarılmaya başladıkları
söylenebilir. Bu durum onların içlerine kapanık, cemaat bağlarının etkin olduğu bir toplumsal
yapıya dönüşerek Kanada toplumundan ayrışmalarına yol açmıştır. Aynı zamanda ekonomi,
eğitim, istihdam gibi konularda İngiliz Kanadalılardan geri planda kaldıkları ve bunun
nedeninin İngilizlerin bölgeyi fethetmesine olarak gördükleri için bu durum bir kısır döngü
şeklini almıştır (Vatandaş, 2002: 213).
Quebec eyaleti yer altı kaynakları ve sanayi alanında gelişmiş bir eyalet olmasına rağmen bu
işletmelerin İngilizler tarafından yönetildiği ve Quebeclilerin bu işletmelerin çok az bir kısmına
sahip olduğu görülmektedir. Ekonomik anlamda Quebeclilerin tarımla uğraştıkları ve küçük
işletmelere sahip oldukları için zenginlik üretmede İngilizlerin gerisinde kalmışlardır. Diğer
taraftan Fransızca konuşmaları iş bulma olanaklarını kısıtlamakta ve kendi cemaatinin dışında
barınmalarını zorlaştırmaktadır (Mendelsohn, 2002: 75).

5

1760’lı yılında Kanada’da 70 binden az Fransız’ın kaldığı tahmin edilmektedir (Kalaycı, 2007: 20).
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Quebec eyaletinin eğitim sistemi de benzer şekilde diğer bölgelerden geride kaldığı
söylenebilir. Kanada Devleti’nin resmi kuruluş bildirgesi olan 1867 yılında İngiliz Kuzey
Amerika Yasası (British North America Act (BNA)) ile Kanada’yı dört eyalete - Quebec,
Ontario, New Brunswick ve Nova Scotia- bölen bir yönetim şekli belirlenmiştir. Eğitim
alanında diğer eyaletler bakanlık kurarak faaliyetlerini yürütürken Quebec’te Katolik Kilisesi
bu görevi üstlenmiştir. Kilisenin Quebec toplumu üzerindeki otoriter tavrının tüm toplumsal
hayata nüksetmesi nedeniyle 1960’lı yıllardan sonra Quebec’in geri kalmasındaki etkenlerden
biri olarak Katolik Kilisesi gösterilmektedir (Coulombe, 1999: 290).
1960’lı yıllara kadar Quebeclilerin, İngiliz Kanadalıları tarafından mağdur edildiği ve
haklarının yenildiği üzerinden “biz” duygusunu oluşturdukları görülmektedir (Rudin, 2002:
162). Böylece İngiliz Kanadalılarının Quebec’i ele geçirmesiyle birlikte yaşanan travmanın
üzerinden kendi varoluşlarını şekillendirmişlerdir. Toplumsal kimliklerin oluşumunda “öteki”/
“düşman” kavramı önemli bir yer tutmaktadır. “Öteki”nin varlığı ile içerideki “biz” inşa
edilmektedir (Bilgin, 1995: 62). “Biz” meşru ve iyi olanı tanımlarken “öteki” düşman ve kötü
olanı tanımlamaktadır (Pamuk, 2014: 65). Quebec’te de benzer şekilde “öteki”nin –İngiliz
Kanadalıları- yaptıkları üzerinden bina edilen “biz” duygusuyla karşılaşılmaktadır (Kalaycı,
2010: 209). Quebeclilerin kimliklerini hatırlatacak her yere “Je me souviens” (hatırlıyorum)
yazdıkları ve İngiliz Kanadalılarının kendilerine yaptıkları haksızlıkları zihinlerde yineledikleri
görülmektedir (Kalaycı, 2007: 44-47). Bu bağlamda tarihi anıların etkilerinin devam etmesi ve
sürekli yenilenmesi nedeniyle Kanada toplumundan ayrışmaları bağımsızlık fikirlerinin
filizlenmesine de neden olmuştur (Mendelsohn, 2002: 75).
a. 1960’lı Yıllar Sonrası
1960’lı yıllarda dünyada da yükselen liberal akımın yansımalarını Quebec toplumunda da
görmek mümkündür. Quebec eyaletinde 1960 yılında yapılan seçimde liberal değerleri savunan
Lesage hükümetinin seçimi kazanması ile “Sessiz Devrim” olarak adlandırılan bir yenilenme
dönemine girilmiştir. Bu süreç iki yönlü boyutuyla hem Quebec’in kendi içindeki dönüşümü
hem de Kanada’dan hak taleplerinde bulunarak ülke genelinde yaşanan bir değişimi ifade
etmektedir. Bu bağlamda ilk olarak Quebecliler geri planda kalmış, mağdur halk profilinden
sıyrılarak hak talep eden, girişimlerde bulunan bir toplumsal yapıya evrilmişlerdir. Aynı
zamanda liberal akım Quebec’te modernleşmenin ve sanayileşmenin gelişmesine ve dinin
toplum hayatındaki etkisinin kırılmasına neden olmuştur (Kymlicka, 2016). Böylece dini
kimliğin yerini ulus-devletlerin oluşum aşamasına benzer şekilde ulusal kimliklerin aldığı
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ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

129

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Katoliklik yerine Fransızcanın ön plana çıktığı ve Quebec eyaletinin sınırlarıyla mekansal
bağlılığın sağlandığı bu sayede Quebec eyaletinin Quebecliler için “yurt” haline geldiği bir
dönüşüm sürecinden bahsedilebilir. Bu dönemden sonra Fransız Kanadalılarının Quebec
eyaletinde yaşamasalar bile kendilerini “Quebecli” şeklinde tanımladığı görülmektedir
(Guibernau, 2006: 68).
İkinci olarak Quebeclilerin Kanada’dan da taleplerde bulunmuşlardır. Bunların başında
Quebecliler anayasal olarak tanınmak, diğer dokuz eyaletten farklı olduklarının kabul edilerek
Quebeclileri ilgilendiren konularda tek karar merci olmak ve anayasa değişikliklerinde veto
hakkına sahip olmayı talepleri etmektedir (Kymlicka, 2016).
Quebec’te bu dönemde toplum içinde iki yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki
Quebec toplumunun bağımsız olması gerektiğini savunanlardır. Bu yaklaşım Quebeclilerin
kimliklerini ancak bu şekilde koruyabileceklerini öne sürmektedirler (Kalaycı, 2006: 10).
İkincisi ise Quebec’in Kanada içerisinde özerk bir yapıda devam etmesini savunanlardan
oluşmaktadır. Bu yaklaşımda ise Quebec’in federasyon içerisinde, geniş özerklik tanınarak
yönetilmelerinin uzun vadede daha istikrarlı olacağı öngörülmektedir (Mendelsohn, 2002: 88).
Ayrılıkçı fikirlerin yaygınlaşması Kanada Devleti’ni adım atmaya zorunlu bırakmıştır. 1968
yılında Pierre Elliot Trudeau’nun başbakan olmasıyla yönetim alanında bir revizyon sürecine
gidilmiş, üst bir “Kanadalı” kimliği oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece ayrılıkçı taleplerin
vurguladığı dil, din, kültür gibi farklılık unsurlarının üst kimliğe dahil edilerek kolektif “biz”
duygusunun oluşması hedeflenmiştir.
1971 yılında Kanada “çokkültürlü bir devlet” olduğunu ilan ederek politikalarını uygulamaya
başlamıştır. Kanada’nın yenilenme sürecindeki vizyonu, Fransızcanın resmi dil olarak kabul
edilmesi, bireysel hakların öncelenmesi, tüm eyaletlerin eşit sayılması, iki dilliğin ve iki
kültürlülüğün tüm ülkede uygulanması şeklinde tanımlanmıştır (Guibernau, 2006: 54).
III. Kanada’da Çokkültürlülüğün Potansiyeli ve Sınırları
Kanada’da çokkültürlülük ilan edilmeden önce başlayan Fransızcanın ve Quebeclilerin kamusal
alana dahil edilme girişimleri çokkültürlülüğün ilan edilmesinden sonra yoğunlaşarak devam
etmiştir. 1969 yılında ilan edilen “Resmi Diller Yasası (Official Languages Act)” ile iki dilliğini
ilan eden Kanada, bu sayede İngilizce ya da Fransızca dillerinde hizmet vermeyi garanti etmiştir
(Office of The Commissioner of Official Languages, 2018). Aynı zamanda Resmi Diller
Komiseri Ofisi de kurularak bu iki dilliliğin sadece kamusal alanda değil, toplumsal alana da
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yayılması adına girişimler de bulunmuştur (Goverment of Canada, 2018). 1982 Anayasası’nın
16 ile 23. maddeleri Kanada’da parlamentonun, mahkemelerin ve bunların tutanak ve
tüzüklerinin iki dilliliğe göre düzenlenmesini içermektedir. Eğitim alanında bireyin Quebec
dışında Fransızca eğitim alması ya ilk ve orta öğretimini Fransızca almasına ya da anadilinin
Fransızca olması şartına bağlanmıştır. Quebec’te İngilizce eğitim alınması için ise durum tam
tersidir (Goverment of Canada, 2019). Ayrıca eğitim alanında bu dönemle birlikte bir revizyon
sürecinin yaşandığından söz edilebilir. Özellikle tarih anlatımında Fransızların ve İngilizlerin
arasındaki çatışmalar yerine ortak kültürün oluşmasına yönelik bir yol izlendiği görülmektedir
(Létourneau, 2011).
1982 Anayasasında dini özgürlükler de düzenlenmiştir. Kanada, dini anlamda da çeşitliliğin
oldukça fazla olduğu bir ülke olarak din ve vicdan özgürlüğünü temin etmektedir. Haklar ve
Özgürlükler Şartı’nın ikinci bölümünde herkesin istediği dini benimseme, ibadet etme, dini
yayma ve aynı zamanda dini reddetme hakkının olduğu devletin dinler konusunda tarafsız
olmasının gerektiği savunulmaktadır (Goverment of Canada, 2019).
Kanada “çokkültürlü bir devlet” olduğunu ilan ettikten sonra dilsel ve kültürel gelişimin
sağlanabilmesi adına 200 milyon dolar bütçe ayırmıştır. Çokkültürlülük politikalarının
uygulanması için ilk olarak 1972 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir “Çokkültürlülük
Müdürlüğü” oluşturulmuş, 1973 yılında ise politikaların daha etkin sürdürülebilmesi için
“Çokkültürlülük Bakanlığı” kurulmuştur (Brosseau ve Dewing, 2018: 3). Toplumsal alanda 27
Haziran Kanada’da “Çokkültürlülük Günü” olarak ilan edilmiş ve farklı kültürlerin bu vasıta
ile etkileşim içerisine girmesi amaçlanmıştır (Goverment of Canada, 2019a).
Kanada bu gibi düzenlemeler ve uygulamalar ile toplumda bir üst kimlik oluşturmayı
hedeflemektedir. Çokkültürlülük politikaları ile toplumun her kesimine ulaşarak üst “Kanadalı”
kimliğinde her grubun kendinden bir parça bulması ve bu sayede kendini Kanada toplumuna
ait hissetmesi amaçlanmaktadır (Forbes, 2019: 42). Bu bağlamda örneğin, Fransızcanın resmi
dillerinden biri olarak kabul edilmesiyle Fransızca Quebec’in bir özelliği olmaktan çıkarak artık
tüm Kanada’ya mal olmuştur. Diğer yandan Quebeclilerin, Quebec eyaletiyle olan mekansal
bağlılığının yerine tüm Kanada topraklarını kapsayacak şekilde bir aidiyet zemini oluşturulması
ilk öncelikler arasında yer almıştır (Mendelsohn, 2002: 78-79). IV. Quebec’te Kolektif “Biz”
in Sınırlılıkları
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Kanada’nın çokkültürlü bir devlet olduğu ilan etmesi, Quebec eyaletinde ilk başlarda onaylanan
bir durum olsa da uygulanan politikalar neticesinde bir grup Quebecli’nin çokkültürlülük
politikaları desteklemediği görülmektedir. Bu durumun ana nedeni; çokkültürlülük
politikasının temel prensibi olan üst kimlik inşasında yatmaktadır. Kanadalı üst kimliğinin
benimsenmesinin Quebecliler için zamanla asimilasyon anlamına geleceği ve çokkültürlülüğün
aslında isim değiştirmiş bir asimilasyon politikası olduğu öne sürülmektedir (Kalaycı, 2006:
20). Kanada istatistikleri de bu endişeyi doğrular niteliktedir.

2011 yılı verilerine göre

Kanada’nın tamamında Fransızca konuşanların sayısı %22,3’ten %22’ye, Quebec eyaletinde
de benzer şekilde %80,1’den %79,7’ye düştüğü tespit edilmiştir (Statistics Canada, 2018).
Toplum içerisinde çoğunluğun konuşmadığı diller, yasal olarak tanınsa bile toplum hayatta yer
edinemediği için zamanla yok olabilmektedir. Dil, bir iletişim aracı olmanın ötesinde toplumun
kültürünün ve geleneğinin aktarımını sağlayan ana etkeni olarak dilin yok olması aynı zamanda
kültürün de yok olması anlamına gelmektedir (May, 2000: 368; Taylor, 2014: 53). Bu bağlamda
Kanada’da Fransızcanın konuşulmasındaki azalmanın Quebec kültürünün devamlılığını da
tehdit ettiği söylenebilir (Cardinal, 2004: 95).
Quebeclilerin tarafından çokkültürlülük politikalarının eleştirilen noktalardan bir diğeri, tarih
anlatımında ve ortak tarih bilincinde yapılan değişikliklerdir. Geçmişe dair anılar, savaşlar,
zaferler ve aynı kökten gelindiğine dair inanç üzerinden toplum içinde “biz” duygusu inşa
edilmektedir. Kanada’da tarih anlatımında çokkültürlülük politikalarının uygulanmaya
başlanmasıyla yaşanan dönüşüm sonucunda Quebec tarihine tarih müfredatı içerisinde yer
verildiği görülmektedir. Ancak çokkültürlülük vizyonuna uygun olarak seçili bir tarih
anlatımıyla İngilizlerle Fransızlar arasındaki çatışmalara daha az yer verildiği, bu durumun ise
Quebeclilerin geçmiş üzerinden kurdukları “biz” inşasını zayıflattığı ileri sürülmektedir.
1960’lı yıllar öncesinde Quebeclilerin kimliklerinin oluşumunda İngilizlere yenildikleri savaşın
etkisini görmek mümkündür. Bu yenilginin yarattığı travmanın sürekli hatırlatılması Quebecli
kimliğini oluşturan mihenk taşlarından biridir. Çokkültürlü tarih anlatımını, yenilgilere ve
çatışmalara yeterince değinmemesi nedeniyle Quebecli kimliğinin aşınmasına yol açacağına
dair eleştirilerle karşılaşılmaktadır (Létourneau, 2011).
Kanada’nın uyguladığı çokkültürlülük politikalarının vizyonu, toplum içindeki her kültürün
birbiriyle kaynaşmasına dayanması nedeniyle azınlıkta olan kültürel öğelerin zamanla yok
olacağına

şeklinde

eleştirilmektedir.

Quebeclilerin

kültürel

anlamda

beklentisi,

İngilizleşmeden, kimliklerinin özünü kaybetmeden Kanada toplumu içerisinde var olmalarının
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sağlanmasıdır. Özellikle 1982 Anayasası’nda oluşum aşamasında kurucu unsur olarak
tanınmayı ve dokuz eyaletten farklı olduklarının kabul edilmesi talep eden Quebecliler, eşitlik
kavramının esas alındığı bir anayasa hazırlandığı için 1982 Kanada Anayasası hiçbir Quebec
hükümeti tarafından onaylanmamıştır. Çünkü kültürel alanda da İngilizlerle eşit olmanın
Quebecliler için asimilasyon anlamı içerdiğini görülmektedir (Guibernau, 2006: 68).
Quebec’in kurucu unsur olarak tanınma talebinin karşılık bulmaması bağımsızlık yanlılarının
toplum içinde daha çok taraftar edinmesi sağlamıştır (Taylor, 2014: 84). 1995 yılında yapılan
Quebec’in bağımsız olup olmasının sorulduğu referandum sadece 54.288 oyla farkla
kaybedilmiştir (Guibernau, 2006: 72). Farklılıkların tanınmamasının ve zamanla yok olacağının
düşünülmesinin farklılıkları perçinlenmesine neden olduğu söylenebilir (Kymlicka, 2015: 1619).
Bakıldığında Quebec’in tanınma talebi de Kanada’nın tanımama yönündeki eğilimi de
milliyetçi fikirlerden kaynaklanmaktadır. Quebecliler, Kanada’nın içinde özerk bir yönetimle
yönetilse dahi “ulus” kimliğiyle tanınmayı talep etmektedir. Kanada ise Quebec’in “ulus”
olarak tanınması halinde “Kanadalı” kimliğine dahil edilemeyeceğine ileri sürülmektedir.
Sonuç Yerine: Milliyetçiliğin Gölgesinde Çokkültürlülük
Dünya genelinde ayrılıkçı hareketlerin kaynağı bazı toplumlarda demokrasi sorunu olsa da
Quebec’te de görüldüğü üzere sorunun kaynağını milliyetçilik oluşturmaktadır. Dünyanın en
demokratik ülkelerinden biri olarak gösterilen Kanada’nın dahi uzun yıllardır verilen haklar ve
merkezilikten uzak özerk yönetim eğilimlerine rağmen Quebec ile arasında “ortak biz”
duygusunu oluşturmada başarısız olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Kanada ile Quebec
arasında “biz” duygusunun oluşmasındaki sınırlılıklar üç boyutta ele alınabilir.
İlk olarak Kanada’nın benimsediği çokkültürlülük politikaları, üst bir Kanadalı kimliği yaratma
fikrine dayandığı için klasik ulus modelinin “ortaklıklar” üzerinden inşa ettiği kimlik
tanımlaması ile benzerlikler göstermektedir. Diğer bir deyişle, klasik ulus modelindeki “teklik”
anlayışının çokkültürlülük politikalarıyla yeni bir form kazandığı, Kanada toplumu içindeki her
kültürden öğenin “Kanadalı” kimliğinin bir parçası haline getirilerek farklılıkların
tekelleşmesinin önüne geçilmek istendiği görülmektedir. Örneğin, Fransızcanın resmi dillerden
biri olarak ilan edilmesi ile Fransızca, Kanada’nın kamusal alanına dahil edilmiştir. Böylece
Fransız dili, sadece Quebeclilere ait toplumsal örüntü olmaktan çıkmakta; tüm Kanadalıların
bir özelliği haline gelmektedir. Benzer şekilde farklı kültürlerin birbiriyle etkileşiminin
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artmasının teşvik edilmesi, kamusal/resmi alanda –örneğin; okul müfredatlarında- Fransız
kökenlilere karşı “öteki” algısının önüne geçilmesi şeklindeki uygulamalar ile toplum içindeki
farklılıkların üst Kanadalı kimliğine katılarak klasik ulus modelinin “biz” anlayışına paralel bir
zeminde toplumsal birliğin oluşturma amacının güdüldüğüne dair bir çıkarımında bulunulabilir.
Kanada’nın uyguladığı çokkültürlülük modeli, üst kimlik üzerine bina edilmesi nedeniyle
Quebeclilerin anayasal olarak kurucu halklardan biri şeklinde tanınmasının önüne geçmektedir.
Bu durum aslında Kanada’nın aşamadığı milliyetçiliğinin var olduğunu göstermektedir.
İkinci olarak Quebeclilere odaklanıldığında benzer bir kimlik tanımı ile karşılaşılmaktadır.
Quebec kimliğinin oluşumunun klasik ulus modelinin “ortaklık” fikriyle aynı doğrultuda
olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle Fransızcaya, Quebec topraksallığına duyulan aidiyete,
tarihi anılara ve ortak geçmişe dair inanca, 1960’lı yıllarla azalmasına rağmen Katoliklik
mezhebine bağlılığına dayalı “Quebecli” kimliğinin inşa edilmesi, aslında Quebeclilerin mikro
bir ulusçuluğu benimsediğini göstermektedir. Bağımsızlık fikirleri de tam bu noktadan
çıkmaktadır. Quebeclilerin bağımsızlık fikri demokrasi eksikliğinden ziyade, kendini ayrı bir
ulus olarak tanımlamasından diğer bir deyişle milliyetçi hislerden ve kendini yönetme
arzusundan doğmaktadır (Kalaycı, 2007: 296).
Kanada’nın

çokkültürlülük

politikaları

benimsemesi

ile

kendilerine

özgü

kimlik

tanımlamalarının zaman içinde aşınarak yok olacağından endişesi nedeniyle Quebeclilerin
çokkültürlülük politikaları desteklemedikleri görülmektedir. Bir başka deyişle Quebecliler de
milliyetçi kimliklerinden sıyrılarak Kanada ile bütünleşmeyi başaramamışlardır. Bu bağlamda
her iki milliyetçiliğin (Kanada ve Quebec milliyetçiliği) birbirini beslediği, güçlendirdiği
söylenebilir.
Üçüncü ve diğer ikisi ile doğrudan bağlantılı bir başka tartışma konusu ise küreselleşme
olgusunun yerel milliyetçilikleri desteklerken yerel milliyetçiliklerin de homojenlik iddialarını
sorgulanır hale getirmesidir. Quebec’te de böyle bir durumla karşılaşmak mümkündür. Quebec
eyaletinin içinde Fransızlar dışında Yerli Kanadalıların, İngiliz Kanadalıların -İskoç, İrlandalı,
Alman- ve göçmenlerin varlığının aslında Quebec toplumunun da çokkültürlü yapıda olduğunu
göstermektedir (Kalaycı, 2007: 285). Diğer bir deyişle küreselleşmenin yerel milliyetçiliği
desteklenmesiyle ortaya çıkan yeni uluslar kendi içlerindeki azınlıkları da görünür hale
getirmektedir. (Habermas, 2014: 142). Bu durum ise iki yönlü süreci başlatmakta; yerel
ulusların kendi superior’i ile mücadele ederken kendi inferior’unun meydan okumasına
direnmektedir.
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Sonuç olarak Kanada’nın Quebec eyaletine uyguladığı “Kanadalı” kimlik dayatmasını,
Quebeclilerin de kendi içindeki farklılıklara uyguladığı görülmektedir. Bu bağlamda hem
Kanada’nın hem de Quebec’in de milliyetçi reflekslerden sıyrılamaması nedeniyle toplum
içinde “biz” duygusu inşa edilememiştir.
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TÜRK İŞÇİ GÖÇÜNDE MARJİNALLEŞEN KUŞAKLAR VE ARTAN YABANCI
DÜŞMANLIĞI
MARGINALIZED GENERATIONS IN TURKISH WORKER MIGRATION AND
INCREASING FOREIGN XENOPHOBİA
M. İREM UZUNER
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 30 Ekim
1961 tarihinde Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin
Anlaşma uyarınca Almanya’ya göç eden Türk işçilerinin zaman içerisinde değişen kuşaklarla
kültürleşme hareketleri çerçevesinde marjinalleşmesi incelenmiştir. İncelemeye göç olgusunun
tarihsel gelişimi ve bu gelişimin Türk İşçileri nazarındaki etkisi ile devam edilmiştir.
Kültürleşme, entegrasyon, asimilasyon gibi kavramlar ise oluşan yabancı düşmanlığı
merkezinde ele alınmıştır. Oluşan düşmanlığının nedeni yerliler ve göç edenlerin biz ve ötekiler
olarak ayrıştırılmasının marjinalleşmeye yol açtığı üzerinde durulmuştur. Bu marjinalleşmenin
Alman halkında gün yüzüne çıkardığı yabancı düşmanlığı ise netice olarak verilmiştir. Sonuca
giden aşamalarda ise Türk ve Alman halkları yanlışlıklarıyla anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler; Göç, Yabancı Düşmanlığı, Türk İşçi Göçü, Marjinalleşme, Kuşak
Republic of Turkey and the Government of the Federal Republic of Germany between the
Government on October 30, 1961 Turkish Firms Workers' Exceptions Contractual Framework
of the marginalization of the framework for action acculturation with the changing generations
in time to Germany immigrated Turkish workers in accordance with Agreement on
Employment was examined. The study continued with the historical development of the
phenomenon of immigration and the effect of this development on the view of Turkish Workers.
Concepts such as acculturation, integration, assimilation are discussed in the xenophobia center.
It was emphasized that the separation of the natives and immigrants as us and the others caused
marginalization. The xenophobia that this marginalization revealed to the German people has
been given as a result. In the stages leading up to the conclusion, Turkish and German peoples
were told with their mistakes.
Keywords; Migration, Xenophobia, Turkish Workers' Migration, Marginalization, Generation
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1. GÖÇ
Göç kavramı Türk Dil Kurumu’nda “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin
veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine
gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” (Göç, 2019) olarak tanımlanmıştır. Tanımdan hareketle
göç sebeplerinin büyük bir çoğunluğunu kapsayan işçi göçü ise kişilerin doğdukları yerlerden
öncelikli olarak ekonomik nedenlerle ayrılıp çalışma şartlarının kendilerine göre daha iyi
olduğu yerlerde istihdam edilişleridir (AYKAÇ & YERTÜM, 2016). Göç kavramı tanımlaması,
dış çerçeveyi anlamamızda bize yardımcı olsa da tam bir kavrama için bu kavramın iç
dinamiklerine yönelmeliyiz. Bu bağlamda göç çeşitlerini şu şekilde sıralamak ilk etapta bize
yardımcı olacaktır (YAPRAK, 2013): İlkel Göç ,Zorla Göç, Zorunlu Göç, Kitle Göçü, Serbest
Göç, Mülteci Göçü, Geçici Göç, Kalıcı Göç, İşçi Göçü, Beyin Göçü.
Göç nedenleri ise şöyle sıralanabilir (AKSOY, 2012): Ekonomik nedenli göç, İklim
nedenli göç, Siyasi nedenli göç, Eğitim nedenli göç.
Göçün meydana gelebilmesi için itici ve çekici faktörlerin aynı anda işler vaziyette
bulunması gereklidir. Ekonomik ve demografik nedenler altında yoksulluk, işsizlik, düşük
ücretler, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden yoksunluk itici faktörleri oluştururken yüksek
gelir beklentisi, yüksek yaşam standartları beklentisi, kişisel ve mesleki gelişim ümidi çekici
faktörlerdir. Politik nedenli göçlerde ise güvensiz ortam, hükümet sorunları ve insan
haklarındaki ihlaller itici iken politik özgürlük ve güvenlik çekici faktörlerdir. Tüm bu
saydığımız nedenlere sosyal nedenler olarak her tür ayrımcılığı da yine itici faktör olarak
ekleyebiliriz. Çok genel bir tabirle sosyal nedenlerin itici faktörünün çekicisi ise özgürlüktür.
(YAPRAK, 2013)
1.1.TÜRKİYE’DEN YAPILAN İŞÇİ GÖÇÜNÜN NEDENLERİ
Bütün göç hareketlerinde olduğu gibi Türk işçisinin de göçmesinde birçok faktör aynı
anda geçerliydi. Demografik nedenlerden bakılınca ülkenin hızlı nüfus artışı karşısında yeni
yetişen nesili çalıştıracak iş yeri sayısı yerinde sayıyor gibiydi. 1960’lı ve 70’li yıllarda baş
gösteren dünya çaplı işçi göçü hareketliliği Türkiye’nin bu işsizlik baskısına direnmesinde
önemli rol oynamıştır (KILIÇASLAN, 2006). Hata öyle ki o dönemde çıkarılan Birinci Beş
Yıllık Kalınma Planı’nda istihdam politikasının işgücü azlığı çeken Batı Avrupa ülkelerine
işgücü ihracı olduğu açıklanmış, İkinci Beş yıllık Kalkınma Planı’nda ise “istihdam sorununun
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baskısını azaltmakta yurt dışına işgücü gitmesi etkili olmaktadır.” İbarelerine yer verilmiştir
(GÜRSOY).
Avrupa’nın özellikle de Almanya’nın Türkiye’den ekonomik olarak ileride oluşu
Türkiye’nin binlerce işçisini yurt dışına iten çekici faktörlerin başında gelmektedir. Özet olarak
Almanya’nın sunduğu sosyal devlet politikasından kaynaklı hizmetler, yüksek gelir ve kur farkı
Türkiye’nin yaşadığı olumsuz duruma üstün gelmiş ve Türkler trenler dolusu olarak
Almanya’ya göç etmeye başlamışlardır. (KILIÇASLAN, 2006)
Genel başlıklar altında toparlayacak olursak Türk işçilerinin göçünün nedenleri; gelir
yetersizliği, yurt içindeki işsizlik sorunu, halihazırdaki işinden memnun olmama, yeni bir
meslek sahibi olmak isteği, eğitim, yakınlarının yanına yurt dışına gitmek istemesi, yurt dışını
görme ve orada yaşama isteği, bulunulan ortamdan uzaklaşma isteği (GÜRSOY) gibi alt
başlıklar sayabiliriz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu göçlerden beklentilerine gelecek olursak, yine ekonomik
sebepler başta gelmektedir. Bu bağlamda istihdam edilecek kişi sayısındaki azalma, işgücü
oluşturmada öncesi ve sonrası eğitimi gibi çalışan personele dayalı nedenlerin yanında gidecek
olan işgücünün ardında bırakacaklarına göndereceği döviz ve bu dövizin piyasaya aktarılması
ile oluşacak rahatlama 30 Ekim 1961 tarihinde (KILIÇASLAN, 2006) “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin
İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” yı imzalatmıştır.
1.2.ALMANYA’DAN İSTENEN İŞÇİ GÖÇÜNÜN NEDENLERİ
Almanya’ya yapılan göçleri ve Almanya’nın neden iş gücüne ihtiyaç duyduğunu iki
dönemde anlatmak uygun olur. Bu bağlamda incelenecek dönemler şunlardır; Misafir İşçi
Dönemi, Aile Birleşimleri Dönemi.
1.2.1. Misafir İşçi Dönemi
Bu dönem 1945 ve sonrasını 2. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden sıyrılmak için hızla
ve tüm ülkece birlikte çalışılan bir dönemi kapsar. Gerek ekonomik gerekse alt yapıda savaşın
oluşturduğu tahribatı onarmak için birlikte çalışılsa bile, o günün mevcut şartları emek gücü
eksikliğini fazlasıyla hissediyordu. Bu durumun ortadan kalkması için ise gerekli görülen eksik
işgücü 3. Dünya ülkelerinden karşılanmaya çalışılmıştır (AYKAÇ & YERTÜM, 2016).
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1945-1970 arası dönemde hızla sanayileşerek kalkınma yolunu seçen Almanya için
gerekli olan iş gücü, diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarla karşılanmış olup gelen işçilere
genel olarak vasıfsız ve kas gücüne dayalı işler verilerek dönemin zor şartlarında zor işler
göçmenlere yaptırılmış olunmuştur.
1.2.2. Aile Birleşimleri Dönemi
1945-1970 arası yeniden yapılanma ve kalkınma dönemi göçmen iş gücü emeğinden
yararlanmanın yüksek seviyelerde olduğu bir dönemi kapsamaktadır. Bu politikanın
yavaşlamaya başlaması 1973 yılında meydana gelen Petrol Krizi ile rastlaşır. Bu kriz
neticesinde Almanya’nın iç pazarlarında talep edilen ithal işçi politikalarına sınırlama getirilmiş
yani kotalandırılmıştır (GENÇLER, 2015).
Meydana gelen petrol krizi ile birlikte yeni iş gücü ithalini sınırlandıran Almanya
göçmen işçilerin kendi ülkelerine geri dönüşleri için yeni politikalar üretmeye başlamıştır. Bu
politikalar kapsamında dönüş yapacak olan göçmen işçiye ve çocuklarına bir miktar paralar
ödemeyi dahi göze almıştır. Fakat yeni oluşturulan bu geri gönderme politikası kısmen bir
rahatlama sunsa da aynı döneme çatan aile birleşimleri ile göçmen sayısının azalmasını
sağlayacak olan bu proje suya düşmüş oluyordu. Bir eleştiri yönlendirilecek olursa göçü
engellemeye yönelik çıkartılan yasaya rağmen istikrarlı bir şekilde devam eden göç dalgası çok
da tutarlı bir politika izlenmediğine kanıt sunabilir.
Yurt dışına çalışmaya giden emekçilerimiz sürekli oturum ve çalışma izinlerini alınca
geride bıraktıkları ailelerini de yanlarına almaya başlamışlardır. Hatta öyle ki sadece eşi ve
çocuğuyla kalmayıp yakın uzak demeden tüm akrabalarını kendi yanlarına taşımışlardır. Bu
durumun Almanya tarafından yorumlanışı ise şu şekilde olmuştur; vasıf gerektirmeyen işlerde
emek harcayan bir tabaka değil sosyal devletin imkânlarından faydalanmaya çalışan, toplumsal
düzeni ve refahı tehlikeye sokan, büyük perspektiften bakıldığında ise ülke sınırlarını tehdit
eden bir kitle (GÜLEÇ, 2015).
1.3.GÖÇEN KUŞAKLAR
Türklerin Almanya’daki uyum sorunu ve bu sorun neticesinde Türklerin Almanya’da
karşı karşıya kaldığı yabancı düşmanlığı değerlendirmesinde, zamanında oraya göçmen işçi
statüsüyle giden kişilerin ortak özellikleri ve bu özelliklerin zaman içerisinde yaşadığı gelişim
ve değişimi kuşaklar alt başlığıyla görmek sorunun tarihsel, kimliksel ve karakteristik arka planı
açısından etkili olacaktır.
www.karadenizkongresi.org
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1.3.1. Birinci Kuşak
1945-1970 arası Almanya’da meydana gelen iş gücü yoksunluğunu arz eden dünyanın
çeşitli ülkeleri ve bu kervana 1961 yılında yapılan karşılıklı anlaşmayla dâhil olan Türkiye
işçileri bu tarihten sonra Sirkeci Garı’ndan München Hauptbahnhof’a göçmen işçi statüsüyle
varış yaptılar (GENEL, 2014).
Birinci kuşak işçilerin ortak özellikleri şunlardır; Almanya’ da vasıfsız işçi olarak
istihdam edilmişler. Belirli bir süreliğine çalışıp, birikim yapıp, vasıf kazanıp geri dönmenin
düşüncesindedirler. Almanca bilmemektedirler. Alman yetkililer tarafından temel ihtiyaçları
dışında özel sıkıntıları dikkate alınmamış çünkü geçici oldukları ve dolayısıyla geri dönecekleri
düşünülmüştür. Vasıfsız olarak gelenler çoğunluğu oluşturmaktadır ve bu emekçiler
Almanya’da çalışarak bir işte ustalaşmışlardır. Gelen ilk kuşak çok karışık ya da bilgi gerektiren
işlerde değil de daha çok kas gücüne dayalı işlerde çalıştırılıyordu. Yani çoğu işçi
yerleştirildikleri işleri ilk defa deneyimliyor ve bir meslek edinmeye çalışıyorlardı (Şahin,
2011)
Birinci kuşağa ilişkin diğer bir özellik ise şudur ki, birinci kuşak olarak nitelenen ilk
göçen işçilerin yaş ortalaması 24’tür. Bu yaş ortalamasının bilinmesinin Şahin’e göre önemi
yaş ortalamasının bu denli genç olması geçici süreliğine giden Türk işçilerini hayatlarını orada
kurdukları için Almanya’da kalıcı olmaya itmiştir (Şahin, 2011). Hatta Almanya’nın 1973
yılından sonra uygulamaya koyduğu Göçmen işçileri geri döndürme politikasının da
işlememesinin sebebi genç yaşta Almanya’ya yerleşen işçilerin aile kurduklarında da aile
birleşimi yoluyla eşlerini Almanya’ya getirmesi olmuştur.
1.3.2. İkinci Kuşak
1974 yılından 1984 yılına kadar Almanya’da 2. Kuşak yetişmiştir. 1984 yılında “Geri
Dönüşü Teşvik Yasası” yürürlüğe girmiş ve yaklaşık 150.000 kişi Türkiye’ye geri dönmüştür.
Bu sayı geri dönüş yapması beklenen sayının oldukça altındadır. Temelli dönüş yapan bu sayı
1. Kuşaktan oluşmaktadır (Şahin, 2011).
İkinci kuşağın özellikleri şunlardır; 1. Kuşak göçmen işçilerin ya çocuklarıdır ya da aile
birleşimi ile Almanya’ya gelmişlerdir. Tam olmasa da kendilerini ifade edecek kadar Almanca
konuşabilmektedirler, Alman okullarına gitmeye başlamışlardır. Birinci kuşaktan daha etkin bir
şekilde yaşama katılıyorlardır (Şahin, 2011)
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İkinci kuşakla birlikte Alman hükümeti her ne kadar geri dönüşleri teşvik eden yasalar
çıkarsalar dahi Türklerin geri dönmeyeceğini anlamışlardır. Bu durumda da uyum halinde
yaşamak için birtakım politikalar uygulamaya başlayacaklardır.
1.3.3. Üçüncü ve Dördüncü Kuşak
Şu an Almanya’daki genç Türk nüfusunu oluşturan 3. Ve 4. Kuşak Türkler babalarının
ve dedelerinin göçüyle birlikte Almanya’da doğup büyümüşlerdir. Almanca bilgileri tamdır.
Çok kültürlü ve çok dilli olarak yetişmişlerdir. Eğitimlerini tamamlayanlar için dedeleri gibi
sadece kas gücü gerektiren işlerde çalışmak gibi bir zorunlulukları ya da seçimsizlikleri
bulunmadığı gibi kalifiye işlerde adlarına rastlanmaktadır (Şahin, 2011).
2. KÜLTÜRLEŞME, ENTEGRASYON, ASİMİLASYON VE MARJİNALLEŞME,
KAVRAMLARI
2.1.KÜLTÜRLEŞME
Kültürel yayılma suretiyle gelen maddi ve manevi ögeler ile başka kültürden birey ve
toplulukların belli bir kültür ile etkileşime girmesi ve karşılıklı etkileşim sonucunda tarafların
değişime uğraması kültürleşme olarak tanımlanır (GÜVENÇ, 2016)
Başka bir ifade ile birbirinden farklı kültürlere sahip olan iki veya daha fazla toplumun
aynı mekânda karşılaşmaları sonucunda her iki kesimin de yaşayacağı değişimleri ifade eder.
Bu kavram hem bireyin davranış kalıplarındaki değişmeleri hem de toplumsal yapı ve
kurumlardaki değişmeleri kapsar. Bu kavramın ortaya çıkması ile birlikte er ya da geç, kolay
ya da zor yoldan da olsa her iki taraf ortak bir paydada buluşacaklardır (ADIGÜZEL, 2016).
Her insan için olduğu gibi göç ile bir yere yerleşen göçmenler için de yerleştikleri
yerlerdeki insanlar tarafından kabul görme isteği vardır. İlk kuşaktan sonrakiler için bu kabul
görme isteği kültürleşme ile birlikte azalsa da çoğu zaman kendini tam olarak bulunduğu yere
ait hissetmeyen göçmen için bakidir. İlk kuşaktan sonrakiler için ise orijin kültüre sahip çıkmak
istemek ve aynı zamanda yoğun bir kültürel değişmenin içinde olmak kültürler arası çatışmalara
sebebiyet verebilmektedir (ADIGÜZEL, 2016).
Kültürleşme göçmen ve yerleşik toplumlar arasında sosyokültürel yapıda değişikliklere
sebebiyet vermektedir. Göç sonucu maddi kültürel yapılar hızla değişebilirken manevi kültürel
yapılar dediğimiz kültürel adaptasyon, yaşamdan zevk alma, kabul görme gibi unsurların
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değişimi daha yavaş ve sancılı bir süreç oluşturabilmektedir. Bu sürece kültürel boşluk ya da
kültürel gecikme adı verilmektedir (ADIGÜZEL, 2016).
Adıgüzel’e göre İki farklı toplumun karşılaşması sonucunda dört farklı kültürleşme
stratejisi ortaya çıkar. Ev sahibi toplumun entegrasyon politikası ayrışmaya sebep olabilirken
asimilasyon politikaları marjinalleşmeye kadar gidecek sonuçlar doğurabilir (ADIGÜZEL,
2016).
2.2.ENTEGRASYON
Kültürleşme sonucunda aynı ülkede yaşayan iki veya daha fazla grup hem kendi
kültürünü yaşamak istemekte hem de bunu yine öteki grupla birlikte yaşamak istemektedir. Bu
iki grubun da istekleri bu noktada ortaktır ve bu ortaklık ancak sosyal entegrasyon ile mümkün
olabilmektedir (ŞAHİN, 2010). Entegrasyon göçmenlerin yaşadıkları yerdeki ev sahibi
toplumla bütünleşebilmeleri hususunda kendi kültürlerini de koruyarak girişrikleri sosyal
dönüşüm projesidir (ADIGÜZEL, 2016).
Almanya’ya göç eden ilk kuşak emekçiler göz önüne alındığında sonraki kuşakların
etnik kültürlerine olan bağlılıkları daha gevşektir. Bu direnç kıstası doğup büyüdüğün yerin
etkisindedir. İlk kuşak Türkiye’de doğup ortalama olarak 24 yaşına kadar (Şahin, 2011) kendi
vatanlarında yaşamlarını tanıdık ve alışık oldukları kültürde devam ettirip sonrasında dilini dahi
bilmedikleri başka bir ülkede yaşamaya başlıyorlar. Bu bıçak kesiği gibi olan değişime var olan
kültürlerine tutunarak ve ona dayanarak ayak uydurmaya çalışıyorlar neticede pek de başarılı
olamıyorlar. Onlardan sonra gelen nesil ise doğup büyüdükleri ve kültürlerine aşina oldukları
ev sahibi kültürüne daha kolay ısınıyorlar (ADIGÜZEL, 2016). Fakat burada da değinilmesi
gereken asıl konu karşımıza çıkıyor. Evdeki kültür ve dışardaki kültür arasındaki uçurumun
ortanca kuşağa etkisi.
2.3.ASİMİLASYON
Asimilasyon kendine benzetme anlamında kullanılmaktadır. Sosyolojik olarak
asimilasyon içinde doğup büyüdüğü toplumun azınlığında kalan kesimini oluşturan etnik ya da
daha ufak grupların çoğunluğa boyun eğip kendi kültürlerinden geriye tek bir şey kalmayıncaya
kadar yine o çoğunluk içinde erimesidir.
Çoğunluğu oluşturan ev sahibi toplum ile oraya göçen azınlıkta olan toplumun karşı
karşıya gelmesine yukarıda kültürleşme demiştik. Bu kültürleşme ile beraber kendi
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kültürlerinden kopmak istemeyen ve sayıca üstün olduklarından dolayı azınlıkta kalan grubu
kendi potasında eritmek isteyen ev sahibi topluluk asimilasyon politikasının uygulanmasını
kendinde hak olarak görür. Bu haklılığın gerekçesi ise tepkisel olarak kendi kültürünü dıştan
gelecek en ufak bir etkiye mahal vermeden koruma içgüdüsüdür (ADIGÜZEL, 2016).
Ev sahibi toplum tarafından uygulanan asimilasyon politikası birinci kuşak Türk
göçmenler tarafından kendi öğretileri gözetilerek reddedilir. Fakat diğer kuşaklar tarafından
daha bulanık olan ata kültürü öğretileri ve ev sahibi kültürünün ögeleri net olarak seçilmediği
için asimilasyon tam olarak fark edilmez ve birinci kuşak kadar tepkiyle ret de edilmez.
2.4.MARJİNALLEŞME
Alışılmışa, süregelene aykırı davranma olarak tanımlanabilecek olan marjinalleşme
kavramı aykırılık ile eş anlamlıdır. Bu bağlamda aykırı kavramı TDK’ya göre “alışılmışa, doğru
olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif” anlamlarına gelmektedir
(Aykırı, 2019).
Marjinalleşme çoğu zaman göçmenlerin, entegrasyon ve asimilasyon arasında kendini
hangi konuma koyacağını bilemeyen ve sürekli olarak kalıplara sığması konusunda dışsal
baskılara mağdur kalması yüzünden ortaya çıkmaktadır (ÇINAR, 2017)
Kültürleşme faaliyetleri içerisinde bulunan Almanya’daki Türk iş gücü göçmenleri
yaşadıkları kültür ikiliği ve ev sahibi ülke tarafından uygulanan asimilasyon, entegrasyon gibi
politikalar sebebiyle göçerek gittikleri ve yabancı olarak kaldıkları ülke tarafından temel sorun
olarak ötekileştiriliyorlar. Bu ötekileştirme kimlik farklılıklarına ve bu kimlik farklılıklarının
daha da görünür kılınmasına sebebiyet vererek son kertede marjinalleşen göçmenleri su yüzüne
çıkartıyor. Sosyal dışlanmışlık sebebiyle marjinalleşen göçmen grubu ile ev sahibi ülke
arasında iyi ilişkiler kurulmasını sağlayacak olan sosyal hayata entegrasyon projeleri de proje
uygulayıcılar tarafından dolaylı ya da doğrudan, bilerek ya da bilmeyerek engelleniyor.
Marjinalleşmeye yol açan nedenlerin büyük paydasında ise kuşak çatışması yer alıyor.
Evin dışında sosyal adaptasyon politikalarına kültürü ve öğrenmişlikleri ile pasif olarak direnen
birinci kuşak ev içinde ise çocuklarına yaşanmışlıklarını anlatma yoluyla öğretmeye ve kendi
kültürlerini kalıcı tutmaya çalışırken, ikinci kuşak ev dışında içeridekinden farklı bir kültürle
karşılaşıyor ve karşılaşma sonucunda kültür ikiliği ve nihayetinde marjinalleşme ortaya çıkıyor.
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Marjinalleşmenin temel nedenleri ise Çınar’a göre eğitim yetersizliği, sosyal dışlanma
kaygısı, sınır dışı edilme korkusu, uyum sağlayamama, dil bilgisindeki yetersizlikler ile Alman
milliyetçi aşırılarının baskıları (ÇINAR, 2017). Bu gibi nedenler sebebi ile marjinalleşen veya
marjinalleştirilen Türk işçisi ve marjinalleşmeye devam eden Türk işçisinin çocukları ve
torunları ev sahibi ülke ile sorunlar yaşamaya başlıyor.
3. YABANCI DÜŞMANLIĞI NEDİR?
Yabancı sözcüğü tanınmayan, hakkında bilgi sahibi olunmayan, yerli olmayan,
dışarıdan gelen anlamlarına gelmektedir. Çok kısa bir tanımla dışarıdan gelene düşmanca
duygular yönlendirilmesi ise yabancı düşmanlığıdır (MORA, 2009).
Yabancı düşmanlığı eşitlikçi dünya görüşünü benimsemeyen insanların kendi
türdeşleriyle oluşturdukları biz ve öteki kavramına sığınıp ötekini “biz” den aşağı gören “biz”
in hayat görüşünü oluşturur. Öteki öylesine kötü ve işe yaramazdır ki ve ne yaparsa yapsın asla
iyi ve işe yarar olamayacaktır ki her zaman aşağı olmaya mahkumdur. Bu aşağılama dürtüsü
“biz” gurubunu oluşturan insanların kendilerini üstün görmelerinden kaynaklanmaktadır.
Üstünlük psikolojisi içerisinde ötekini dinleri, mezhepleri, yönelimi, siyasi görüşü,
fiziksel özellikleri yönünden daima aşağıda görürler ve bu aşağıda görme durumu bir süre sonra
ötekileştirdikleri gurupla aralarında sürtüşmelerin çıkmasına sebep olur.
İnaç’ın kavramlaştırdığı oluşturucu ötekilik kavramı bu noktada göz önüne alınmalıdır.
Oluşturucu ötekilik kavramına göre “biz” in yerdiği özellikleri kendi övgüsü olarak benimseyen
ötekiler Türkiye’den Almanya’ya giden işçiler örneğinde olduğu gibi diğer grup tarafından
beğenilmeyen, aşağılanan özelliklerini görünür kılarak marjinalleşirler. Bu marjinalleşme
sonucunda da yabancı düşmanlığı ortaya çıkar.
3.1.ALMANYA’DA TÜRK DÜŞMANLIĞI
Almanya’daki Türk düşmanlığının ekonomik, siyasi, dini, kültürel ve önyargılardan
oluşan nedenleri vardır.
3.1.1. Ekonomik Nedenler
Türk işçi göçü Almanya’nın isteği üzerine yapılan ikili anlaşmalar neticesinde olmuştur.
Bu yönüyle bakıldığı zaman göçün sebebi, Almanya’nın kalkınmasına yardımcı olacak iş
gücünü dışarıdan ithalidir. Almanya’nın kendi yararına olacak olan bu göç neticesinde Türkler
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iş hayatında etkin bir oynamaya başlamışlardır. Kas gücü gerektiren işlerde çalışma hayatına
atılan birinci kuşak işçiler ve daha eğitimli ve dil bilgisi nispeten daha iyi olan ikinci kuşağın
çalışmasıyla geçen 20 yıl içerisinde Almanya hızlı bir kalkınma hamlesine girmiştir.
Beklenildiği olmayan ve ikinci kuşaktan sonra kalıcılığı anlaşılan Türk göçmenlerin
düşmanlığa maruz kalmalarındaki ekonomik neden üçüncü ve sonraki nesilin babaları ve
dedeleri gibi kas gücüne dayalı işler yerine daha statülü işlere girişmesi noktası olmuştur. Bu
durumu değerlendiren Alman aşırıları “bizim” olan rütbelerimizi “onlarla” eşit koşullarda
paylaşmak yerine düşmanlığa girişmişlerdir. İşsizlik sorunuyla yüz yüze kaldıkları her fırsatta
iş sahibi olan yabancılara diş bilemişlerdir.
3.1.2. Siyasi Nedenler
Yapılan iki taraflı anlaşmayı Kasım 1973’te tek taraflı olarak fes eden Almaya işçi göçü
politikasını durdurmayı hedeflemekteydi. Bu fesihten sonra da aile birleşimi ile devam eden
göçler karşısında kalıcı olduğu anlaşılan Türk göçmenlere Alman Hükümeti tarafından
uygulanan politikalar düşmanlığın oluşmasına neden olmuştur.
Bugün de devam eden şekliyle Alman hükümeti yabancı karşıtı olmuştur. Bu karşıtlığını
da haklı göstermek için gerekçesi Almanya’ya uyumun zor olduğu ve bu yüzden yabancıların
uyum sağlayamadığı yönündedir. Uygulanan politikalar bağlamında Alman hükümetinin
politikasının yabancılara uyum sağlamak için ortam oluşturmasından ziyade yabancıları asimile
etmeye yönelik olduğu görülmektedir (MORA, 2009).
3.1.3. Dini Nedenler
11. yüzyılda Roma Kilisesi Haçlı seferlerini düzenlerken fazlasıyla tutucu olan
Hristiyan toplumunu harekete geçirmek ve seferleri haklı çıkarmak için Müslümanlığı antitez
olarak kullanıp kamuoyu yaratmaya çalışmışlardır. Haçlı seferleri ile başlayan ve Müslüman
Türk eşitlemesinden yola çıkılan bu dinsel körlük Hristiyan Almanların Müslüman Türklere
düşmanlık beslemesinin bir başka nedenidir.
3.1.4. Kültürel Nedenler
Kroeber ve Kluckhohn’a göre 164 farklı tanımı bulunan kültür Güveç’e göre bir
toplumun ya da bütün toplumların yığılımlı uygarlığıdır, toplumun kendisidir, sosyal süreçlerin
birleşim kümesidir, insanın ve toplumun kuramıdır (GÜVENÇ, 2016). Buradan hareketle
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kültürü, topluluğu oluşturan insanların ortaklaşa oluşturdukları alışkanlıklar, edinimler olarak
tanımlamak yanlış olmaz.
3.1.5. Önyargılar
Nazilerin 12 yıl iktidarda kaldığı Almanya Hükümetinin yurttaşları yabancılar hakkında
bir hayli olumsuz görüşlere sahiptir. Fakat yine dini etken olarak Almanya’ya göçen bir
Asyalıdansa Avrupalı daha yeğdir. Dini olarak oluşan/oluşturulan yukarıda bahsedilen
Müslüman terörist, gerici imgesi hala etkisini korumaktadır (MORA, 2009).
Türkler kültürel olarak da Almanlara karşı uyumsuz olarak gösterilip toplumsal tepkiye
hazır zeminli hale getirilmiştir. Bu toplamda bakılırsa Türklere karşı önyargıların iki ayağı
vardır. Bunlar da dini ve kültürel olarak Almanlardan farklı olduklarından kaynaklıdır.
4. TÜRKLERE YAPILAN SALDIRILAR
Almanya’da yukarıda sebepleri sayılan nedenlerden ötürü özellikle Türkler başta olmak
üzere yabancılara karşı düşmanlık beslenmektedir. Bu düşmanlığın görünür sonuçları olarak da
saldırılar meydana gelmiştir. Son olarak Türklere yapılan saldırılardan bahsedilecektir:
Halit Binici isimli Türk vatandaşı işinden evine gitmekte iken motorsikletli iki ikişi
tarafından feci şekilde darp edilmiş bu darp sonucu bir hafta komada kalmasına rağmen bir
haftanın sonucunda hayatını kaybetmiştir (MORA, 2009).
Mehmet Arıçay isimli işçinin de içinde bulunduğu bir Türk grubuna Alman gençler
saldırmış ve sonucunda Mehmet Arıçay hayatını kaybetmiştir.Hüseyin Erdoğan ve İlyas
Cangöz isimli Türkler gece yarısı Alman gençlerin saldırısına uğramışlardır (MORA, 2009).
Sedat Kırmızı, Vahit Ölmez Alman polisinin kurşunlarına teslim olmuşlardır (MORA,
2009).
Yine Alman gençleri tarafından 23 Kasım 1992 de milliyetçilik söylemleriyle yakılan
evde Vahide Aslan, Yeliz Aslan ve Ayşe Yılmaz yanarak yaşamlarını kaybetmişlerdir. 29
Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen Sollingen katliamı olarak anılan kundaklama olayında ise 5
Türk hayatını kaybetmiştir (MORA, 2009).
Solingen’de meydana gelen katliamdan sonra bir afişte “Alman Hükümetinin kararları
ve Yabancılar Yasası nedeniyle Solingen’deki bu olay meydana geldi” yazmaktadır (MORA,
2009).
www.karadenizkongresi.org
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2000 yılında Enver Şimşek’in cinayetiyle başlayıp, Süleyman Taşköprü, Abdurrahman
Özüdoğru, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Mehmet Kubaşık ve 2006 yılında Halit
Yozgat’ın cinayetleriyle biten Alman seri katilleri tarafından ırkçı söylemlerle işlenen bu seri
cinayetler yabancı düşmanlığının 2000’li yıllarda da sürdüğünü göstermektedir (2000-2006
Yıllarında Almanya’da Neo-Nazilerce İşlenen Cinayetler Hakkında İnceleme Raporu, 2012).
SONUÇ
Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra küreselleşmeye başlayan dünyada sanayi
atılımları olarak geri kalması beklenemezdi. Bu sebeple hızlı bir sanayi hamlesine girişildi.
Fakat eksik olan işgücü idi. Bu ihtiyaç da hem ucuz hem de anında yeterli miktarda olacak
şekilde dışarıdan ithal edildi. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde
İstihdamına İlişkin Anlaşma 30 Ekim 1961 tarihinde karşılıklı olarak imzalandı ve bu tarihten
sonra Türk işçiler Almanya’da çalışmaya gittiler.
Giden işçilerin geçici oldukları sanılsa da kalıcılığı anlaşılınca Alman Hükümeti
tarafından göçmenlere yönelik birtakım yaşam standartlarını zora sokacak politikalar izlenmeye
başlandı. Geçen yıllar içerisinde de yeni yetişen nesil, evde ve dışarda maruz kaldığı farklı
politikalar neticesinde uçlara kaydı, marjinalleşti.
Bu marjinalleşme zaten milliyetçi bir yapıda olan Alman yurttaşlarını yabancı
düşmanlığına itti ve bunun da sonucundan Türklere yönelik saldırılar ortaya çıktı. Bu saldırılar
sonucunda hayatlarını kaybeden isimler yanlış politikaların, aşırılıkların, evdeki ve dışardaki
kültür farklılıklarının, marjinalleşmenin acı sonucu olmuştur.
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İRANLI GRUPLARIN ETNİK VE DİNİ FARKLILIKLARININ TÜRKİYE’YE
YÖNELİK GÖÇE ETKİSİ
Arş. Gör. Semih Nargül
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özet
Göçmenlerin hareketliliğini etkileyen temel faktörler bireyin içinde bulunduğu sosyoekonomik ve siyasal statüdür. Eğer ki bulunduğu ülkeden ayrılmaya planlayan kişi kendisini
özgür hissetmiyorsa, ekonomik anlamda kazancının tatmin olmadığını düşünüyorsa, sosyal ve
siyasi hayattan dışlanmış hissediyorsa kararını verirken avantajları ve dezavantajları tartarak
gerçekleştirir. Bu noktada hareketliliğin getirisinin daha fazla olduğuna ikna olduğunda da göç
etmektedir.
Ülkemizdeki en fazla göçmen topluluklarından birisini oluşturan İranlı grupların, Türkiye’ye
yönelik göç eğilimleri etnik ve dini temelde irdelenmeyi gerektirmektedir. Hareketliliğe dâhil
olan bireyler için göç etmeden evvel İran’daki statüleri, karşılaştıkları sorunlar, hükümetin etnik
ve dini azınlıklara karşı yürüttüğü politikalar son derece önem arz etmektedir. Zira bu insanlar
doğup büyüdüğü ülkede kendilerini yeteri kadar ifade etme hürriyetine sahip olmadıklarını,
sosyal

haklardan

mahrum

olduklarını

ve

kendi

yeteneklerine

göre

gelişimlerini

sağlayamadıklarını düşündüklerinde ülkeyi terk etme kararı vermektedir. Fakat bu kararı
vermeden önce yaşananlar ve bu kararın verirken nasıl bir süreçten geçildiği dikkat edilmesi
gereken hususlar arasında yer almaktadır. Göçmenler ülkelerini terk etmeden evvel
kendilerinden önce bu tecrübeye sahip kişilerin bilgi birikiminden istifade etmekte ve göç
hareketliliğini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Çalışmada ele alınacak üç ayrı grup olan
Bahailerin, Farsların ve Kürtlerin hem göç etmeden önce içinde bulunduğu durum hem de göç
etme sürecinde ve sonrasında belirlediği stratejiler tartışılacaktır. Aynı zamanda göçmenlerin
Türkiye’ye özellikle de Van kentine yönelmelerinin sebepleri aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İran’daki Etnik Gruplar, Göç Güzergâhları, İltica, Türkiye, Van
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Abstract
The main factors affecting the mobility of immigrants are the socio-economic and political
status of the individual. If the person who plans to leave his country does not feel free, thinks
that his earnings are not satisfied in economic terms, he feels excluded from social and political
life, he realizes the advantages and disadvantages while making his decision. At this point, he
migrates when he is convinced that the return of mobility is greater.
Iranian group, which is one of the most immigrant communities in our country, requires an
immigration trends to Turkey to examine the ethnic and religious basis. For the individuals
involved in the mobility, their status in Iran, the problems they face, and the policies of the
government against ethnic and religious minorities are very important before immigration.
Because these people decide to leave the country when they think that they do not have the
freedom to express themselves sufficiently in the country where they were born and grew up,
that they were deprived of social rights and that they could not develop according to their own
abilities. However, what has happened before making this decision and what kind of a process
it takes while making this decision are among the issues that should be considered. Before
immigrants leave their country, they benefit from the knowledge of those who have this
experience and try to facilitate immigration mobility. The situation of the Bahais, Persians and
Kurds, which are the three different groups to be discussed in the study, both before and during
the migration process, and the strategies determined during and after the migration will be
discussed. At the same time, especially migrants in Turkey are directed to reason they will be
transferred to the city of Van.
Keywords: Ethnic Groups in Iran, Migration Routes, Asylum, Turkey, Van

Giriş
Göç konusunda bireyin kendisini nasıl tanımladığı, yaşadığı ülkeden ayrılma kararını nasıl
verdiği, siyasi mücadele açısından gerek devlete karşı gerekse de diğer sığınmacılara karşı
kendisini nasıl açıkladığı gibi sorular hareketliliği biçimlendiren en temel etkenlerden birisidir.
Bu noktada Türkiye’de en kalabalık göçmen gruplarından birisini oluşturan İranlıların
Türkiye’ye yönelik göç hareketlerindeki dinamikleri analiz edilerek göç etme nedenleri
açıklanmaya çalışılacaktır. Makale Türkiye üzerinden Van örneği dikkate alınarak bu şehre
iltica eden göçmen grupları üzerinden şekillenecektir.
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İlk başlık altında İran’da yaşayan dini ve etnik yapı hakkında genel bir çerçeve çizilecek ve
İran’ın nasıl bir farklılığa sahip olduğu üzerinde durulacaktır. Farklı etnik ve dini yapıların,
azınlıkların ülkedeki genel dağılıma oranı aktarılacak, aynı zamanda ülkede sosyo kültürel,
ekonomik ve siyasi anlamda ne gibi durumlarla karşılaştıkları, toplumda ait oldukları yerlerin
neler olduğu, nasıl sorunlarla yüzleştikleri, yaşam tarzlarının birbirleriyle ve İran devletiyle
olan ilişkilerde nasıl bir etkiye sahip olduğu anlatılacaktır. Bir sonraki kısımda İran’da iltica
talebinde bulunan kişilerin etnik ve dinsel farklılığına değinilecektir. İltica talebinde
bulunanların Farslar, Kürtler ve Bahailerden oluşan gruplar şeklinde belirlendiği dikkate
alındığında kendi aralarında nasıl bir farklılığa sahip olduğu ve bu farklılığın İran’daki
yaşamlarını nasıl etkilediği anlatılmaya çalışılacaktır. İran’dan ayrılmak isteyen gruplar
arasında homojen bir yapının bulunduğu konusundaki yanlış izlenimlerin, heterojen yapıların
varlığı aktarılarak gün yüzüne çıkartılacaktır. Bununla birlikte bu üç grubun İran devletine karşı
muhalif bir tavır takınmalarının arkasında yatan sebepler irdelenecektir.
Daha sonraki başlıkta ise üç farklı grubun ülkeyi terk etme kararı alarak, Türkiye’ye iltica
talebinde bulunmalarının arka planında yatan değişik faktörler ele alınacaktır. Hangi grubun
hangi zorluklar sonucunda böyle bir karar aldığı, karar alırken ne gibi süreçlerden geçtiği
vurgulanacaktır. Farslar, Kürtler ve Bahailer arasındaki değişikliklerin iltica süreçlerini nasıl
yönlendirdiği, kimlerin daha kolay bilgiye erişim sağladığı, kimlerin statülerinin İran devleti
tarafından daha düşük tanımlandığı makalenin üzerinde duracağı bir başka nokta olacaktır.
Ayrıca etnik kökenin, dini aidiyetin ve siyasi bağlantıların karar sürecinde nasıl etkili olduğu
da tartışılacaktır. Grupların ülkeyi terk edip etmeme kararının kolayca verilebilir bir durum
olmadığı, ülkedeki bütün şartların değerlendirildiği, getirilerin ve götürülerin hesaplandığı
tutumlar bu başlık altında aktarılacaktır. Bütün farklılıklara rağmen yine de iltica eden gruplar
arasında birtakım benzerliklerin olduğu, bu benzerlikleri doğuran faktörlerin nasıl ortaya çıktığı
yazının bu başlık altındaki bir başka konusu olacaktır.
Son kısma gelindiğinde İran’dan ayrılma kararı alan grupların kararlarını gerçeğe
dönüştürdüklerinde güzergâh yollarının nereler olduğu konuşulacak ve Türkiye’yi tercih
etmelerinin arkasında yatan sebepler analiz edilecektir. Bu anlamda farklı grupların Türkiye’nin
coğrafi yakınlığının etkisi ek olarak İran’la sınır şehir olan Van’da Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)’nin bulunması, sınırlardan geçişlerin nasıl
yapıldığı, yasal statü kazanımlarında nelerin baskın unsur olduğu belirtilecektir. Daha
öncesinde Türkiye’ye gelen İranlılar üzerinden bilgiye erişimin kolaylığı, akrabalık
ilişkilerinden kaynaklanan tecrübeler, Türkiye’nin İran devletiyle olan ilişkilerinin
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belirleyiciliği gibi hususlar Türkiye’nin rota olarak hedef alınmasında ne gibi bir önem arz ettiği
konuşulacaktır.
İran’ın Etnik Ve Dini Yapısı
İran İslâm Cumhuriyeti gerek dini açıdan gerekse de konuşulan diller açısından homojen bir
yapıya sahip değildir. Devletin resmi dili Farsça olmakla beraber nüfusun %51’ini Farslar
oluşturmaktadır. Buna karşılık Azeriler %24’lük, Gilaki ve Mazandaraniler %8’lik, Kürtler
%7’lik ve Araplar ise %3’lük oranı kapsamaktadır.1 Şii İslâm’ın devletin resmi dini olduğu ve
yasal düzenin de bu dinin gerekliliklerine göre belirlendiği anayasada vurgulanmaktadır. Bu
noktada önemli olan husus İran’da halk dini eğilimlerine göre tanımlanmaktadır ve azınlıklar
da anayasada belirtilen resmi dinin müsaade ettiği düzeyde haklara sahip olabilmektedir.2
Devlet erkânındaki muhafazakâr İslami elitlerin anayasada böyle bir yapılanmayı tercih etmesi,
Şii Farsları ön plana çıkartarak geride kalan kimlikleri yahut azınlıkları dışlayıcı bir siyaset
yürütmesine sebep olmaktadır. Fars topluluklarını öne çıkaran bir siyasi tercihin ortaya
konulması azınlık ve çoğunluk arasındaki ayrımı büyütmüştür. Yukarıda oranlarıyla belirtilen
azınlıklar arasındaki en büyük ortak yargılardan birisi Şiiliği seçen Farsların ayrıcalıklı
oldukları, siyasi hayatta etkin rol oynadıkları ve devletin imkânlarından çoğunlukla onların
istifade ettikleri yönündedir.3 Bu bilgiler doğrultusunda İran’da bahsi geçen azınlıkların
toplumdaki konumları ve devletin bu azınlıklara yaklaşımı konusu üzerine eğilmek Türkiye’ye
gelen sığınmacıları anlamada katkı sunacaktır.
İran’da en büyük gayrimüslim topluluğu Bahailer’den oluşmaktadır. Dinsel bir grup olarak
Bahailer gerek Şah yönetimi altındaki İran’da gerekse de devrim sonrası İran İslam
Cumhuriyeti’nde anayasada azınlık grubu olarak belirtilmemiştir. Anayasada sadece Zerdüşt,
Musevi ve Hıristiyan İranlılar azınlık şeklinde tanımlanmaktadır ve bu durum Bahailerin sosyal
hakları ve statüleri hususunda büyük sorunları da beraberinde getirmektedir. Doğumlarının ve
evliliklerinin devlet tarafından kaydı tutulmasına rağmen evliliklerin devlet nezdinde herhangi
bir yasal geçerliliği olmayışı doğan çocukları da gayrimeşru saymaktadır. Eğitim açısından
kendi okullarını açma yetkilerinin olmaması bu dini grubun en sık karşılaştığı problemlerden
birisi olmakla birlikte devletin doğan çocukları gayrimeşru kabul etmesi eğitime erişimlerini de
kısıtlamaktadır. Ayrıca Bahailerin devlet kademelerine ulaşması, siyasi mekanizmada rol
W. A. Sami, “The Nation and Its Minorities: Ethnicity, Unity and State Policy in Iran”, Comparative Studies of
South Asia, Africa and Middle East, 20, 2000, s. 18.
2
H. Dabashi, Theology of Discontent: The ideological foundation of the Islamic Revolution in Iran, Transaction
Publisher, New Jersey, 2005.
3
P. J. Higgins, “Minority-State Relationships in Contemporary Iran”, Iranian Studies, 17, 1984, s. 37.
1
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alması engellenmektedir. Dolayısıyla İran vatandaşlarıyla kıyaslandığında Bahailer sosyal ve
siyasi haklardan mahrum, ikincil bir statüde konumlanmaktadır.4 Ayrımcılık olarak
vurgulanabilecek bu durumu İran literatüründe doğrudan inanç meselesiyle bağdaştırmayan,
ayrımcılığın Bahailerin hayat tarzlarındaki farklılıktan, Batı’ya karşı takındıkları tavırdan
dolayı ortaya çıktığı dile getirilmektedir.5 Bahailer İran devleti için seküler tutumları,
uluslararası bağlantıları sebebiyle İslami geleneğe karşı bir tehdit unsuru hatta iç düşman olarak
algılanmaktadır.
İran’da yaşayan Kürtlerin içinde bulunduğu durum incelendiğinde Bahailere göre devletle olan
ilişkileri farklılık arz etmektedir. İran’daki Kürtlerin %75’i Sünni Müslümandır ve nüfus
dağılımı içerisinde %7’lik bir paya sahiptir. Bu grubun hem etnik hem dilsel hem de dinsel
açıdan İran’daki yapıyla benzerlik taşımaması devlet içindeki en tehlikeli ve muhalif azınlık
olarak kabul görmelerine neden olmaktadır.6 Devlet sınırları içerisinde bağımsız bölgelerden
oluşan bir İran modeli talebinde bulundukları için hükümet tarafından tehlikeli azınlık olarak
görülmektedir. Bu şekilde görülmelerinde Kürtlerin coğrafi olarak toplu bir biçimde
yaşamasının da yanında ülkenin yapısında değişim taleplerinin bulunması önemli bir etkiye
sahiptir.7 Devrim sonrasında görülen muhafazakâr İslami elitler Sünni Kürtlerin devlet
kademesinde yönetime katılmaları için hiçbir çalışma sarf etmemiş ve Kürtlere karşı
ayrımcılığa ve ötekileştirmeye yönelik tavırlar kendisini göstermiştir. Bu durumda Kürt
milliyetçiliği gittikçe artan bir şekilde etnik temeller üzerine oturmaya başlamıştır.8
İran’da İltica Talebinde Bulunan Etnik Grupların Farklılığı
İranlılar uzun sürelerden beri siyasi sürgün koşullarını yaşadığı için aileler arasında mültecilik
sıklıkla karşılaşılan bir durum olmuştur. İran’da yaşayan halkların farklı ülkelere yönelmesinin
arkasında yatan sebepler rejim muhalifliği ve sığınma arasındaki bağdır. Başka ülkelere
yönelme bir süreklilik gösterse de iltica talebinde bulunanlar arasında homojen yapıdan
bahsetmek mümkün görünmemektedir. İran’daki muhalif fikirler tek sesli olmaktan ziyade
içerisinde birçok farklı siyasi yelpazeler barındırmaktadır.9

4

E. Sanasarian, Religious Minorities in Iran, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
M. Bozorghmehr, “International Ethnicity: Iranians in Los Angeles”, Sociological Perspectives, 40, 1997, s. 387.
6
W. A. Sami, a.g.e.
7
P. J. Higgins, a.g.e.
8
D. Natali, The Kurds and the state: Evolving national identity in Iraq, Turkey and Iran, Syracuse University
Press, New York, 2005.
9
A. S. Mohammadi ve A. Mohammadi, “Post-revolutionary Iranian exiles: a study in impotence”, Third World
Quarterly, 9, 1987, s. 109.
5
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Türkiye’nin İran’la sınır komşusu olması nedeniyle İran’da ülkeyi terk etmek isteyen bireylerin
ilk giriş yaptığı yerlerden birisi Van şehri olmaktadır. Bu nedenle şehirde İranlı sığınmacılar
diğer sığınmacılara nispeten en kalabalık gruplardan birisini teşkil etmektedir. Bu anlamda
Van’da yaşayan İranlı sığınmacılar politik görüş, dini aidiyet ve etnik köken bazında Bahailer,
Farslar ve Kürtler olmak üzere üç grupta ele alınabilmektedir. Her bir gruba ait bireyler muhalif
oldukları rejimi farklı bir biçimde adlandırmakta, ülkeyi terk etmelerini değişik sebeplerle
açıklamaktadır. Bireyin en temelde İran’daki rejime karşı tutumunu belirleyen ve farklılığı
oluşturan unsurlar iktidarla olan ilişkisi, rejim tarafından maruz kaldığı şiddet, ait olduğu dini
inanç, etnik köken ve politik görüşler olarak sıralanabilmektedir.10
Farslar diğer iki grup olan Kürtler ve Bahailer ile kıyaslandığında farklı bir konumda
durmaktadır. Rejime olan muhaliflikleri seküler bir zemine dayanmaktadır. Bu insanlar İran
devletinin yasama, yürütme ve yargı mekanizmalarını kullanarak rejime karşı olan herkese
hayatın hemen hemen her alanında baskıyla hareket ettiği yönünde bir kanıya sahiptir. Çözüm
olarak dini referansları yönetimde esas alan rejime karşı seküler ve insan haklarına saygılı bir
yapılanmanın oluşmasını hedeflemektedirler. Kimliksel açıdan bakıldığında Farslar siyasi
kimliklerini diğer azınlıklardan farklılaştırarak İran’ın ulusal düzeyde bütünleşmesini
sağlayacak hedefler üzerinde inşa etmektedir. Aynı zamanda rejime karşı mücadelede herkesi
temsil ettiklerini düşünmekte ve diğer azınlıklara göre sorumluluklarının daha fazla olduğuna
inanmaktadırlar.11
İran’da yaşayan Kürtlere gelindiğinde ise rejimin kendilerine etnik kimliklerinden dolayı
zulmettiği algısı üzerinden bir mücadele oluşturulmaktadır ve bu sebepten mücadelelerini
toplumda çoğunluğun birlikte hareket edebileceği projeye bağlı yürütmemektedirler. Devletin
kendi kimliklerini reddeden, etkisiz hale getirmeye çalışan bir yapı olduğu algısı İranlı Kürtler
arasında yaygın bir durumdur. Kendilerine devlet tarafından siyasal ve fiziksel şiddet
uygulandığını belirterek diğer muhalif gruplar arasında en sert tutumla karşılaştıklarını dile
getirmektedirler. Devlet şiddetinin yansımalarını hapse giren Kürtlerin aktardıklarından
görebilmek mümkündür. Bu durumun da Kürtlerin diğer muhalif gruplara nazaran entelektüel,
örgütsel ve teknik açıdan araçlara erişimlerinin kısıtlı olmasıyla açıklanabilmektedir.12

Özge Biner, Türkiye’de Mültecilik İltica, Geçicilik ve Yasallık ‘Van Uydu Şehir Örneği’, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 58.
11
Özge Biner, a.g.e., s. 58-59.
12
A.g.e., s. 59-60.
10

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

157

2020

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

Van’da karşılaşılan diğer etnik gruplardan birisi olan Bahailerin durumu Farslardan ve
Kürtlerden oldukça farklıdır. Hem devlet hem de toplum nezdinde statüleri dini kimliklerine
göre şekil almaktadır. Rejime karşı olan diğer gruplarla kendilerini kıyasladıklarında Bahailer
gerek eğitim gerekse de kültürel birikim açısından daha donanımlı olduklarını ileri sürmektedir.
Bahailiğin kendilerine bir lütuf olduğunu, önceliklerinin dini inançlarını gereği gibi taşımak
olduğunu ve toplumda saygın bir konuma ulaşmanın Bahailiğin talep ettiği bir durum olduğunu
sıklıkla vurgulamaktadırlar. Bahailerin ülkeyi terk etme konusunda kolektifliği söz konusudur.
Ülkeyi terk etme nedenleri incelendiğinde ise bunun temelinde ülkede istenmeyen yabancı
olarak görülmeleri, kendilerini geliştirecek haklardan ve imkânlardan mahrum kalmaları
yatmaktadır. Amaçladıkları esas ideoloji İran’da gerçek vatandaş olabilmeleri ve bu hedeflerini
yerine getirebilmek için de ekonomik, kültürel ve entelektüel derecelerini mümkün olduğunca
geliştirerek saygın yerlere ulaşmayı düşünmektedirler. Ayrıca Bahaileri diğer etnik gruplardan
farklılaştıran bir başka unsur siyasi mücadelelerinde itaat etmeyi stratejik bir hamle olarak
kabul etmektedirler. Dini inanışlarından dolayı çatışmaya başvurmamaktalar ve siyasi
mekanizmalar oluşturarak mücadele etmeyi tercih etmemektedirler. Temel düsturları bireyin
kendisini her anlamda geliştirmesi, toplumda söz sahibi olabilecek seviyeye ulaşması ve ait
olduğu grubu da daha iyi yerlere getirmesi temel ideolojik referansları olarak özetlenebilir.13
Bahailiğin temel fikirleri arasında birliğin sağlanarak dinsel topluluğun sürdürülmesi ve
çeşitlilik ile dünya bilincine sahip olması yer almaktadır.14 Nerede yaşadıkları fark etmeksizin
kendi dini gruplarının düzenine uygun bir şekilde kolektif hayat idame ettirebilmektedir.
İran’dan ayrılarak Van’da yaşamaya başlayan bu üç ayrı grup dikkate alındığında Bahailer
siyasi

faaliyetlerden

kendilerini

uzak

tutmakta,

kolektif

kimlikleri

doğrultusunda

topluluklarının devamını, bütünlüğünü ve ilerlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Rejime karşı
yürüttüğü mücadeleyi Bahailer oldukça sessiz ve organize bir biçimde kolektif kimlikleri
üzerinden yürütmektedir. Fars ve Kürt gruplar ise politik tutum açısından rejime meydan
okuyan bir konumda durmaktadır fakat siyasi ideolojileri iki grup arasında büyük farklılıklar
barındırmaktadır. Farslar muhalif grup olarak çoğunluğu temsil ettiklerini düşünmekte ve siyasi
söylemlerinin herkesi kapsadığını ileri sürmektedir. Kürtler bu hususta etnik kimlik üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Kimliklerinin tanınması için verdikleri kişisel mücadeleleri ön plana
çıkartırken, bu mücadelenin dışında olanları öteki olarak kabul etmektedir. Her ne kadar üç
Özge Biner, a.g.e., s. 61-63.
M. Momen, “Baha’i Community of Iran, The Patterns of Exile and Problems of Communication”, F. Asghar
(der.), Iranian Refugees and Exiles Since Khomeinni içinde, Mazda Publishers, Costa Mesa, California, 1991, s.
21.
13
14
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grup arasındaki değişik tutumlar bulunsa da her birinin ortak noktası siyasi rejime olan
muhaliflikleri ve ülkeden ayrılma düşüncesini gerçeğe dönüştürmeleridir.15
Ülkeyi Terk Etme Sürecinde Karşılaşılan Durumlar
İran’ı terk etmeyi düşünen bireylerin bu fikirlerinin arkasında ülkedeki yaşamın insanlara neler
sunduğu, neleri kısıtladığı, kişilerin politik geçmişleri, ailelerin karşılaştığı olaylar etkili
olabilmektedir. Buna mukabil bireylerin ülkeden nasıl ayrılacağını belirleyen unsur ise iktidarla
olan ilişkiler şeklinde yansımaktadır.16 Zaten ülkeden “kaçış” eylemi aslında bireylerin geride
bıraktıklarıyla araya koydukları zorunlu mesafedir. Yani başka ülkeye iltica eden insanların
diğer göçmen topluluklarından farklılaştığı nokta da ülkelerini terk etme isteğinin şartlar gereği
mecburiyetten kaynaklanmasıdır.17 Kişi iltica talebinde bulunduğunda vatandaşı olduğu devleti
bir başka devlete şikâyet ettiği için geldiği ülkeyle ve geri bıraktığı insanlarla fiziksel teması
imkânsız hale gelmektedir.18 Ülkeyi terk etme fikrini kabul edip harekete geçme sürecinde
bireyler içinde bulunduğu tüm ihtimallerin muhasebesini yapmakta, karşılaşabilecekleri bütün
senaryoları düşünmekte, harekete geçtikten sonra yaşayacakları en iyi ve en kötü durumları
öngörmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla her bireyin kendi iç dünyasında ve sosyal yaşantısında
yüz yüze kaldığı durumları da terk etme sürecinde dikkate almak gerekmektedir.19
Önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz üç grubun da ülkeyi terk etme kararını alması ve
fiiliyata dökmesi siyasi ve sosyo-kültürel çevreye, kendi iç dünyalarına göre farklılık arz
etmektedir. Farslar ve Kürtler bu anlamda birçok benzerliğe sahip olsa da bilinmezliklerle
mücadeleleri, iltica sürecinden umulan şeyin ne olduğu konusunda değişik anlamlar
yüklemektedir. Bahailer incelendiğinde ise bu grubun ülkeyi terk etmeleri topluluk halinde
yapıldığı ve ailelerin artık geleneksel davranışları olarak bilindiği için diğer iki gruba göre
ülkeden ayrılma hareketleri epey farklı bir noktada durmaktadır. Hem daha önceki
topluluklardan yaşanan tecrübeler hem de ülkeyi terk etmeye yönelik verdikleri karar ve eyleme
dökme sürecine entelektüel ve fiziksel açıdan alışkın olma durumları, grubu diğerlerine göre
daha öngörülü kılmaktadır. Bu farklılığın Bahai ideolojisindeki kendini sürekli olarak
geliştirme ve topluluklarına faydalı olma fikrinden geldiği de ileri sürülebilir.20 Kendilerinin
Özge Biner, a.g.e., s. 64.
A.g.e., s. 65.
17
B. N. Stein, “The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study”, International Migration
Review, 15, 1981, s. 130.
18
Özge Biner, a.g.e., s. 65.
19
K. Koser, “Information and refugee migration: The case of Mozambicans in Malawi”, Tijdschrift voor
Economishe en Sociale Geografie, 87, 1996, s. 407.
20
Özge Biner, a.g.e., s. 66.
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öngörülü olduklarına dair durumlar mültecilik dönemindeki her adımda karşılaşılan bir husus
olmaktadır. Bahailer ülkenin ne zaman, hangi yaş aralığında terk edileceğini aile bireyleri
arasında kararlaştırmaktadır ve oldukça planlı bir şekilde hareket etmektedir. Ülkeden
ayrılırken devlet engeliyle karşılaşma olasılığını minimum noktaya indirmekte gayret
göstermektedirler. Öte yandan Bahai inancına mensup bazı bireyler ülkeyi terk ettiklerinde İran
devletinin bundan memnun olduğunu düşünmektedir.21
Farslar ve Kürtler, Bahailerin planlı ve tecrübeli ayrılma sürecinin aksine beklenmedik bir anda
ülkeyi terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu iki gruba mensup bireylerin söylemlerinden ülkeden
ayrılmalarında neyin etkili olduğunu anlamak daha kolay hale gelmektedir. Gizli bir şekilde
yürütülen siyasi faaliyetlerin hiç umulmadık bir zamanda devlet tarafından fark edilmesi
sonucunda ülkeden ayrılma kararı almaktadırlar. Fark edilmelerini muhtemel tehlike olarak
bilen, buna karşı önlemler almaya çalışan fakat bu anın ne zaman geleceği konusundaki
bilinmezlik ülkeyi terk etme süreçlerini biçimlendirmektedir. Yani aslında siyasi çalışmalar
içinde bulunan herkesin tehlikeyle karşı karşıya olduğu herkes tarafından bilinen bir durumdur.
Asıl soru işareti devletin kendilerini ne zaman fark edeceği ve fark edildiklerinde ülkeyi nasıl
terk edecekleri üzerinedir.22 Bu süreçle karşı karşıya kalanların anlattıklarına dikkat edildiğinde
mümkün olduğunca az kişiyle temas halinde olmak en önemli davranışlardan birisidir. Ülke
sınırlarının dışına çıkıncaya kadar ülke içindeki hareketliliğin ve iletişimin en aza indirgenmesi
bireylerin stratejileri arasında yer almaktadır.23
Her ne kadar sürekli ülkeden ayrılmak üzerine konuşulsa da bu gruplar arasında ülkeyi terk
etme fikri bireylerin her halükarda doğru olduğuna inandığı, haklılığa sahip olduğu ve kolayca
kabullenebildiği bir durum olmaktan uzaktır. Özellikle de siyasi faaliyetler içerisinde bulunan
kişiler başka ülkeye doğru yönelişi korkaklık olarak görebilmektedir. Devletin insanlar
üzerinde uygulayacağı fiziksel şiddete rağmen ülkeyi terk etmeyerek mücadele etmeyi daha
doğru bulduklarına dair inanç taşımaktadırlar. Ayrıca siyasi mücadelede aktif olarak bulunan
bireyler bunu sadece güvenlik açısından düşünmezler. Hem kendilerine yükledikleri kişisel
anlamı hem de etrafında kendilerine saygı gösteren insanların hislerini kaybetme endişesi
açısından da ülkeyi terk etme kararını yeniden düşünmek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle
karar alma süreci oldukça kompleks, girift ve içinde çok çeşitli dinamiklerin olduğu bir
durumdur. Bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulmaya çalışıldığı ve bu ihtimallerin

21

A.g.e., s. 66-67.
Özge Biner, a.g.e., s. 68.
23
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sonuçlarının muhasebesinin yapıldığı zor bir dönemdir. Bireyin bu süreçte cevaplamaya
çalıştığı soru ise hangi koşullarda, hangi kararı aldığında devletin kendisini maruz bırakacağı
bedelden daha az bedel ödeyeceğidir.24 Fakat götürüler ve getiriler kıyaslandığında götürüler
daha fazla olmasına rağmen bireyin ülkeyi terk etme kararı alması kalma seçeneğini artık
düşünmediğini göstermektedir.25 Üzerinde durulması gereken husus şudur ki kişinin politik
eğilimleri ülkeyi terk etme kararını almada oldukça etkili olmaktadır. Birtakım insanlar ülkeyi
terk etmenin kendi amaçları için daha tercih edilebilir olduğunu düşünürken başka bireyler
böyle bir kararın rejimin işini kolaylaştırdığını, yollarındaki engelleri kaldırdığını
düşünmektedir.26
Kişinin ülkeyi siyasi bağlantılarını kullanarak terk ettiği durumlarda süreç diğer koşullara göre
daha kolay gerçekleşiyor. Bu bağlantılar aracılığıyla gerek maddi gerekse de lojistik destek
açısından ülkeyi terk etme kararı alanlara avantaj sağlamaktadır. Fakat bunun karşılığı olarak
da siyasi örgütler yardım yapılan bireylerden kendi yapılanmalarında aktif rol oynamalarını
talep edebilmektedir.27 Ülkeyi terk etme kararının tamamen siyasal tercihlerden dolayı
kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Zira Bahailer ülkede sosyal özgürlüğünü
yaşayabilecek bir alan bulamadıklarını düşündükleri için böyle bir alan oluşturmak için ülkeyi
terk etmektedir. Yani ülkede kalarak faydasız bir özne olmak yerine daha aktif olabilecekleri,
kendilerini geliştirebilecekleri, belirli bir statüye sahip olabilecekleri bir toplumda yaşamayı
tercih etmektedir.28
Ülkeyi terk etme kararını almadaki en büyük zorluk alınan kararla başa edebilme durumudur.
Ülkeyi terk etme kararı alan her grup kendisine değişik sorumluluklar yüklemekte ve kendisini
suçlu hissetmektedir. Farslar İran’da çoğunluğu oluşturan topluma karşı, Bahailer geride
bıraktıkları dini topluluklarına, Kürtler ise siyasi mücadelenin içerisinde bulunan arkadaşlarına
karşı yükümlülük duymaktadır.29 Tüm bunlardan hareketle ülkeyi terk etme kararının bireylerin
devleti nasıl tanımladığı ve rejime karşı mücadele biçiminin nasıl yapılandığıyla sıkı sıkıya
ilişki içerisinde olduğu fark edilmektedir. Bu sebepten mültecilik deneyiminin oluştuğu süreç
insanların geçmişte neler yaşadıkları, hangi kökene ait oldukları, dini inançlarının neler olduğu,

24

A.g.e., s. 69-71.
A. H. Richmond, “Sociological Theories of International Migration: The Case of Refugees”, Current Sociology,
36, 1988, s. 17.
26
Özge Biner, a.g.e., s. 72.
27
A.g.e., s. 73.
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M. Agha, “The Biographical Significance of Flight and Exile”, Comparative Studies of South Asia, Africa and
Middle East, 20, 2000, s. 169.
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Özge Biner, a.g.e., s. 75.
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siyasal ve sosyal eğilimlerinin ne yönde ağır bastığı gibi sorularla değişkenlik
gösterebilmektedir.30 Ülkeden ayrılma düşüncesi gerçeğe dönüştüğünde Türkiye’nin ilk akla
gelen hatta en önce sığınılan ülke olmasının sebeplerini incelemek bu insanları anlamakta
oldukça faydalı olacaktır.
İranlı Sığınmacıların Türkiye’yi Tercih Nedenleri
Birey ülkeyi terk etme kararı aldığında, Türkiye gidilebilecek ve sonrası için beklenilecek ilk
ülke olarak düşünülmektedir. Türkiye’nin İranlı sığınmacılar için ilk iltica ülkesi olmasının
arkasında birtakım nedenler yatmaktadır. Birinci unsur kuşkusuz İran’la olan coğrafi
yakınlıktır. Bilhassa tehlikeli durumlarda ülkeyi terk etmek tek çözüm olarak görülüyorsa
coğrafi mesafeler bunun maliyetini ve fiziksel koşullarını belirleyen husus olarak karşımıza
çıkıyor. İkinci belirleyici ise İranlıların aile geçmişlerinden dolayı Türkiye’de mülteci olma
tecrübesine sahip olmaları ve Türkiye’de gerek akrabalık ağları gerekse de sosyal ağlar
vasıtasıyla ulaştıkları bilgilerin büyük bir etkisi vardır. Dolayısıyla burada sığınmacılar için
bilgiye erişme ve sahip olma, bilginin yayılması ve bireyler arasında değerlendirmeye tabi
tutulması, ülkeden ne zaman ve hangi yollar izlenerek ayrılacağı en temel meseleleri
oluşturmaktadır.31
İranlı sığınmacıların ilk olarak Türkiye’ye yönelme konusunda ortak tutumları olsa da her bir
grup nereye, ne zaman ve nasıl gideceği konusunda farklı kararlar alabilmektedir. Alınan
kararlar üzerindeki değişik tutumlar ise sığınmacıların etnik kökenlerine, siyasi görüşlerine ve
dini inançlarına göre şekillenmektedir.32 Bahailer, Kürtler ve Farslar kıyaslandığında Kürtler
dışında kalan iki grup ülkeden ayrılma kararını uygulamaya koyduklarında hangi aşamalarda
ne yapması gerektiğini daha önce bu sürecin deneyimini yaşayan aile yakınlarından
öğrenebilmektedir. Dolayısıyla bilgi oldukça kısıtlı fakat güvenilir bir alandan gelmektedir.
Ayrıca Bahailerin ve Farsların ulaşmak istedikleri bilgiler genellikle sığındıkları ülkenin yasal
koşulları ve orada geçirecekleri zamanı öngörme çabaları üzerinedir. İstisnai olarak bahsedilen
bu gruplar içerisinde daha önce böyle bir tecrübe edinmiş aile yakınları olmayan, herhangi bir
bağlantısı bulunmayan bireyler de vardır.33
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A.g.e., s. 78.
K. Koser, “Information and refugee migration: The case of Mozambicans in Malawi”, Tijdschrift voor
Economishe en Sociale Geographie, 87, 1996, s. 407.
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İranlı Kürtler ele alındığında ise diğer iki gruba göre daha farklı durumlarla karşı karşıya
kalmaktadır. Bilgiye erişimleri yalnızca arkadaşlar veya aile yakınları kanalıyla oluşmamakta;
siyasi bağlantılar, kaçakçılar ve enformel kaynaklar üzerinden de sağlanabilmektedir. İranlı
Kürtlerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında çok büyük bir role sahip olan durum
kendilerini güvende hissetme meselesi üzerinedir. Gidilen ülkede Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin bulunması ve ülkenin İran Devleti’yle
siyasi ilişkilerinin nasıl olduğu da önemli belirleyiciler arasında yer almaktadır. Bu açıdan
bakıldığında İran ve Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkilerin yakın olması, Kuzey Irak’a
yönelen Kürtlere karşı İran’ın tutumu ve giden Kürtlerin İran’da kalan ailelerine devletin
olumsuz yaklaşımı gibi dinamikler bu iki ülkeyi tercih listesinden çıkarmaktadır. Bu faktörler
üzerine Türkiye’nin coğrafi olarak yakınlığı, iltica başvurusunda erişimin nispeten kolaylığı ve
diğer ülkelere görece daha güvenli bir yer olması da eklenince Türkiye’nin tercih edilebilirliği
artmaktadır.34
Bütün bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin tercih edilen ilk ülke olması
bireylerin sığınmacı olarak birçok deneyimi ilk kez yaşaması anlamına geliyor. İran’dan
ayrılırken belirlenen yol güzergâhı, sınırın nasıl geçileceği kişilerin aile geçmişine, etnik
kökenine, siyasi ağlarına göre farklılık arz etmektedir. İranlı Kürtler ülkeyi terk ederken kaçakçı
ağını en yoğun ve etkili bir şekilde kullanan grup olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir bölümü
ülkeye düzensiz yollarla giriş sağlamakta, siyasi mücadele edilen dönemde sağladıkları ağları
ve deneyimleri kullanmaktadır. Bahailer istisnaları olmakla birlikte genellikle ülkeye yasal
yollarla giriş sağlamaktadır. Farsların durumu ise ülkeden nasıl ayrıldıklarıyla doğrudan
ilişkilidir. Siyasi eylemlerini yürütürken bir anda tehlikeyle karşılaşanlar ülkeden ayrılırken
pasaport sürecini es geçerek yasadışı yolları kullanarak Türkiye’ye gelmektedir. Fakat tehlikeyi
önceden sezenlerin hazırlık yapma imkânları olduğundan ülkeye yasal yollarla giriş yapmaları
mümkün hale geliyor.35
Son olarak Türkiye’ye sığınan İranlılar iltica başvurusu sürecinde önemli bir farkındalığa sahip
olsalar dahi yasal prosedür hakkında, Türkiye’deki sosyo-ekonomik hayat konusunda yeterli
veriye sahip değiller. Türkiye’de kendilerini ilgilendiren ilticayla alakalı konularda bilgilere
ancak sürecin içerisine dâhil olduklarında ulaşabiliyorlar. Yani yasal ilerleyişin nasıl olduğu,
mekanizmalarının neler olduğu, statü ve statüsüzlüğün beraberinde ne getirdiği yönündeki
bilgileri Türkiye’deki resmi kurumlara başvurdukları andan itibaren öğreniyorlar. Siyasi
34
35
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bağlantılar, etnik kökenler ve dini aidiyetler bu süreçte önemini bir kez daha göstermektedir.
Zira ait olunan gruba göre stratejiler belirlenmekte ve buna göre bir yol izlenmektedir. Yasallığa
ulaşabilmek için kimi zaman kolektif hareket ediliyor kimi zamansa bireysel başvurular
yapılıyor.36
Sonuç
İran devleti içerisinde çok kültürlü, farklı etnik kökenleri ve dini aidiyetleri içerisinde
bulunduran bir yapıya sahiptir. Devletin yönetim biçiminde İslami esasları önceliğine alması
ve bazı hususlarda ayrımcı politikalar izlemesi hem ülkede çoğunluğu oluşturan birtakım
Farslar hem de azınlık konumunda bulunan Kürtler ve Bahailer açısından olumsuz durum teşkil
etmektedir. Farslar bu anlamda seküler bir yönetim modeli istedikleri için rejimle siyasi
mücadele içerisine girmektedir. Kendilerinin İran’da çoğunluğu oluşturmaları ulusal bütünlüğü
sağlamalarını düşündürtmekte ve böyle bir projenin de seküler sisteme dönülerek yapılacağı
fikrini ortaya atmaktadır. Buna karşılık Bahailer ülkede dini aidiyetlerinden dolayı birçok
sosyal ve politik haklardan mahrum bulunmaktadır. Özellikle eğitim ve sivil haklar konusunda
diğer vatandaşlarla kıyaslandığında çok sıkıntılı bir konumda durmaktadırlar. Kürtler dikkate
alındığında ise siyasi taleplerinden dolayı İran devleti bu azınlığa tehlikeli unsur olarak
yaklaşmakta ve siyasi faaliyetlerini ülkenin bütünlüğüne aykırı bulmaktadır. Dolayısıyla birçok
yerlere erişimleri kısıtlanmaktadır.
Her üç grubun içinde bulunduğu farklı durumlar dikkate alındığında ortak yönleri ülkedeki
iktidardan memnun olmayıp başka ülkeye iltica talebinde bulunmalarıdır. Bu kararın alındığı
ana kadarki süreç çok kolay olmamaktadır. Özellikle siyasi mücadelede bulunanlar ülkeden
kaçışı kendi saygınlıkları için iyi görmemekte, ülkeden ayrılmalarının siyasi iktidarın işini
kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Fakat bu gruplar için İran’da yaşamak katlanılmaz bir boyuta
ulaştığında, hayati tehlikeler doğurduğunda ülkeyi terk etmek de kaçınılmaz bir hale
gelmektedir. Burada her bir grubun ülkeyi terk etme sürecindeki farklılıkları ortaya
çıkmaktadır. Bahailer çok sık göç etme tecrübesine sahip oldukları ve belirli bir noktadan sonra
göç edeceklerini bildikleri için bu anlamda ailelerin yaşanmışlıklarından istifade edilir. Farslar
ve Kürtler ise siyasi mücadelede bulunan gruplardan olduğu için siyasi bağlantılarını göç
sırasında kullanmaktadır. Gerek akrabalık bağları gerekse de siyasi ağlar ülkeyi terk etme
sürecinde kolaylık sağlayan faktörler olarak ortaya çıkmaktadır.

36

Özge Biner, a.g.e., s. 83.

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

164

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

Ülkeyi terk etme kararını fiiliyata döken bireylerin iltica talebinde bulundukları ülkenin Türkiye
olması anlaşılabilir bir durumdur. İran’ın etrafındaki ülkeler dikkate alındığında sığınmacı
olarak yaşanabilecek en güvenilir ülkenin Türkiye olması dikkat çekmektedir. Özellikle İran’la
olan coğrafi yakınlığı, iltica talebinde bulunanların Türkiye’deki aile bağları Türkiye’yi tercih
edilen ülke konumuna getirmektedir. Farslar, Bahailer ve Kürtler kıyaslandığında Bahailer ve
Farslar bu konuda aile bağlarını çok sık kullanmaktadır ve bilgiye erişimleri daha kolay
olmaktadır. Dolayısıyla iltica edilen ülkede nasıl yasal olunacağını bu iki grup daha iyi takip
edebilmektedir. Kürtler ülkeye genellikle kaçakçılar aracılığıyla düzensiz göçle girdikleri için
ve ülkede yeterli bağlara sahip olamadığı için yasal olma sürecinde sıkıntılarla karşı karşıya
kalmaktadır. Van ilçesi bu anlamda İran’dan Türkiye’ye geçişi sağlayan sınıra sahip
olmasından ve aynı zamanda BMMYK’nın ofisinin bu ilçede bulunmasından ötürü bahsedilen
her üç gruba mensup kişileri burada görmek mümkün hale gelmektedir.
Sonuç olarak Türkiye’de yaşayan İranlı sığınmacıların yapısı dikkate alındığında homojen bir
gruptan bahsetmek mümkün değildir. Çok kültürlü, farklı dini ve etnik kimliklere sahip kişiler
bulunmaktadır ve her birinin sosyo-ekonomik durumları ve siyasi yönelimleri farklılık arz
etmektedir. Ayrıca ülkede yasal bir statüye sahip olmaları için de her grup bilgiye erişim
konusunda aynı farkındalık düzeyine sahip değildir. Dolayısıyla burada gerek BMMYK ofisine
gerek yerel yöneticilere gerekse de bölgede sığınmacılarla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına
büyük bir iş düşmektedir. Yasal bir statüye sahip olabilmek için nelerin yapılacağı ve hangi
yolların takip edilmesi gerektiği bu kurumlar aracılığıyla sağlanmalıdır.
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TÜRKİYE VE RUSYA KAMU YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr.Öğr.Üyesi Çetin KAPLAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
YL. Öğr. Sevilay KARATEPE
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde toplumsal refahın yüksek olduğu ülkelerde kamu yönetiminin hızlı, etkin ve şeffaf
bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Kamu politikalarının oluşturulma ve uygulanma
süreçlerinin çıktısı olarak kamu yönetimi, ülkeler için oldukça önem arz etmektedir. Geçmişten
günümüze ülkelerin kamu yönetimi konusunda başka devletleri takip ettikleri ve onlardan
esinlendikleri görülmektedir. Ülkeler yönetim sistemlerini oluştururken veya yenilerken,
sistemlerini güçlü gördükleri yönetim uygulamalarını ya da siyasal sistemleri model alma
yoluna gitmiştir. Kamu reformu politikalarını uygulamaya geçirirken bile gelişmiş ülkelerin
reform politikalarından örnek almışlardır. Bunu yaparken ya olduğu gibi o ülkenin kamu
yönetimi modelini benimsemiş, ya da kendi iç dinamiklerine uygun hale getirerek yönetim
sistemlerine dâhil etmişlerdir. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkan karşılaştırmalı kamu
yönetimi, farklı ülkelerin yönetim sistemlerinin karşılaştırıldığı ve analiz edildiği bir çalışma
sahasıdır. Her ülke kendi devlet geleneği çerçevesinde bir kamu yönetim sistemini
benimsemektedir. Bu bağlamda Türkiye ve Rusya birbirinden farklı yönetim geleneği ve
sistemine sahip iki ülkedir. Rusya Federasyonu yarı başkanlık sistemi ile yönetilirken, Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. Türkiye üniter yapıda bir devletken,
Rusya federal yapıda bir devlettir. Bu yapıya uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde yalnızca
merkezi yönetimde yasama, yürütme ve yargı organı varken, Rusya Federasyonu’nda hem
federal devletin hem de federe birimlerin ayrı yasama, yürütme ve yargı organları
bulunmaktadır. 85 federe bölümden oluşan Rusya Federasyonu 8 federal bölgeye ayrılmıştır.
Federal bölgelerin temsilcileri devlet başkanı tarafından atanmaktadır. Rusya’nın federal
yönetim sistemine bakıldığında merkeziyetçi bir yaklaşım uygulandığı görülmektedir. Bu
çalışma, iç dinamikleriyle kendilerine özgü hükümet sistemi uygulayan iki ülke olan Türkiye
ve Rusya’nın kamu yönetimi sistemlerinin karşılaştırılması bağlamında; iki ülkenin yönetim
modellerini ele almaktadır. Tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evreler bakımından birbirine
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benzeyen iki ülkenin yönetsel özellikleri dikkate alınarak benzerlikleri ve farklılıklarını ortaya
çıkarmak, çalışmanın amacıdır.
Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, kamu yönetimi, yönetsel
sistemler, karşılaştırmalı kamu yönetimi.
ABSTRACT
Today, public administration is observed to be implemented in a fast, effective and transparent
way in countries with high social welfare. Public administration is very important for countries
as the output of public policy making and implementation processes. From past to present, it is
seen that countries follow and inspire other states in public administration. While countries are
establishing or renewing their management systems, they have adopted the model of
management practices or political systems that they consider strong. Even when implementing
public reform policies, they have taken the example of reform policies of developed countries.
While doing this, they either adopted the public administration model of that country as they
were, or integrated them into their management systems by adapting them to their internal
dynamics. Comparative public administration, which emerged as a result of this need, is a field
of study where different countries' management systems are compared and analyzed. Each
country adopts a public administration system within the framework of its own state tradition.
In this context, Turkey and have different traditions and systems management Russia are two
countries from each other. Semi-presidential system is being managed by the Russian
Federation, Turkey is governed by the Presidential System of Government. Turkey is a republic,
unitary structure, Russia is a federal state structure. The Republic of Turkey in accordance with
this structure only the central government legislative, executive and judicial organs while, both
the federal government in the Russian Federation of the federal units separate legislative,
executive and judicial organs located. The Russian Federation, which consists of 85 federated
departments, is divided into 8 federal regions. Representatives of the federal districts are
appointed by the head of state. When we look at the federal management system of Russia, it
is seen that a centralist approach is applied. In this study, the internal dynamics of implementing
their own system of government of the two countries, Turkey and Russia in the context of the
comparison of the public administration system; discusses the management models of the two
countries. It is the aim of the study to reveal the similarities and differences of the two countries,
which are similar in terms of the phases it has gone through in the historical process, by taking
into account the administrative features.
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Keywords: Russian Federation, Republic of Turkey, public administration, managerial
systems, comparative public administration.
1.Giriş
Karşılaştırmalı kamu yönetimi, ülkeler arası karşılaştırmalar yaparak etkileşimin artmasını
sağlamış ve ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmasını mümkün hale getirmiştir.
Farklı ülkelerin kamu yönetim sistemlerini mukayese eden karşılaştırmalı yönetim,
uygulamadaki benzerlik ve farklılıklardan yola çıkarak sonuçlar elde etmeyi amaçlar.
İki farklı ülke arasında yapılan karşılaştırmalı kamu yönetimi uygulamalarının temelinde; bu
iki ülkenin tarihsel arka planını ve aktörlerini değerlendirmek önemli bir yer tutmaktadır. Tarihi
arka planı ve geleneksel yapısının yanı sıra ülkelerin yaşadığı süreçler de karşılaştırmalı kamu
yönetiminin ilgi alanıdır. Bu sayede her ülkenin yönetim sisteminin kendi iç dinamikleriyle ne
kadar yakından ilgili olduğu anlaşılacağı gibi kamu yönetiminin küresel ölçekte gelişiminin
değerlendirilmesi de temin edilecektir (Uygun, 2018: 3378- 3380).
Türkiye ve Rusya tarihsel süreç içerisinde farklı alanlarda -askeri, ekonomik, kültüreltemaslarda bulunmuş iki ülkedir. Birçok yönden birbirlerine benzeyen iki ülkenin tarihsel
süreçlerine bakıldığında hanlık-kievlik, imparatorluk-çarlık gibi süreçlerden geçtiği
görülmektedir. Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusya
yıkılmış; Çarlık Rusya’nın yerine Sovyet Rusya, Millî Mücadele sonrası da İmparatorluk yerine
Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Erdoğan ve Putin uyguladıkları reformlarla kamu yönetimine yenilikler getirmiştir. İktidara
geldikleri dönemlerde ülkelerinin içinde bulunduğu kötü ekonomik durumu iyileştirme adına
birçok adım atan her iki ülke lideri, halkının siyasi ve demokratik kültürü içinde kuvvetler
ayrılığını yorumlayarak kendilerine özgü sistemleriyle ülkelerini yönetmektedir.
2. Dünya Savaşı’ndan önceki döneme kadar hükümet sistemleri, kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler
birliğine dayanan sistemler olarak ikiye ayrılmaktaydı. Meclis hükümet sistemi kuvvetler
birliğine dayanıp, demokratik yönetime imkân sağlayan tek yönetim sistemidir. Kuvvetler
ayrılığına dayanan hükümet sistemleri başkanlık sistemi ve parlamenter sistemdir (Polater,
2014:138). Ancak küreselleşen ve gelişen dünyada ülkeler ihtiyaçları doğrultusunda
kendilerine özgü hükümet sistemleri benimsemeye başlamışlardır. Türkiye de kendi demokrasi
kültürü içinde yeni bir hükümet sistemine yönelmiş ve 16 Nisan 2017 yılında yapılan
referandumla

parlamenter

sistemden

başkanlık

sisteminin

özelliklerini

barındıran

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş yapmıştır. Rusya Federasyonu hükümet sisteminin
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yarı başkanlık, süper başkanlık ya da başkanlık sistemi olduğu yönünde tartışmalar mevcuttur
(Aydoğdu, 2019:259).
2. GENEL BİLGİLER
Rusya Federasyonu yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir Avrasya ülkesidir. Yönetim biçimi
federal cumhuriyet, resmi adı Rusya Federasyonu, resmi dili Rusça, para birimi ise rubledir.
Rusçanın

yanı

sıra konuşulan diğer diller;

Tatarca, Ukraynaca

ve İngilizcedir.

(https://gezimanya.com/rusya, 2020). 14 ülkeyle sınırı bulunan, 17.098.242 km² yüzölçümü ile
en büyük ülke konumunda bulunan Rusya’nın başkenti Moskova’dır. Rusya’da işsizlik oranı
2020 yılı verilerine göre %4,6’dır (https://tr.tradingeconomics.com/, 2020). Rusya Federasyonu
çeşitli din, milliyet ve kökene sahip insanların bir arada yaşadığı seküler bir devlettir (TBMM,
Ar-Me, 2014:176). Rusya'da Ortodoks, İslam ve Budizm dini yaygındır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, resmi dili Türkçe, para birimi Türk lirası ve başkenti Ankara’dır.
783,562 km2 yüzölçümüyle Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alan Türkiye, kıtalar ve ülkeler
arasında siyasi, kültürel ve ekonomik köprü görevi görmenin yanı sıra jeopolitik bir öneme
sahiptir. 2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 82 milyondur (http://www.tuik.gov.tr,
2019). İşsizlik oranı, 2018 yılında %11 olarak açıklanmıştır. 2018 yılı GSYİ sıralamasına göre
Dünyanın 18. Avrupa’nın ise 7. büyük ekonomisi olan Türkiye’de kişi başı GSYİ 9.632 dolardır
(www.ticaret.gov.tr, 2019).
Türkiye ile Rusya ilişkileri stratejik ortaklık boyutundadır. 2018 yılı verilerine göre Rusya;
toplam ihracatımızda, %2 ile 12., ithalatımızda %9,8 ile 1. sırada yer almaktadır. Türkiye
İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı Ocak-Ağustos dönemlerinde Türkiye’nin ithalat yaptığı ilk beş
ülke sıralamasında Rusya %11,1’lik oranla 1. sıradadır (www.tüik.gov.tr, 2019).
2.1.Çarlık Rusya’sından Rusya Federasyonu’na
Rusya’nın tarihsel süreci; Kinezlikten Çarlığa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden
Rusya Federasyonu’na uzanan bir seyir takip etmiştir. Rus Kinezliği 862-1243 yılları arasında
varlığını sürdürmüş, Moskova Kinezliği Ortodoks Kilisesinin de desteğini alarak Çarlığa
dönüşüme öncülük etmiştir. 1917’de 1. Dünya Savaşının olumsuz etkilerden dolayı halkın
isyanına askerlerin de katılmasıyla Çar 2.Nikola tahttan çekilmiş, Çarlık sonrası, Vilademir
İlyiç Lenin'in gerçekleştirdiği, 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra iktidarı ele geçirmesiyle de
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurulmuştur. Marksist-Leninist ideolojiye
dayalı kurulan SSCB 3 Mart 1918’de Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalayarak 1. Dünya
Savaşı’ndan çekilmiştir. 1990’da Gorbaçov’un izlediği ‘’perestroyka’’ ve ‘’glasnost’’
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politikaları sonucunda Letonya, Estonya, Litvanya bağımsızlığını ilan etmiş, Gorbaçov’un 25
Aralık 1991'de görevinden istifa etmesiyle Yeltsin dönemi başlamıştır. 8 Aralık 1991'de bir
araya gelen Rusya, Ukrayna ve Belarus, SSCB’nin resmen sona erdiğini açıklamış, SSCB
yerine daha gevşek bir yapılanma olan Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuştur. Putin’e
göre, "Tarihte en büyük jeopolitik trajedi Sovyetler Birliğinin çöküşüdür’’ (Sadioğlu ve
Erdinçler 2018:66). 1993 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu Anayasasıyla Rusya
Federasyonu resmen kurulmuş, Boris Yeltsin ilk devlet başkanı olarak görev yapmıştır. Yeltsin
1999 yılında görev süresi dolmadan istifa etmiş, devlet başkanlığı görevini Vladimir Putin
devralmıştır. 2000 yılında yapılan seçimleri de kazanan Putin, 2008 yılına kadar Devlet Başkanı
görevini yürütmüştür. Rusya Federasyonu Anayasasına göre bir kişi ara vermeden iki defadan
fazla Başkanlık görevini yürütemediğinden 2008 seçimlerinde aday olmamış, 2012
seçimlerinde tekrar seçilmiştir. Putin, 2018 yılındaki seçimi de kazanarak 4. kez Rusya
Federasyon’un Devlet Başkanı olmuştur.
2.2.Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti Devletine
Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Türklerin Anadolu’ya gelmesi sonrası kurduğu
devletlerden biri olan Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasıyla birlikte, aralarında
Osmanoğulları Beyliği’nin de olduğu birçok Türk Beyliği ortaya çıkmıştır. Osman Bey
tarafından 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulmuş, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'u
fethetmesiyle başlayan yükselme devri sonrası Osmanlı’nın sınırları genişlemiş adeta bir dünya
gücü haline gelmiştir. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu bir
yapıda olan Osmanlı Devleti’ni etkileyerek dağılma sürecini hızlandırmıştır. Sanayi devrimi
sonrası ortaya çıkan hammadde ve pazar arayışı, sömürgecilik, milliyetçilik akımı gibi nedenler
ülkelerin bloklaşmasına ve I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur. İtilaf
Devletlerinin I. Dünya Savaşı’nı kazanmasıyla Osmanlı Devleti savaştan yenik çıkmış, Rusya
da ihtilal nedeniyle savaştan çekilmiştir. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıkışıyla Millî Mücadele başlamıştır. İşgalci devletlerin her türlü engellemelerine rağmen
Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’in başkanlığında
toplanmıştır. TBMM’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti Sovyet Rusya olmuştur. 24 Temmuz 1923'te
Lozan Barış Antlaşması imzalanmış, yeni Türk Devletinin varlığı uluslararası alanda resmen
kabul edilmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve meclis hükümeti sisteminden
parlamenter sisteme geçilmiştir (İnci, 2019:346).
2007 yılında anayasada yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin
önü açılmıştır. 2014 yılında Türk siyasi tarihinde ilk defa Erdoğan, doğrudan halkın oylarıyla
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Cumhurbaşkanı seçilmiş ve fiilen yarı başkanlık sistemine geçilmiştir. FETÖ tarafından
gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında hızlı ve etkin karar almak, siyasi tıkanıklıkları
önlemek için yapılan anayasa değişiklik teklifinin 16 Nisan 2017 referandumunda kabulüyle
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi kesinleşmiştir. Erdoğan 24 Haziran 2018
seçimini kazanarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak görev
yapmaktadır. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen başladığı
tarihtir. Türkiye’nin siyasi tarihine bakıldığından meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem
ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmıştır.
3.SİYASAL YAPI
1993 tarihli Rusya Federasyonu Anayasasına göre Rusya yönetim biçimi cumhuriyet olan;
federatif, demokratik, sosyal, hukuk devletidir. Rus Anayasasında egemenliğin kaynağı çok
uluslu halk olarak belirtilmiştir. Rusya Federasyonu Anayasası ve yönetim sistemi belirlenirken
başka ülkelerin deneyim ve uygulamalarından faydalanılmış; Fransa’nın yarı başkanlık sistemi
ile ABD’dekine benzer iki parlamentolu yönetim sistemi benimsenmiştir (Orhan ve Çobanoğlu,
2016:56). Rusya Federasyonu kuvvetler ayrılığı üzerine kurulmuştur. Yasama, yürütme ve
yargı birbirinden bağımsızdır. Anayasada kişi hak ve özgürlükleri yüce değerler olarak belirtilip
bunların korunması görevi devlete verilmiştir. Rusya Federasyonu’nun federatif düzeni
tanımlanırken halkların hak eşitliği ve kendi kaderini belirlenmesine dayandığı belirtilmiş ve
bütün federe unsurların eşit haklara sahip olduğu anayasada düzenlenmiştir. Egemenliğin tek
sahibi çok uluslu halk olup, halk iradesini özgür referandumlarla ve seçimlerle ortaya koyar.
Anayasada Devletin dini olmadığı belirtilmiştir. Anayasada ekonomik özgürlük ve özel
mülkiyetten özellikle bahsedilmiş, yerel yönetimler anayasa ile güvence altına alınmıştır
(Rusya Federasyonu Anayasası madde:8, http://www.anayasa.gen.tr/rusanayasası.htm, 2019).
Putin hem Çarlık Rusya'sı hem de Sovyet Rusya’nın mirasını üstlenerek Büyük Rusya hayalini
gerçekleştirmek istemektedir. Putin Çarlık Rusya'sı bayrağını devlet bayrağı, eski Sovyet ulusal
marşını sözlerini yenileterek milli marş yapmıştır (Yılmaz, 2015:115). Ağır’a göre Rus siyasal
rejimi yasaların göz ardı edildiği denetleme mekanizmasının ve karar verici mercilerin
şeffaflıktan uzak olduğu bir başkanlıktır (Ağır ve Baharçiçek, 2015:58).
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk Devletidir. Anayasanın ilk üç maddesinde yer alan hükümleri
değiştirilemez

ve
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https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin, 2020). Türkiye Cumhuriyeti tek yapılı (üniter) bir
devlet yapısına sahiptir, bu nedenle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, merkezî örgütlenme
biçimine ağırlık verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin temel organları 1982
anayasasının 7-8 ve 9. maddelerinde belirtilmiştir. 1982 anayasası günümüze kadar toplam 19
defa değiştirilmiş ve 184 değişiklik yapılmıştır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir (1982
Anayasası madde:8). Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini Anayasa ve kanunlara uygun olarak
kullanmak zorundadır. Yasama yetkisini Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Yargı yetkisini Türk Milleti adına, anayasada bağımsız ve tarafsız olarak belirtilen mahkemeler
kullanır. 1982 Anayasasının 11. Maddesinde anayasanın üstünlüğüne vurgu yapılmış ve
kanunların anayasaya aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Yerel yönetimler, anayasal
kuruluşlardır. 1982 Anayasası, yerel yönetimlerle ilgili, daha geniş kapsamlı düzenlemeler
yapmıştır.

4. TEMEL DEVLET ORGANLARI
Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun Anayasalarında belirtildiği üzere devletin
temel organları yasama, yürütme ve yargıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden farklı olarak
Rusya Federasyonu’nda devlet başkanı erkler üstü bir konumdadır.
4.1.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı / Türkiye Cumhurbaşkanı
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı; yasama, yürütme ve yargı organlarının üstünde
tutulmuştur. Başkan, Rusya Federasyonu egemenliğini, bağımsızlığını ve devlet bütünlüğünü
korumak için önlemler alır, devlet otoritelerinin koordineli bir şekilde çalışmasını ve
etkileşimini sağlar. Halk tarafından 6 yıl için seçilen Devlet Başkanının hükümete başkanlık
etme yetkisi vardır. Anayasaya göre 35 yaşından küçük olmayan, Rusya’da en az 10 yıl ikamet
etmiş olanlar Devlet Başkanı adayı olabilir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı seçim usulü
federal yasa ile düzenlenmektedir. Bir kimse arka arkaya en fazla iki defa Devlet Başkanı
seçilebilmektedir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığına Duma’da temsilcisi bulunan siyasi
partiler doğrudan aday gösterebilir (RF Anayasası madde:36/2). Diğer siyasi partiler ve
bağımsızların aday olabilmeleri için 2 milyon imza toplamaları gereklidir. Yapılan seçimde
geçerli oyların %50’sinden fazla oy alan aday devlet başkanı seçilir (RF Anayasası madde 76/3,
http://www.anayasa.gen.tr/rusanayasası.htm, 2019). İlk turda hiçbir aday çoğunluğu
sağlayamazsa en çok oy almış olan iki aday arasında oylama tekrarlanır ve en çok oy alan kişi
Devlet Başkanı seçilir (RF Anayasası madde:77, http://www.anayasa.gen.tr/rusanayasası.htm,
2019). Rusya Federasyonu Başkanı; Konsey üyeleri, Duma milletvekilleri, Anayasa
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Mahkemesi hâkimlerinin hazır bulunduğu ortamda yemin ederek görevine başlar. Rusya Devlet
Başkanı; istifa etme, sağlık durumu gibi nedenlerle yetkilerini uzun süre kullanamadığı veya
görevden uzaklaştırıldığı durumlarda, yetkilerini kullanmaya son verir. Bu durumda Devlet
Başkanlığı görevi Hükümet Başkanı tarafından yürütülür. Ancak Devlet Başkanlığı görevini
vekaleten yürüten kişinin Devlet Duma’sını feshetme, referandum belirleme, Rusya
Federasyonu Anayasasına ilave ve değişikliler yapma yetkisi yoktur (RF Anayasası madde:92).
Erkler üstü bir konumda olan Devlet Başkanına görev ve yetkileri Anayasanın 80.-93.
Maddelerinde düzenlenmiştir. Devlet Başkanının kararname çıkarma yetkisi anayasada açıkça
düzenlenmiştir. Çıkarılan kararnameler Anayasa’ya ve yasalara aykırı olamaz. Kararnameler
normlar hiyerarşisinde yasa altı düzenlemeler olup, aynı konu hakkında yasa çıkarıldığında
kararnameler hükümsüz olur. Türkiye’de ve Rusya’da Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan
kararnamelere karşı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açık değildir. Ancak Rusya
Devlet Başkanının olağanüstü hâl ve sıkıyönetime ilişkin kararnameler anayasaya uygunluk
denetimine tabiyken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın olağanüstü hâl kararnameleri ve
savaş halinde çıkarılan kararnameler anayasal denetime tabi değildir (Özkan, 2019: 282).
Devlet Başkanının dokunulmazlığı vardır (RF Anayasası, madde:91). Devlet Başkanının
görevden alınması için belli koşulların oluşması gerekir. Devlet Başkanı, Duma tarafından
devlete ihanet veya diğer ağır suç işlemesi konusunda suçlanabilir. Başkanın eylemlerinde suç
unsurlarının oluştuğuna dair Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesinin ve itham usullerine
uyulduğuna ilişkin Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinin görüşüne dayanarak,
Federasyon Konseyi Başkanı görevinden uzaklaştırabilir (RF Anayasası, madde:93). Devlet
Başkanının görevden alınmasına ilişkin Federasyon Konseyinin kararı, Devlet Duma’sı
tarafından Devlet Başkanına karşı ithamın ileri sürüldüğü andan itibaren en geç üç ay içinde
kabul edilmezse Devlet Başkanına karşı ileri sürülmüş itham reddedilmiş sayılır (RF Anayasası,
madde:93).
Devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil
eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin
eder. Cumhurbaşkanının adaylık ve seçimi Anayasanın 101. maddesi ile düzenlenmiştir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı
seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer. Cumhurbaşkanı
seçilen kişi göreve başlarken TBMM’de ant içer. Cumhurbaşkanı; 40 yaşını doldurmuş,
yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından
halk tarafından seçilir. Siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimde geçerli oyların
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%5’ini almış siyasi partiler, en az yüz bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Genel
oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş
olur. Oylama ikinci tura kalırsa en fazla oyu alan kişi Cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanı'nın
hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması durumlarında
görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı
makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanı yardımcısı
Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. (Eryılmaz, 2019:
140-142). Türkiye Cumhuriyeti’nde, önceden Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten dolayı
suçlanabilirken, Anayasa değişikliği ile bir suç işlediği iddiasıyla cezai sorumluluk kapsamında
soruşturulabilir ve yargılanabilir hale gelmiştir. Anayasanın 105. Maddesi Cumhurbaşkanının
Cezai Sorumluluğu başlığında düzenleme yapılmış ve bu sorumluluk genişletilmiştir. Bu
maddeye göre; Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisinde soruşturma açılabilir. TBMM’de, Cumhurbaşkanına Yüce Divan kararı da
verilebilir (Eryılmaz, 2019: 143). Türkiye’de de Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi
vardır ve anayasa ile düzenlenmiştir. Fakat bu yetkinin kullanılamayacağı alanlar da mevcuttur.
TBMM’nin çıkardığı kanunların olduğu durumlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
hükümsüzdür. Yalnız yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarabilir. Anayasada yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevleri
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzeltilemez (Eryılmaz, 2019:149).
4.2.Yasama
Federal Meclis Rusya Federasyonun yasama organıdır. Federal Meclis; Devlet Duma’sı ve
Federasyon Konseyinden oluşur (RF Anayasası, madde:95). Tüm Rusya Federasyonu’nu temsil
eden, Duma’nın görev süresi 5 yıldır. 21 yaşından büyük ve seçilme yeterliliğine sahip Rus
vatandaşları Duma üyesi seçilebilir. Duma 450 milletvekilinden oluşurken, Konsey her federe
birimin temsilcilerinden 2’şer kişinin katılımıyla 179 kişiden oluşur. Seçim yasası %5 parti
barajı öngörür. Konsey üyelerinin arasından konsey başkanı ve yardımcıları seçilir. Aynı
şekilde Duma’nın başkan ve yardımcıları da kendi içinden seçilir. Genel olarak bakıldığında
Devlet Duma’sının yasama gücü ağır basarken, Federasyon Konseyinin ise temsil ve danışma
özelliği ağır basmaktadır (Ağır, 2015:32). Devlet Duma’sı Devlet Başkanı’nın atadığı
Başbakanı onaylar. Duma, kendi yetkisine giren konularda üye tam sayısının çoğunluğunun
oyuyla karar alır. Siyasi partilerin Duma seçimlerine katılabilmeleri için bazı şartlar vardır.
Devlet Başkanı Anayasanın 111. ve 117. Maddelerinde görülen durumların ortaya çıkması
halinde Devlet Duma’sını feshedebilir. Fakat Duma, Devlet Başkanına karşı bir suçlamada
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bulunduğu andan itibaren, Federasyon Konseyinin bu konudaki kararının kabul edilmesine
kadar feshedilemez. Duma’nın feshi durumunda Devlet Başkanı fesihten sonra en geç dört ay
içinde, yeni seçim tarihini belirler (RF Anayasası, madde:109). Bir kişi aynı anda hem Konsey
hem de Duma’da görev yapamaz. Duma milletvekilleri devlet memuriyetinde bulunamaz,
öğretim, bilimsel ve diğer yaratıcı faaliyetler dışında herhangi bir ücretli faaliyetle uğraşamaz
(RF Anayasası madde:97). Devlet Başkanı, Hükümet, konsey ve üyeleri, Duma milletvekilleri
ve federe unsurların yasama organları yasa önerisinde bulunabilirler. Ayrıca Anayasa
Mahkemesi, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Hakem Mahkemesi de kendi görev alanlarına giren
konularda yasa önerisinde bulunabilirler. Devlet Başkanının karar alırken Duma’ya danışması,
Duma’nın tavsiyeleri üzerine hareket etmesi hareket sahasını kısıtlamaktadır (Babaoğlu ve
Çobanoğlu, 2017:295). Ancak uygulama da Devlet Başkanı tarafından Başbakanın atanması
sırasında Duma’nın onay verip vermemesi sadece formalitedir (Asker, 2016:1116).
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre yasama yetkisini Türk Milleti adına Türkiye Büyük
Millet Meclisine aittir. Meclis genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. Milletvekili
seçilebilmek için gereken koşullar Anayasanın 76. Maddesinde düzenlenmiştir. TBMM
seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak bu süre dolmadan erken seçime gidilebildiği gibi, savaş
nedeniyle uzatılması da mümkündür. Meclis üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu ile seçimlerin
yenilenmesine karar verebilir; bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM genel seçimi
birlikte yapılır (1982 Anayasası madde:116). Cumhurbaşkanı bütçe kanunu dışında TBMM’ye
yasa teklif edemez. Milletvekilleri; Cumhurbaşkanı, Bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı
olduklarında TBMM üyelikleri sona erer. TBMM, Cumhurbaşkanını cezai sorumluluk
kapsamında Yüce Divana sevk edebilme yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanının veto ettiği bir
kanunu, salt çoğunluk sağlayarak tekrar kabul edebilir. TBMM, Cumhurbaşkanı
kararnamelerini yasa çıkararak geçersiz yapabilir (Eryılmaz, 2019: 149).
4.3.Yargı
1993 tarihli Rusya Federasyonu Anayasasına göre yargı bağımsızdır ve yargı yetkisi sadece
mahkemelerce gerçekleştirilir. Federal Meclis tarafından atanan hakimler dokunulmaz ve
bağımsızdır. Ancak hakimlerin doğrudan Devlet Başkanına bağlı olarak görev yapmaları
yargının bağımsızlığı konusunda soru işareti oluşturmaktadır. Anayasanın 119. Maddesine göre
25 yaşına ulaşmış, hukuk alanında yüksek öğrenim görmüş ve hukuk alanında en az beş yıl
deneyime sahip Rusya Federasyonu vatandaşları hâkim olabilirler (Asker, 2016 :1126). Yargı
sisteminin temeli olan mahkemeler Ulusal Düzeydeki Mahkemeler, Federe Bölgelerin
Mahkemeleri ve Genel Yargı Mahkemeleri olarak 3 kategoriye ayrılmaktadır. Yargı yetkisi
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Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, Tahkim Mahkemesi ve ilk derece
federal mahkemeleri tarafından kullanılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yargı yetkisi Adli Yargı Mahkemeleri, İdari Yargı Mahkemeleri,
Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay tarafından kullanılmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 9’uncu maddesinde “yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve
tarafsız mahkemelerce kullanılır” denmektedir. Hâkimler bağımsızdır (1982 Anayasası
madde:138). Hiçbir makam, kurum, şahıs yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin mahkemelere
ve hâkimlere emir, talimat ve tavsiye veremez. Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden
Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. Anayasa Mahkemesinin 12 üyesi Cumhurbaşkanı, 3 üye ise
Meclis tarafından atanır. 8 üye Danıştay, Yargıtay ve YÖK'ün kendi içinden belirlediği adaylar
arasından Cumhurbaşkanınca atanırken, 4 üye doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenip
atanır. Bu durum yargının tarafsızlığını tartışılır hale getirmektedir (Yazıcı, 2019:30).
4.4.Yürütme
Rusya Federasyonu’nda yürütme yetkisi Rusya Federasyonu Hükümetine verilmiştir. Rusya
Federasyonu Hükümeti; Başbakan, Başbakan yardımcıları ve federal bakanlardan oluşur.
Hükümet Başkanı Dumanın onayı alınarak Devlet Başkanınca atanır. Başbakanın Devlet
Başkanına önerdiği kişilerin arasından da yardımcılar ve bakanlar atanır. Başbakanın
adaylıklarının Duma tarafından üç kez geri çevrilmesi durumunda, Devlet Başkanı Rusya
Federasyonu Hükümet Başkanını göreve atar, Devlet Duma’sını fesheder ve yeni seçimlerin
yapılmasına karar verir (RF Anayasası madde:11). Devlet Başkanı yasama karşısında oldukça
güçlü bir konuma getirilmiştir. Hükümetin görev ve yetkileri federal kanunla belirlenmektedir.
Rusya Federasyonu Hükümeti istifa edebilir, ancak istifa kararını verme yetkisi Devlet
Başkanına aittir. Devlet Başkanı yürütme üzerinde çok etkindir. Devlet Başkanı Hükümeti
Devlet Duma’sının onayına ihtiyaç duymadan görevden alabilir. Hükümetin kararları ile Devlet
Başkanının emir ve kararları çatıştığında Başkanının karar ve emirleri geçerlidir. Duma
güvensizlik oyu ile Hükümeti görevden düşürebilir. Bunun için Devlet Duma’sının güvensizlik
oyu verilmesine ilişkin kararı oy çoğunluğu ile kabul etmesi gerekir. Hükümete güvensizlik oyu
verildikten sonra Devlet Başkanı ya hükümetin istifasını ilan eder ya da Duma’nın kararını
reddeder. Eğer 3 ay içerisinde Duma tekrar mevcut hükümete güvensizlik oyu verirse Devlet
Başkanı Hükümetin istifasını ilan eder ya da Duma’yı fesheder. Başbakan, Devlet Duma’sı
karşısında Hükümete güvenoyu isteğinde bulunabilir. Eğer Devlet Duma’sı güvenoyu
vermezse, Başkan yedi gün içinde Rusya Federasyonu Hükümetinin istifası veya Devlet
Duma’sının feshi ve yeni seçimlerin yapılması konusunda karar alır. Rusya Federasyonu
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Hükümetini oluşturan 22 adet bakanlık mevcuttur (www.goverment.ru/en/structure, 2019).
Bakanlıkların altında hizmetler, servisler, ajanslar gibi örgütlenmeler bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 2017 yılında yapılan değişiklikle yürütme yetkisi
Cumhurbaşkanına verilmiştir. 6771 sayılı kanun değişikliği ile yürütmenin diğer kolu olan
Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık Kurumu kaldırılmıştır. Böylece yürütme gücü tek elde
toplanmıştır. Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önü açılmış ve halkın oylarıyla seçilen
Cumhurbaşkanına yürütme alanına ilişkin kararname çıkarabilme yetkisi verilmiştir. Erdoğan
da Putin gibi yürütme gücünü kendinde toplayarak yönetimde etkili olmak istemektedir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuvvetler ayrılığına dayanır.1982 Anayasasına göre
yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kanunlara ve anayasaya uygun olarak kullanılır.
Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verilmiş, başbakanlık kurumu kaldırılmış,
bakanlar kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ortadan kalkmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sadece olağanüstü hâl kararnameler üzerinde siyasi denetimi
vardır. Bu denetim için meclis, üç ay içinde kararnameleri görüşür ve karar bağlayamazsa söz
konusu kararname yürürlükten kalkmaktadır (Özkan, 2019:281). 1 nolu Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı teşkilatı düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve
bakanlar atanmıştır. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan
ofisler, kurullar ve başkanlıklardan oluşur. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı temsil ve
onay makamıyken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bizzat sistemin içinde kamu
politikalarının oluşturulması ve uygulanmasından sorumludur. Cumhurbaşkanlığı hükümet
sisteminde Cumhurbaşkanı ve ekibi öncelikli politika belirleyicisi konumuna gelmiştir.
Bakanlıklar ise alt düzey politika yapıcı, uygulayıcı ve denetleyici bir rol üstlenmiştir. Mevcut
sistemde 16 adet bakanlık vardır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri,
bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlanması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.
ABD’de Başkanın Yürütme Ofisine benzer bir yapılanma gibi görünse de Türkiye’nin 2023
hedefleri doğrultusunda kendi yönetim biçimine özgü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı
oluşturulmuştur (Sobacı, Miş ve Köseoğlu, 2018:2).
5.YÖNETSEL ÖRGÜTLENME
Türkiye’nin idari yapısı merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına göre örgütlenmiştir.
Merkezden yönetim; merkez (başkent) ve taşra teşkilatı olarak ikiye ayrılır. Merkez teşkilatı
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlardan oluşur. Taşra teşkilatı ise il, ilçe ve
bölge idarelerinden oluşmaktadır. İl yönetimi vali, il idare ve il müdürlerinden oluşur. İlçe
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yönetimi ise kaymakam, ilçe idare kurulu ve ilçe müdürlerinden oluşur. Yerinden yönetim
mahalli idareler ve hizmet yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerinden yönetim
unsurları; İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köylerdir. Hizmet yerinden yönetim; TRT, üniversite,
YÖK, RTÜK, KİT ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından oluşur. İl İdaresinin
başı olan ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan vali aynı zamanda bir yerel yönetim olan İl Özel
İdaresinin de başıdır. Bu uygulama yerel yönetimlerde merkeze olan bağlılığı arttırarak
desantralizasyonu azaltmaktadır. Türkiye’de yerel yönetimlerde merkeziyetçiliğin asıl sebebi
terör sorunudur. Son yıllarda terör faaliyetlerinden dolayı Türkiye’de belediyelere kayyum
atandığı sıklıkla görülmektedir. Bu uygulamalarda Avrupa Birliği tarafından yerel demokrasiye
ciddi bir şekilde zarar verdiği düşüncesiyle eleştirilmektedir (AB Komisyonu 2019 Türkiye
Raporu, 2019:16). Türkiye’de yerel yönetimler sadece idari yönden değil, mali yönden de
merkeze bağımlıdır. Yerel

yönetimlerin gelirlerinin

büyük bir

kısmı

merkezden

aktarılmaktadır.
Putin iktidara geldiğinden beri kamuda yapılan reformların ortak özelliğinin, merkezi yönetimi
güçlendirmek olduğu söylenebilir. Rusya Federasyonu, eşit haklara sahip cumhuriyetler,
topraklar, vilayetler, federal şehirler, özerk vilayetler ve özerk alanlardan oluşur. Federe
birimler arasında; demografik, coğrafi ve iktisadi konum açısından farklılıklar bulunabilir.
Rusya kendi Anayasası ve mevzuatına sahipken; toprak, vilayet, federal şehir, özerk vilayet ve
özerk alanlar kendi tüzüklerine ve mevzuatına sahiptir (Güler ve ark, 2004:274). Rusya’da yerel
yönetimlerin vergi gelirlerinin büyük bir kısmı merkeze aktarılmaktadır. Yerel yönetimler
Türkiye’de olduğu gibi mali yönden merkeze bağımlı konumdadırlar. Türkiye üniter, Rusya
federal bir devlet yapısına sahiptir. Devletlerin örgütlenme biçimi de bu eksende farklılıklar
göstermektedir.
5.1.Türkiye Cumhuriyeti’nde Yerel Yönetimler
Mahalli idareler; halkın ihtiyaçlarının etkili bir şekilde karşılanması amacıyla kurulan,
kendilerine ait yürütme ve karar organları seçimle iş başına gelen özerk kurumlardır.
Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları; il özel idaresi, belediye, büyükşehir belediyesi ve köydür.
Türkiye’de yerel yönetimlerin özelliklerine bakacak olursak mali yönden merkeze bağlı
oldukları görülmektedir (Türkoğlu, 2013:61). Hizmetlerin sunumunda mali kaynakların yeterli
olması oldukça önemlidir. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisi
merkeziyetçiliği arttıran bir unsurdur.
İl Özel İdareleri büyükşehir statüsünde olmayan illerde bulunur. İl özel idarelerinin organları;
vali, il genel meclisi ve il encümenidir. İl özel idaresinin temsilcisi ve en üst amiri validir. İl
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özel İdaresinin karar organı; ildeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan il genel
meclisidir. Köyler en küçük yerel yönetim birimleridir. 442 Sayılı köy Kanununa göre “Nüfusu
iki binden aşağı yurtlara köy denir”. Köy; köy derneği, köy muhtarı, ihtiyar meclisinden oluşur.
Muhtar köyün yürütme organıdır. Muhtar, köy derneği tarafından seçilir. Köy derneği köydeki
seçmenlerden oluşur. Belediyeler; idari ve mali özerkliğe sahip, karar organları seçimle iş
başına gelen kamu tüzel kişileridir. Nüfusu 5.000’nin üzerinde olan yerlerde halkın ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı ile belediye kurulur. Belediyenin organları;
belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. İl ve İlçe merkezlerinde belediye
kurulması zorunludur. Belediye Meclisi karar organıdır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Belediye başkanının görev
süresi 5 yıldır. Belediye encümeni belediye başkanının başkanlığında haftada en az 1 kez
önceden belirlenen günde toplanır. Üyelerinin bir kısmı belediye meclisinin kendi üyeleri
arasından gizli oyla seçilir. Büyükşehir Belediyeleri; toplam nüfusu 750.000’den fazla olan
yerleşim birimlerinde halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan idari ve mali özerkliği
bulunan kamu tüzel kişisidir. Organları; başkan, meclis ve encümenden oluşur. İlçe belediyeleri
arasında koordinasyonu sağlamak ve il sınırları içerisinde alt yapı hizmetlerini yerine getirmek
gibi görevleri vardır (Eryılmaz, 2019: 175-223).
5.2.Rusya Federasyonu’nda Yerel Yönetimler
Rusya Federasyonu 46 idari bölge (oblast), 22 cumhuriyet, 9 bölge (kray), 4 özerk bölge
(otonom okrug) 1 Yahudi Özerk Bölgesi (otonom oblast), 3 federe kent olmak üzere 85 federe
bölümden oluşmaktadır. Federal bölgeler; Merkez Federal Bölgesi, Güney Federal Bölgesi,
Kuzeybatı Federal Bölgesi, Uzakdoğu Federal Bölgesi, Sibirya Federal Bölgesi, Urallar Federal
Bölgesi, Volga Federal Bölgesi, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi olmak üzere toplam 8 tanedir
(https://tr.wikipedia.org,

2020).

Federe

birimlerin

sınırlarının

değiştirilmesi

Rusya

Federasyonu ile federe birimler arasında anlaşma yapılarak değiştirilebilir. Federe birimler
Federal Devletin alanına giren ve Federal Devletle ortak görev alanına giren konular dışında
tam yetkiye sahiptir. Federal kentler Moskova, St. Petersburg ve Sivastopol’dur. Federal
şehirler doğrudan merkezi yönetime bağlıdırlar. Rusya Federasyonu’nda yerel yönetimlerin
ikinci basamağını belediyeler ve köyler oluşturmaktadır.
Rusya Federasyonu’nda yerel yönetimlerin yasal dayanağı 2003 tarihli Rusya Federasyonu’nda
Yerel Özyönetimlerin Teşkilat İlkeleri Hakkında federal kanunla düzenlenir. 22 Cumhuriyetin
her birinin anayasası, başkanı ve parlamentosu bulunmaktadır. Cumhuriyetlerin anayasası
Rusya Federasyonu anayasasına aykırı olamaz. 2000’lerin başında Rusya Federasyonu
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Anayasası ile uyumlu olmayan cumhuriyet anayasaları Rusya Federasyonu Anayasası ile
uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir (Akhundova, 2014b:53). Cumhuriyetlerin bazıları farklı
ve ayrıcalıklı konumdadır. Tataristan Cumhuriyeti bunun en bariz örneklerindendir (Ağır ve
Demir 2019:159). Oblastlar (il), Kremlin tarafından atanan bir vali ve yerel konsey tarafından
idare edilir. Kendilerine ait yasama organları ile tüzükleri bulunmaktadır (Güler ve ark.,
2004:279). Türkiye’deki ilçe yönetimlerine benzer yapıda kurulan okruglar; oblastlara göre
daha özerk konumdadırlar (Sadioğlu ve Erdinçler, 2018:70). Rayonları; belediyeler ve köyler
oluşturmaktadır. Yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerel hizmetlerin yürütülmesi
görevini yerine getirirler. Belediye başkanı belediyenin yürütme organıdır ve halk tarafından
seçilir. Başkanın halka ve meclise karşı sorumluluğu vardır. Belediyeler iç tüzükleri ile
başkanın görev süresini belirleyebilir. Belediye meclisi karar organıdır ve üyeleri halk
tarafından seçilir. Kırsal da ise köy örgütlenmesi bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin kırsaldaki
örgütlenme biçimi olan köyler eski Sovyet geleneğinden miras kalmıştır (Akhundova,
2012:77).
6. KAMU PERSONEL SİSTEMİ
Rusya Federasyonu’nda kamusal hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi görevi kamu
hizmetlilerine verilmiştir. Kamu hizmetlileri devlet politikalarının ve yürütme organının
kararlarının uygulamaktan sorumlu kişilerdir (Bozaslan, 2018:147). Kamu personel sistemi
“Rusya Federasyonu’nda Devlet Hizmeti Hakkında Federal Kanunla’’ düzenlenir. Kamu
personeli sistemi federal kamu personeli, askeri personel, adli personel ve federe birimlerde
çalışan devlet personeli olmak üzere dört gruptan oluşur (Akhundova, 2014a:163). Kamu
hizmetlileri merkezden gelen emir ve talimatlara göre hareket etmektedir. Rusya geçmiş
dönemlerinde yolsuzluğun en fazla görüldüğü ülkelerden biridir. Bu nedenle kamuda yapılan
reformlarda; yolsuzluğu önlemek, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak ve
merkeziyetçiliğin arttırılması ön plandadır (Akhundova, 2013:342).
Türk personel sisteminde kamu hizmeti kamu görevlileri tarafından yerine getirilir. Türk kamu
personel sisteminde kamu görevlileri; kamu personeli, seçilmişler, yükümlüler ve gönüllüler
olarak 4’e ayrılır. Kamu personeli, kamu görevlilerinin en önemli parçasıdır. Kamunun yaptığı
iş ve hizmetleri için çaba harcayan kamu personeli; memurlar ve yardımcılar olarak ikiye
ayrılır. Memurlar sınıflamasında; memur ve diğer kamu görevlileri yer alır. 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu memurluğun görev ve niteliklerini belirler ve bu kanuna tabi olanlar memur
olarak nitelendirilir. Diğer memurlar; akademik personel, askeri personel ve hâkim-savcılardan
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oluşmaktadır. Yardımcılar ise işçi ve sözleşmeli personelden oluşur (Aslan, 2018: 3-4).
Memurlukta liyakat esastır ancak uygulamada kimi zaman farklılıklar görülmektedir. Özellikle
mülakat aşamasında kayırmacılık, referans adı altında devlet kadrolarının liyakatsiz
personellere ayrıldığı görülmektedir. Üst kademe yöneticileri Cumhurbaşkanı tarafından
atanmaktadır. Böylece devletin başı konumundaki Cumhurbaşkanı kendi atadığı yöneticiler
eliyle devlet politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.
7. MALİ YAPI
Türkiye’de modern anlamda bütçe sistemine geçiş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun (KMYKK) yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. 5018 sayılı Kanun Türk kamu mali
sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bütçe türleri; Merkezi Yönetim Bütçesi, Sosyal
Güvenlik Kurumu Bütçesi, Mahalli İdareler Bütçesi, Denetleyici ve Düzenleyici kurumlar
bütçesi olarak sınıflandırılır. 5018 sayılı KMYKK amacı bütçenin oluşturulması ve harcanması
süreçlerinde şeffaflık, verimlilik, hesap verilebilirlik ilkelerine uyularak tüm malî işlemlerin
muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektedir (5018 KMYKK
madde:1). Bütçe, 1982 Anayasasının ‘’bütçe ve kesin hesap’’ başlığı altında düzenlenmiştir.
Bütçeyi hazırlayıp onaylanmak üzere Meclise sunma görevi Cumhurbaşkanına verilmiştir.
Yeni yılın bütçesi ve kesin hesap aynı anda görüşülür ve oylanır. Bütçe üzerinde denetimi
Meclis ve Sayıştay gerçekleştirmektedir. Temel’e göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde
bütçenin ‘mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu’ baz alınarak daha nitelikli bir denetim
yapılması gerekmektedir (Temel, 2019:26). Türkiye Cumhuriyeti’nin mali teşkilatlanmasını
Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı, bakanlıkta çalışan üst
kademe yöneticiler Cumhurbaşkanı

tarafından atanır ve görevden alınır. Ayrıca

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan Strateji ve Bütçe Başkanlığı bulunmaktadır. Strateji
ve Bütçe Başkanlığının görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Programı,
orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hazırlamaktır
(Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, madde:2).
Rusya’da hükümet federal bütçeyi hazırlayarak Duma’ya sunar. Bu şekilde ülke genelinde tek
bir maliye, para ve kredi politikasının uygulanması hedeflenir (Ağır, 2015:34). Rusya
Federasyonu’nun federal yapıya sahip olmasından dolayı bütçe federal özellik göstermektedir.
Devlet bütçesi federal bütçe ve federe birimlerin bütçesi olarak belirlenmektedir. Federe
birimlerin bile kendi aralarında bütçe konusunda ayrıcalıklı olan birimler mevcuttur (Güler ve
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ark., 2004:284). Rusya Federasyonu’nda bütçenin denetim aşamaları; ön denetim, operasyonel
analiz ve takipten oluşur (Ibrahımova, 2019:243).
SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti, köklü bir devlet geleneğine sahip, stratejik önemde bir coğrafyada yer
alan ve tarihe yön vermiş bir devlettir. Dünyanın en büyük federal devleti olan ve çok geniş bir
yüzölçümüne sahip olan Rusya, tarih boyunca gerek coğrafyasında gerek dünya genelinde
kendinden çok söz ettirmiş bir devlettir.
Türkiye ve Rusya geçirdiği tarihsel özellikler yönünden birbirine benzemektedir. İki ülke
hanlık-kinezlik, çarlık-imparatorluk süreçlerinden geçtikten sonra kendilerine has yönetim
modellerini benimsemiştir. Her iki ülke de yönetim biçimi olarak cumhuriyetle
yönetilmektedir. İki ülke, kuvvetler ayrılığı ilkesini uygulamakta ve demokratik, hukuk sosyal
devlet olma özelliğine vurgu yapmaktadır. Türkiye üniter bir yapıya sahipken, Rusya bir
federasyondur ve federe cumhuriyetlerden oluşmaktadır. Rusya yarı başkanlık sistemini kendi
devlet geleneğine bağlı kalarak yorumlamış ve uygulamıştır. Devlet Başkanı kamu
politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında başrolde yer alır ve erkler üstü bir
konumdadır. Türkiye Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Rusya Federasyonu’nda yürütme
görevini başbakan yerine getirmektedir. Rusya’da başkan yardımcısı yoktur. Türkiye’de
Cumhurbaşkanı istediği kişileri yardımcı olarak seçebilir. Cumhurbaşkanı meclisi feshettiğinde
kendi görev süresi de dolmaktadır. Ancak Rusya’da Devlet Başkanı Duma’yı feshettiğinde
görevine devam etmektedir. Türkiye’de Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl iken, Rusya ‘da
Devlet Başkanının görev süresi 6 yıldır. İki ülkede de bir kişi, en fazla iki defa başkan
seçilebilir. Ayrıca Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile TBMM seçimleri aynı gün
yapılmak zorundadır. Rusya devlet başkanı vatana ihanet gibi ağır suçlardan dolayı
yargılanabilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı görevi ile ilgili suçlardan da yargılanabilmektedir.
Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapmıştır. Bu
sistemin kendine has özellikleri olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanına kararname çıkarma
yetkisi verilmiştir. Rusya Devlet Başkanı da kararname çıkarabilir. Kararnameler anayasaya ve
yasalara aykırı olamaz. Normlar hiyerarşisinde kararnamelerin iki ülkede de yasa altı
düzenlemeler olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nde olağanüstü dönemlerde
çıkarılan kararnameler kanun hükmündedir. Cumhurbaşkanı sadece bütçe ile ilgili yasa teklif
edebilirken, diğer bütün yasama faaliyetleri TBMM’ye verilmiştir. Rusya Federasyonu’nda
hem Devlet Başkanı hem de hükümet yasa önerisinde bulunabilir. Rusya Federasyonu’nda
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Başkanın olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kararnameleri anayasaya uygunluk denetimine
tabiyken, Türkiye’de Cumhurbaşkanının olağanüstü hâl ve savaş hallerinde çıkardığı
kararnameler herhangi bir denetime tabi değildir. Rusya Devlet Başkanı sıkıyönetim ve
olağanüstü hâl kararnamesi çıkarabilirken Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı sadece olağanüstü
hâl kararnamesi çıkarabilir. Türkiye’de Cumhurbaşkanı partilidir, tarafsız değildir.
Devlet Başkanı ancak her iki yasama organının 2/3’ünün kararı ile görevden alınabilir.
Türkiye’de, Cumhurbaşkanının görevden alınması için gerekli oy çoğunluğu 3/5’tir. Rusya
Federasyonu’nda Merkez Bankası Başkanı Duma tarafından atanmaktayken, Türkiye
Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Anayasa Mahkemesi üyeleri Başkanın
önerisi üzerine Konsey tarafından atanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasa mahkemeleri
üyelerinin çoğunluğu Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Rusya Federasyonu kamu personel sistemi kamu hizmetlileri tarafından yerine getirilirken,
Türkiye Cumhuriyeti’nde kamu görevlileri tarafından yerine getirilir. Rusya’da kamu
hizmetlileri; kamu personeli, askeri personel, adli personel ve federe birimlerde çalışan devlet
personeli tarafından getirilirken, ülkemizde; memur ve yardımcılar olmak üzere ikiye ayrılır.
Her iki ülkede kamu personel sistemi kanunla düzenlenir. Her iki ülkede kamu hizmetlerinin
sunumunda yolsuzluk ve yozlaşmaların en aza indirilmesi için reform politikaları yapılmıştır.
Rusya’da merkez-yerel arası ilişkiler merkez lehine düzenlenerek yerel yönetimler üzerinde
hâkimiyet kurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca yerel yönetimlerde hizmetlerin sunumu için gerekli
mali kaynağın merkezden aktarılması da yerel yönetimleri merkeze bağımlı hale getirmektedir.
Yerel yönetimler topladıkları vergilerin büyük bir kısmını merkeze aktarmaktadırlar. Ayrıca
Rusya’da yerel yönetimlerin özerklik derecelerinin eşit olmaması asimetrik federalizm
uygulandığını göstermektedir. Türkiye’ de bütçe kanun teklifini Cumhurbaşkanı hazırlayıp,
meclisin onayına sunar, Rusya’da da Devlet Başkanı bütçe hazırlayıp Duma’ya sunar.
Türkiye’de üniter, Rusya’da federal bütçe uygulanmaktadır. İki ülkede bütçenin oluşturulması
ve uygulanmasında kamu mali sistemlerine hâkim olan ilkeler; verimlilik, şeffaflık, güvenirlik
önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya’da orta vadeli mali plan uygulanmakta ve bütçe tasarısı
ile gelecek 3 yıla ilişkin bütçe planı hazırlanmaktadır. Her iki ülkede bütçenin yasal
dayanakları; anayasa ve bütçe kanunudur.
İki ülkede kendi siyasi, idari, kültürel geçmişi doğrultusunda kamu yönetim sistemini
oluşturmuştur. Terör sorunu ve güvenlik kaygıları nedeniyle merkeziyetçilik iki ülkede de
yönetim sisteminin neredeyse tamamında kendini hissettirmektedir.
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İKİNCİ FAZ ARAP BAHARI İLE ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNİ
YENİDEN DÜŞÜNMEK

Gökhan Çınkara
Ankara Üniversitesi

ÖZET
Arap Baharı (Birinci Faz 2011-2013; İkinci Faz 2018-), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA,
Middle East and North Africa) coğrafyasında mevcut rejimlere yönelik demokratik kurumların
yerleşmesini talep eden halk hareketliliğiydi. Toplumsal talepler ve dinamikler ülkeden ülkeye
değişiklik gösterse de, temel eksenlerin (demokratik temsil kurumlarının yerleşmesi, hesap
verebilir idarenin tesisi ve ekonomik kaynakların eşit ve adil dağılımı için mekanizmaların
kurulması) benzerlik gösterdiği görülmektedir. 2018’de tekrar yinelenen ve hızlanan
toplumsal mobilizasyon Arap Baharı’nın İkinci Fazı sürecini başlatmıştır. Bu süreçte talepler
daha sınırlı, daha ulusal ve daha kısa sürelidir. Sınırlı olması şunu ifade etmektedir: siyasi

elitlerin istifa etmeleri ve yerlerini teknokratik yöneticilere bırakmasıdır. Ulusaldır, çünkü halk
ulusal kimlikleri aşacak şekilde ne etnik ne de dinsel bağların önemine inanmamaktadır. Kısa
sürelidir çünkü toplumun temel talepleri sürecin genel ve sistematik bir değişiklikten ziyade,
istifa gibi kısa süreli taleplere odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Bu birleşmeler ve
ayrışmalar birlikte

düşünüldüğünde akademik

çalışmanın

odağı

1960’ların

Arap

milliyetçiliğinin 2020’lerin dünyasında ne tür bir forma büründüğünün irdelenmesidir. Baas
Partisi’nde örgütlenen yerelci, seküler ve eşitlikçi talepler zamanla yerini totaliter liderlere
bıraktığı görülmüştür. Demokratik ve şeffaf bir siyasi sistemin eksikliği, örgütlü dinsel
kurumların bu boşluğu doldurması sonucunu doğurmuştur. Şimdi ise halk kitleleri dinsel
motivasyonlarında yarattığı ayrımcılığın (mezhepsel) siyasi istikrarsızlık yarattıklarını
görmüşler bunu aşacak ulusal kimliğin önemine inanmaya başlamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Arap Milliyetçiliği, İkinci Faz Arap Baharı, Arap Siyaseti
I.GİRİŞ
Lübnan’da WhatsApp üzerine koyulan vergiler, Şili’de metro ücretlerine yapılan zam,
Fransa’da petrol vergilerinde yükseliş, Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesini

www.karadenizkongresi.org

ISBN: 978-605-06766-0-0

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

188

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2020

kolaylaştıran yasanın yürürlüğe girmesi ve Irak’da mezhepçi uygulamalara tepki küresel
düzeyde yeni yükselen halk hareketliliğinin kökenlerini anlamak için önemli veriler
sunmaktadır. Bu çalışmada 2010-2013 arasında Birinci Faz Arap Baharı ile 2019’da Sudan’da
başlayan halk hareketliliği ile ivmelenen ve Libya, Suriye, Yemen, Irak, Lübnan’a yayılan
İkinci Faz Arap Baharı arasındaki farklılıklar ve benzerlilikler ele alınmaktadır. Bunların
muhtemel siyasi ve toplumsal sonuçlarına eğinilmektedir. Temel akademik çıkarım ise,
toplumsal dinamikler milliyetçiliğin temel kimlik girdisi olarak ele alındığı bir sürecin içinde
olgunlaşmakta ve teknokratik siyaset tercih edilebilir bir düzeydedir.
Arap Baharını, bir yönetim biçimi olarak otokrasinin siyasal sistem ve lider stilleri olarak
hakim olduğu bir coğrafyada eşit, adil ve demokratik idarenin kurulması taleplerini içeren halk
hareketi olarak betimlenebilir. Arap Dünyasının uzun süren savaşlarla etkisizleşen kurumları,
toplumla içerici ve kapsayıcı bir toplumsal sözleşme yapma imkanını güçleştirmiştir.
Arap Baharı sürecinin 2010’larda hız kazanmasıyla Arap coğrafyasında kural temelli ve
vatandaşlık kurumuna saygılı rejim inşalarının içeriden dinamiklerle oluşabileceğine dair
iyimserlik Mısır’da Abdülfettah El-Sisi’nin iktidara gelmesiyle sönümlenmeye başladı. Bu
süreç Arap Baharı’nın “Birinci Fazı” olarak adlandırılabilir. Bu dönemde halk kitlelerden

gelen taleplerin siyasi iktidar düzeyinde temsil edilememesi nihayetinde Suriye ve Irak’da
başlayan radikalizmi hızlandırmış, sosyal ayrışmaları yönetilmesi güç hale getirmiştir.
Etnik, kültürel, dinsel ve yerel ayrışmaları aşacak ve aynı zamanda tutacak ulusal bir kimliğin
olmayışı Hobbesyan bir iç düzensizlik dönemine Arap coğrafyasında yol açmıştır. Bununla
bağlantılı olarak Libya, Suriye ve Yemen’de yaşananların Arap kamuoyunun ürküttüğü
görüldü. Toplumsal psikolojideki bu değişim; umuda sahip olma ve düzeni değiştirmeye olan
inanç yerini endişeye ve beklemeye bıraktı. Çünkü bahsedilen ülkelerde tek adam rejimleri
yıkılmış veya zayıflamış fakat yerlerine gelen yeni durum ise eski düzeni aratacak şekilde tam

anlamıyla kaostu.
2014 yılında petrol fiyatlarındaki kademeli düşüş Arap hükümetlerini toplum ve devlet
arasındaki ilişkiyi sürdürebilir kılmanın araçlarından mahkum bıraktı (Muasher, 2018). Rantçı
ve patronaja dayanan kapitalist ekonomi vatandaşların ekonomik huzursuzluklarını tatmin
etmekten uzaklaştı. Öte yandan Arap devletlerinin güçsüzlüğü toplumdaki bu huzursuzluğu
kurumlar aracılığıyla yanıtlamaktansa otoriter uygulamaları güvenlik aparatlarına bırakmakta
çözüm buldu. Esas olarak Arap devletlerinin otoriterliği ayakta kalma (survive) stratejisinin
bir uzantısı olarak okunabilir. Arap coğrafyasında yükselen fakirlik, yaygın yolsuzluk,
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zayıflayan kurumlar, uçlara taşınan toplumsal kutuplaşmalar, sivil ve bölgesel çatışmalar zayıf
devletlerin varlığıyla yönetilemez hale gelmektedir. Zayıflayan siyasal kurumlar yöneticilerin
iradesiyle yetkilerini güvenlik kurumlarına devretmektedirler. Güvenlik kurumları ise siyasal
müzakere veya sivil toplumun güçlendirilmesini desteklemek yerine rejimin ayakta kalması
için şiddet araçlarını veya toplumu manipülasyon aygıtlarını kullanmaktadırlar (Muasher,
2018).
Arap Baharı’nın İkinci Fazında gözlemlenen siyasi fenomenler ise süreç açısından oldukça
ilgi çekicidir. Irak ve Lübnan’da başlayan halk hareketliliği siyasi ve toplumsal taleplerini
somut ve pratik politikalarla sınırlandırmıştır (Ottoway, 2019). Ayrıca toplumsal aktörlerin
genel talepleri ülkesel milliyetçiliğin öncelikli siyasal değer olduğu noktasında birleştiği
görülmektedir. Lübnanlılık, Iraklılık veya Yemenlilik temel kimlik girdisi olarak
yükselmektedir. Diğer bir husus, toplumsal düzeyde siyasi temsilin dinsel ayrışmalar
ekseninde tanımlanmaması bunun yerine teknokratik yönü güçlü siyasi figürlerin temsilci ve
yönetici konumuna gelmeleridir.
Bu çalışmada Arap Baharı’nın İkinci Fazında görülen ülkesel milliyetçilik ve teknokratik
siyasetin toplumsal kökenlerine ve olası siyasi sonuçlarına odaklanılacaktır. Irak ve Lübnan’ı

kapsayacak şekilde gazete yazıları, analiz metinleri ve araştırma raporları incelenecek,
liderlerin ve başat aktörlerin söylemlerine eğinilecektir. Bunları yaparken ilgili metinlerin
çözümlenmesinden hareket edilerek yorumsamacı bir metot takip edilecektir. Temel araştırma
metodu ise tarihsel sosyolojinin kavramlarından yararlanılarak bugünün fenomenlerini
geçmişin yapıları ve kurumları üzerinden anlama yoluna gitmek olarak tercih edilmiştir.

II. TARİHSEL BAĞLAM
2018 yılında Arap Dünyasında bir dizi toplumsal hareketlilik görüldü. Aralık 2018’de
Sudan’da ekmek fiyatlarının yükselişine dönük başlayan protesto hareketi süreç içerisinde
uzun süre görevde kalan başkan Ömer El-Beşir’in görevden el çektirilmesiyle sonuçlandı.
Protesto hareketi devam ederken Ömer El-Beşir’in toplumsal hareketliliğin hızını kesmek ve
öfkesini dindirmek amacıyla iktisadi ve toplumsal reformlar yapacağına dair verdiği vaatler
toplumsal eylemliliğin hedefine ulaşmasını engelleyemedi.
Cezayir’de Şubat 2019’da başlayan protestolar ise eski başkan Abdülaziz Buteflika’nın
beşinci dönem için başkanlık yarışına girmesiyle alevlendi. Protestoların ülke çapına yayılarak
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coğrafi derinlik kazanması, gençler ve çalışanların dâhil olmasıyla toplumsal koalisyonunu
genişletmesi ve küresel aktörlerden de destek alması sonucunda Buteflika geri adım atmak
zorunda kaldı. Sudan’da deneyimlenen sürece benzer şekilde Buteflika’da reform sözü verse
de protestocuların bu siyasal retoriği inandırıcı bulmaması sebebiyle eski başkan istifa etmek
zorunda kaldı.
Lübnan’da Ekim 2019’da hükümetin finansal zorlukları aşmak gayesiyle yeni vergileri
yürürlüğe koyacağını açıklamasıyla kitlesel protesto hareketleri bir anda başladı. Toplumun
farklı sektörlerini oluşturan dinsel, etnik, kültürel ve sınıfsal kökenden gelen insanlar siyasal
liderliğin yozlaşmış olması konusunda ittifak ettiler. Temel talepleri rejimin düşmesi ve yeni
bir siyasi düzenin kurulmasıydı.
Arap Baharının İkinci Fazı olarak adlandırılabilecek bu süreç, 2011’de başlayan 2013’e kadar
devam eden Birinci Faz Arap Baharı sürecinden birçok konuda ayrışmaktadır. 2011’de
başlayan Arap Baharı temelde dört karakteristik süreç üzerinde yükseliyordu (Muasher, 2019;
Muasher, 2018):
1. Toplumsal hareket ulusal çaptaydı,

2. Toplumsal hareket 2011’den 2013’e kadar devamlılık gösterdi,
3. Toplumsal hareketin temel talepleri makro-siyasaldı,
4. Toplumsal hareketin unsurları birbirleriyle etkileşim içerisindeydi.

İkinci Fazda ise Sudan ve Cezayir örneğinde görüldüğü gibi protestolar ülkelerin farklı
şehirlerine yayıldı. Sudan’da protestolar yaklaşık olarak üç ay sürerken, Cezayir’de bu süreç
bir ay ile sınırlı kaldı. İki ülkede de sosyo-ekonomik rahatsızlıkların ötesine geçen siyasal

talepler öne çıktı. Cezayir’de “5.Döneme Hayır!” sloganları öne çıkarken, Sudan’da liderliğe
odaklı “Sadece Bırak, Hepsi Bu!” söylemleri halkın kamusal alandaki temel mottoları haline
geldi. Bu iki ülkedeki toplumsal mobilizasyon birbirinden güç alırken, temel taşıyıcıları
toplumun genç ve eğitimli nüfusu olduğu görülüyordu (Muasher, 2019; Muasher, 2018).
İkinci Faz Arap Baharı daha sınırlı uluslararası desteğe sahip olduğu görülüyor (Muasher,
2019; Muasher, 2018; Ottoway, 2019). Ocak 2011’de başlayan Birinci Faz Arap Baharı’na
uluslararası kamuoyunun ilgisi oldukça yoğundu. Bunun nedeni ise Libya ve Suriye
deneyimlerinin Batılı karar alıcıları siyasal dönüşümleri bölgede destekleme konusunda
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ihtiyatlı olmaya zorlaması gerçeğiydi. Ayrıca Batı’da 2011’den bugüne sağ yönelimli siyasal
partilerin iktidara gelmesi ve bu siyasal aktörlerin göçmenlere olan olumsuz gündemleri ve
göç meselesine soğuk yaklaşmaları siyasal özgürlük ve insan haklarına verilen önceliği geri
plana itti. 2011’den bugüne Rusya’nın bölgede artan nüfuzu ile var olan rejimleri destekleyen
bir rol oynaması da diğer bir yeni gerçekliktir. Küresel siyasetin yeni yönelimlerine bakınca,
Sudan ve Cezayir’deki rejimlerin uluslararası baskının yokluğundan fırsat bilerek manevra
alanları olabileceği söylenebilirdi. Fakat rejimlerin kurumsal krizleri ve toplumu bir arada
tutma yönündeki kapasite eksiklikleri var olan liderliklere tepkiyi geri dönüşü zor bir patikaya

soktu. İkinci Faz Arap Baharında, protestocuların eskisine nazaran daha yoğun
konsolidasyonu, deneyimli olmaları ve örgütlülükleri liderlikleri alt etmede yatan nedenler
olarak görülebilir (Muasher, 2019; Muasher, 2018; Krasna, 2020).
Ortaodoğu ve Kuzey Afrika’yı yeni bir protesto dalgasının yükseldiği görülüyor. 2018’de
başlayan süreç iki boyutlu olarak Birinci Faz’dan ayrışıyordu: küresel siyasetin farklılaşması
ve protestocuların taleplerinin dönüşümü. Arap Baharının başlangıcı Tunuslu meyve
satıcısının 2010’da kendisini yakmasıyla başladı. Tunus istinası dışında otokratlar güçlerini
bu süre boyunca korudular veya Arap dünyasında tekrar iktidarı ele geçirdiler. Bu yükselen

anti-demokratik rejimler için Tripoli, Manama, Kahire’deki protestocuların Batı destekli
olduklarına dair söylentiler yaydılar. Rejimlerin yaydıkları bu komplo teorilerine karşı
2011’den bugüne siyasal ve iktisadi fırsatların bölgede yaratılamadığı görüldü. 2013’de Arap
Baharı son buldu. Bunun birçok nedeninden bahsedilebilir. Öncelikle Arap hükümetleri
göstericileri güç, para veya her ikisini kullanarak tasfiye etme yoluna gitti. Diğeri ise Arap
kamuoyunda Libya, Suriye ve Yemen’de olanların endişe verici olduğuydu. Kendi
durumlarının daha kötü bir seçenek olarak iç savaşa dönüşmesini istemediler (Igrouane ve
Aljamra, 2020).
2014’de petrol fiyatları düşüşe geçti. Arap hükümetleri için vatandaşlarının iktisadi
rahatsızlıklarını teskin etmenin etkili araçları ellerinden alınmış oldu. Rantiyer sistemin
sınırlarına ulaşıldı. Sistemi kapsayıcı yapacak siyasal reformlar ise gecikti. Yolsuzluklar,
yetersiz hükümet faaliyetleri ve iş yaratamama toplumun geniş kesimlerini etkileyecek ölçüde
genişledi ve bahsedilen problemlere çözüm üretilememesi nedeniyle gün geçtikçe derinleşti.
İkinci Faz Arap Baharının aktörlerinin deneyim kazandıkları ve kendilerine yeni hedefler
belirledikleri söylenebilir. Daha küçük ölçekli, nihai amaca ulaşabilecek ve bölgesel
gerçekliğe uygun yeni araçları kullanıyorlar. Bu fazda göstericilerin temel motivasyonu
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siyasal düzene duydukları güven boşluğu olduğu söylenebilir. Önceki protestolarda halk
rejimi yapısal değişiklikler yapmaya zorluyordu. Rejimin bu konuda başarısız olması
durumunda, protestocular muhalif liderlere aynı taleplerle sesleniyorlardı. Fakat bu dalga geri
dönüşü olmayan bir düzeyde siyasal liderlerin tümüne yönelik güven kaybının olduğu
söylenebilir. Siyasal ve iktisadi reformların ne hükümet ne de muhalefet eliyle
yapılabileceğine dair genişleyen bir inanç mevcut. Bu sebeple tamamen yeni politikacılarla ve
siyasal partilerle yeni bir toplumsal düzenin kurulmasına dair istek görülüyor. Protestocular
rejimlerin kendilerine karşı şiddete ve güç gösterilerine başvurmalarına rağmen barışçıl

stratejilerinden vazgeçmiyorlar. Bu tutum protestocuların geniş iç ve dış destek bulmalarına
yardımcı oluyor, askerlerin protestocuları dinlemesini zorluyor. Protestocular anti-demokratik
rejimlerin iktidarları sürdürme ve konsolide etme aracı olan mezhepçi bölünmelerini red
ediyorlar. Din veya etnik yapı protestocuların mesajlarında önemini kaybediyor. Barışçı,
şiddete bulaşmayan, mezhepçi olmayan mesaj ve eylemsellik ilk kez bu fazda görülüyor.
Diğer önemli bir fenomen ise eski Arap düzenin toplumsal, siyasal ve iktisadi olarak çöktüğü
gerçeğinin belirgin olmasıdır (Lynch, 2018). Protestolarda görüldüğü şekliyle iyi yönetim,
liyakat ve üretim ekonomisine olan talep yeni Arap düzeninin temel kavram kümeleri

olacağına benziyor. Halkın haklı taleplerini taşıyacak güvenilir kurumların bölgede yokluğu,
protestocuların reform beklentilerindense yeni bir düzenin kurulmasına odaklanmasına itiyor.
Bu tür taleplerin karşılanmaması ise zamanla bu toplumsal hareketliliği iç savaşa veya kanlı
mücadelelere sürükleme tehdidini de içinde barındırmaktadır. Temel soru zayıflayan baskıcı
rejimlerin tekrar iktidara tutunmaları neyle mümkün olacaktır?
Arap devlet sistemini kabaca dört kategoride incelemek mümkün gözükmektedir: İlk
kategoride çekirdekte Arap monarşilerinin yer aldığı bir sistem var. Bu kategorideki ülkeler
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Umman ve Fas’dan
oluşmaktadır. İkinci kategori ise farklı tonlarda dağılmış demokrasiler siyasal elitler tarafından
yönetilmektedir. Güven ve meşruiyeti sürdürmek temel amaç olarak belirginleşmiştir. Bu
kategorideki ülkeler ise Lübnan, Cezayir ve Tunus’dur. Üçüncü kategori ise yabancı askeri
müdahaleler sonucu çökmüş devlet sistemleridir. Bunlar Suriye, Libya, Irak ve Yemen’dir.
Dördüncü kategori ise Mısır, Sudan ve Filistin’den oluşan istisna ülkeler kategorisidir.
Kategorileştirme aslında temel olarak bölge ülkelerini indirgeyici bir düzenlilik içerisinde ele
almanın mümkün olmadığını göstermektedir. Arap ülkeleri içerisindeki tarihsel toplumsal
farklılaşmalar kurumların niteliğini ve kapasitesini etkilemiştir. Bu nevi bir karmaşıklık
içerisinde toplumsal ve siyasal krizi aşmak oldukça güç görünmektedir. Genç nüfusun
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yükselen işsizliği, yolsuzlukların var olan kurumlara yayılması, baskıcı siyasi elitlerin varlığı,
felakete varan dış politika da birlikte düşünüldüğünde protestolar ve öfke hali birbirini
beslemektedir. Protestocuları birleştiren ise ortak dil, sosyal medya kullanımı ve değişime olan
inanç gözükmektedir (Muasher, 2019; Muasher, 2018; Lynch, 2018).
Bu krizlerin yönelimleri daha geniş bölgesel ve küresel düzenle yakından ilgilidir. Dış
ekonomik ve askeri yardımlar iç aktörlerin jeopolitik hizalanmalarını sağlarken aynı zamanda
büyük tavizler sunmaktadır. 2011’deki protestolar muhalefet liderlerine veya askere olan
güveni tahkim etmiştir. Protestoların şu an ki durumu ise ülkelerinde yerleşik halde bulunan
tüm elitlere yönelik bir güvensizliği yansıtmaktadır.
Rejimlerin devrilmelerini engellemek için acımasız, büyük çaplı şiddeti kullanma yetenekleri;
bölgesel ve uluslararası müttefiklerin önemi; rejim değişikliklerin başarısında veya
başarısızlığında ordunun kilit rolü; kaosa ve yönetilmezliğe düşme tehlikesi; halk devrimi
sonrası döneme eğilme gerekliliği; kapsayıcı kurumlara duyulan ihtiyaç; halk yönetimi için
kapasite yaratımı gibi konular yeni süreçte öne çıkmaktadır.
Birinci Faz Arap Baharında İslamcı hareketlerin yükselmesi ile askerlerin rejimlerin iç
gözetim mekanizmalarını ve güvenlik aparatlarını tahkim ettikleri görüldü. Muhafazakâr dış
müdahale askeri karşı devrimi devreye soktu. Bir yanda uzun yaşayan, kemikleşmiş otoriter
liderler ve sistemler net olmayan halef yöntemleri öte yanda genç nüfusun enformasyona
duyduğu arzu ve yeni medyanın gençliğe küresel eğilimleri enjekte etmesi, maddi ve
toplumsal özlemler, otoriter rejimler ve uyrukları arasında toplumsal sözleşmenin çökmesi
halk protestolarını güçlendirmektedir. Rejimlerin yozlaşmış, yırtıcı, kayıtsız ve elitlerin özel
çıkarlarıyla hem hal olması da bu süreci beslemektedir.

III. SONUÇ
Arap toplumu, bir etnik grup olarak milletleşme sürecinde kültürel dinamiklerle siyasal olanın
arasında açık bir ayrımın olmasını istediği anlaşılmaktadır. Siyasal olana doğru mobilizasyon
ise vatandaşlık kurumunu gündeme getirmekte, bu da en nihayetinde toplum ve devlet
arasında yeni bir toplum sözleşmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Kimliğin kültürel ve dinsel
hatlar boyunca tanımı Arap toplumunun kriz halinin sürekliliğini sağlamaktadır. 2018’de
başlayan İkinci Faz Arap Baharı dilsel, dinsel, tarihsel ve duygusal bağları aşacak şekilde yeni
bir Arap kimliğinin inşasını talep etmektedir. Bu kimliğin Pan-Arabist bir nitelik taşımadığını
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söylemek mümkündür. Belirgin olan nokta, ulusal ve teritoryal kimliklerin (Iraklı, Lübnanlı)
ideal tip olarak toplumun geneli tarafından benimsendiğidir (Dawisha, 2016).

Arap

toplumunun genelinde görülen demografik değişim halk hareketliliğinin temel dinamiğini
oluşturmaktadır. Genç nüfusun genel nüfus içerisindeki görece büyüklüğü ve bu nüfusun
işsizliği halk memnuniyetsizliğinin siyasal aktivizme dönüşmesinde önemli bir girdi olarak
görülebilir. Kargaşa ve iç savaştan bunalan halk için temel talep yönetilebilen bir siyasal
birimin ortaya çıkmasıdır. Rantiyer sistemin 2014 yılında petrol fiyatlarındaki sert düşüşün
etkisiyle krizi, vatandaşları devlete siyasal itaatle bağlamanın mümkün olamayacağının ilk

işaretini vermiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve demografik kayışlar mevcut düzenin
sürdürmenin imkansız hal aldığını belirtiyor. Siyasal meşruiyetin vatandaşlara verilen dağıtım
mekanizmalarıyla üretilemeyeceği görülmektedir. Bu sebeple, 2018’de başlayan halk
hareketliliği liyakata dayalı bir kamu düzenini sadakata dayalı nepotizme tercih etmektedir.
Bu ise geniş çaplı iktisadi reformlar, siyasal kurumların inşası ve katılımcı demokratik
kültürün yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilecektir. Siyasal ve toplumsal hareketliliğin
yaşandığı coğrafyaya bakınca bu tür bir kurumsal dönüşümün temel aktörlerinin kim olacağı
kritik konumdadır. Halk merkezli bir siyasal dönüşüm şu an için mümkün gözükmemektedir.
Devletin güvenlik aparatları eliyle baskılanan ve manipüle edilen sivil toplumun örgütlülüğü
bu yönüyle sınırlıdır. Geriye kalan rasyonel seçenek ise, mevcut düzenden memnun olmayan
elitlerin yerel dinamikleri güdülemesi ve bunu uluslararası ağları eliyle meşru bir zemine
oturtma çabası olarak düşünülebilir. Esasında elitler ve toplum arasındaki ilişkiyi kurmak
kolay gözükmemektedir. Arap toplumunda yönetici elitlerin tümüne yayılan bir güvensizlik
havası hakimdir. Lübnan’da hükümetin kurulamaması ve kurulsa bile toplumun aktive olmuş
sektörlerini memnun etmemesi bu tür bir duygu kümesinin hakim havasının sonucu olarak
görülebilir.
Milliyetçiliğin Arap toplumunda hakim havası eskinin bağımsızlık mücadelesinden bambaşka

bir rotaya girdiği görülmektedir. Bugünün dünyasında, Araplar için temel siyasi talep işleyen
bir siyasal ve bürokratik sistem; hesap verebilen yönetim; kamusal işe alım süreçlerinde
meritokratik (liyakat) niteliğin baskın olmasıdır. Oldukça ulusal, bu yönüyle de partiküler olan
bu talepler, Arap siyasetinin Pan-Arabist (Arap birliğini savunan ideoloji) ve Ümmetçi
(Müslümanların siyasi birlikteliği) siyasetin açmazlarından kitlelere alternatif bir seçenek
sunması itibariyle önem kazanmaktadır. Arap toplumunun geneline yayılan duygu, ulus-aşırı
kimliklerin etrafında güdülenerek yaşanılan ülkenin acil gündemini kaçırmamak
gerekliliğidir. Bu ise coğrafya boyunca karizmatik ve otoriter lider tiplerinin düşüşüne bunun
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yerine ise teknokratik ve takım çalışmasına dayanan yeni bir siyasetin doğuşuna zemin
hazırlamaktadır.
Arap toplumunda teknokratik siyasetin kök salmasının önünde bir takım engellerin olduğu
söylenebilir. Siyasal ve yönetsel alanları daraltan aile, klan, köy, aşiret ve mezhep bağları bir
iç bölünüşlük yaratmaktadır. Bu iç bölünmüşlüğü aşacak millet olma durumu ise merkezi
hükümete güvenin eksikliği; sınıf çıkarlarıyla güdülenmiş kimliğin şehirli milliyetçi liderlere
yabancılaşması; coğrafi parçalanmışlık; geleneksel bağların hakim pozisyonu gibi faktörler
sayılabilir (Dawisha, 2016).
Bu engelleri aşan seküler, eşitlikçi ve milliyetçi bir siyaseti kurumsallaştırmaya çabalayan ilk
adım Baas Partisi ve onun etrafında öbeklenen elitler tarafından başlatılmıştır. Baas Partisi
esas olarak genel Arap durumuna özgün bir ideoloji ve o ideolojiyi bürokratik ve toplum
düzeylerinde işler hale getirecek devlet aygıtı tasarlamaktı. Baas Partisi’nin yerelci olma
karakteri zamanla onu kendi ulusal sınırlılıklarına hapsedecek, siyasi kültürel olarak tek adam
etrafından öbeklenen sıkı hiyerarşiye tabi oligarşik ilişkileri ve totaliter lider tipini
yapılandırıcaktı. Partinin temel ideolojik hatları ekonominin kamusallaştırılması ve siyasetin
dünyevileştirilmesiydi.
Post-Baas (Baas Sonrası) bir siyasetin Arap toplumunda taraftar toplayıp toplayamayacağı
izlenmesi gereken bir durumdur. 2011 yılında başlayan Arap Baharı’nın üzerinde yükseldiği
sorunların ortadan kalkmadığı söylenebilir. 2018’deki halk hareketliliğinin ise temel talepleri
toplumsal ve dinsel ayrışmaların üzerine yükseldiği güncel siyasetin ve siyasetçilerin
reddedilmesidir. Bu bir yönüyle küresel düzlemde yükselen elit karşıtlığını besleyen temel
psikolojik güdülemedir. Mevcut yöneticilerden rahatsız olma ve yerlerine bu düzene
tamamıyla karşı popülist liderleri tercih etme durumu günümüzün yükselen bir siyasi
değeridir. Ortadoğu’da ise karizmatik ve popülist liderlik temel siyasi elit deseni olduğu

söylenebilir. Bu açıdan mevcut toplumsal hareketlilik elit karşıtlığını popülist liderliği
çağırarak değil, teknokratik siyaseti ve siyasetçileri önceleyerek göstermektedir.
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ÖZET
Beşeri sermaye bir ülkenin, bölgenin veya bir ilin kalkınması için gerekli olan faktörlerden biridir.
Günümüzde ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için sermaye birikimi ve teknolojik ilerleme
kadar beşeri sermaye de önemli bir yer tutmaktadır. Beşeri sermaye ile kastedilen yetişmiş ve
eğitilmiş insan gücüdür. Bu gücü meydana getiren bireylerin eğitimli olmaları gerektiği gibi
sağlıklı da olmaları gerekmektedir. Bu nedenle beşeri sermaye kalitesi eğitim ve sağlıkla doğru
orantılı olmaktadır. Ekonomik büyümenin hızlı ve dengesiz olarak sağlanması, derin ve uzun süreli
krizleri de beraber getirmektedir. Söz konusu krizler nedeniyle beşeri sermaye zarar görmektedir.
İşsizlik hızla yükselmekte, eğitim ve sağlık hizmetleri böyle dönemlerde aksamaktadır. Dolayısıyla
ekonomik krizlerden çıkışlar da zorlanmaktadır. Bu nedenle vahşi ekonomik büyüme politikaları
yerine, daha dengeli bir süreç olan ekonomik kalkınma politikaları izlenmesinin modern
ekonomide sık sık tavsiye edildiği görülmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanması ise beşeri
sermayeye yapılan yatırımlar ile mümkün olmaktadır. Böylece uzun vadeli, refahın topluma
yayılabileceği, toplumsal yaşam kalitesinde de artışın görülebileceği kalkınmanın temelleri atılmış
olacaktır.
Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi, coğrafi ve sosyolojik açıdan önemli bir ili olan
Van’ın, yıllar içinde merkezi yönetim bütçesinden almış olduğu eğitim ve sağlık harcamaları
incelenmiştir. Eğitim ve sağlık harcamaları beşeri sermaye kalitesinin artırılması için en önemli iki
bileşen olarak gösterilmektedir. Söz konusu harcamaların ülke ortalaması ile karşılaştırılması
yapılmıştır. Çalışma sonucunda Van’ın almış olduğu beşeri sermaye harcamalarının ülke
ortalamasına göre değişimi ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Beşeri Sermaye, Eğitim Harcamaları, Sağlık Harcamaları
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GİRİŞ
Beşeri sermaye harcamaları bireylerin yaşam kalitelerini artırdığı gibi, toplumsal kalkınmışlık
düzeyini de etkilemektedir. Buradaki temel varsayım, iyileştirilmiş eğitim yoluyla çalışanların
kalitesindeki artışın çıktıyı iyileştirmesidir. Bu, çalışanların eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha
fazla üretkenlik sağladığını varsayan beşeri sermaye teorisini de desteklemektedir (Olaniyan ve
Okemakinde, 2008:58).
Asgari eğitim ve sağlık düzeylerine sahip bir işgücü olmadan, bir ülke sürekli bir büyüme
durumunu sürdüremez. Bu anlamda, eğitim dikkate değer tek faktör değildir. Hem sağlık hem de
eğitim, artan işgücü verimliliği ve ekonomik büyüme için vazgeçilmez olarak vurgulanmalıdır. Bu
hipotezi destekleyen en az üç önemli faktör vardır. Birincisi, sağlıktaki iyileştirmeler, işgücünün
verimliliğini arttırır, iş göremezlik, istikrar ve işçilerin hasta olduğu gün sayısını azaltır. İkincisi,
sağlık yatırımı ve önleme, insan sermayesinin amortisman oranını azaltarak, yaş nedeniyle emek
verimliliğini azaltma noktasını geciktirebilir. Üçüncüsü, yaşlılığa yönelik sağlık yatırımı ve dış
etkileri azaltmayı, işgücündeki kişisel bakımdan kaynaklanan olumsuz dışsallıkları ve uzun ömür
arttıkça yüksek tedavi maliyetlerini içselleştirmeyi sağlamaya çalışır (Rivera ve Currais, 1999:
258).
Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için bir ekonominin gelişim sürecinde beşeri sermaye
yatırımının eğitim ve sağlık yoluyla rolü ve alaka düzeyine ilişkin ortaya çıkan kanıtlar ciddi bir
hızla artmaktadır. Her düzeyde eğitim ve sağlık kalitesi, herhangi bir ulusun ekonomik büyümesine
katkı sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin herhangi bir işgücü piyasası için
öneminin, yüksek kaliteli eğitim karşısında okuryazar, disiplinli, esnek bir işgücü üretme
kabiliyetine büyük ölçüde bağlı olacağını belirtmek yerinde olacaktır. Sağlığa yatırım ekonomik
büyüme açısından yüksek getiri sağlar. Bu, sağlık hizmetleri için artan harcamaların sadece yapılan
yatırım tutarında yoksulluk üzerinde etkili olmadığı, aynı zamanda insan verimliliğindeki
büyümeyi de artırdığı anlamına gelir. Çünkü daha fazla insan sağlığa kavuştukça, ekonomik
büyümeyi artıracak daha iyi verimlilik için görevlerini yerine getireceklerdir (Torruam ve Abur,
2014:15).
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Beşeri sermayenin önemini algılayan birçok ülke, mevcut durumlarını anlamak için beşeri
sermayelerini etkin ve verimli bir şekilde ölçmeye çalışmış ve daha sonra beşeri sermayelerini
geliştirmek için çeşitli yollar uygulamıştır. Dolayısıyla, beşeri sermayenin ölçümünün insan
kaynakları ile ilgili çeşitli politikalar önermek açısından da önemli bir kaynak olduğu
anlaşılmaktadır (Kwon, 2009: 3). Schultz (1961), Barro (2001), Blaug (1976) gibi yazarlar uzun
zaman önce bu konunun önemine dikkat çekmişlerdir.
Ekonomide, insanlarla ve faaliyetleriyle ilgili rekabet edebilirlik; dolayısıyla insanlar ve ortaya
koydukları katma değerleri ulusal rekabetçiliğin temel taşıdır. Daha yüksek katma değerin, daha
yüksek eğitim seviyesi ve dolayısıyla daha yüksek eğitim harcaması ile ilişkili yüksek insan
sermayesi ile ilgili olduğu varsayılmaktadır. Daha yüksek katma değerlerin ortaya koyulması ise
araştırma ve geliştirme sonuçlarıyla bağlantılı görülmektedir (Verner, 2011: 3). Bununla birlikte
beşeri sermaye kavramına yönelik eleştiriler görülse de bunlar zayıf kalmaktadır. Buradaki tartışma
bireyin bir sermaye olarak değerlendirilmesi üzerine kurulmaktadır.
Beşeri sermaye terimi, bireyin duyarsızlaşmasını veya ticarileştirilmesini önerirmiş gibi algılanır
ve genellikle bireyleri makinelerle bir tutan, insanlık dışı bir toplumda yapılan popüler tartışmalarla
ilişkilendirilmek istenir. Aslında, tam tersi, beşeri sermaye kavramı, insanların zenginlik yaratmada
fiziksel sermayeden daha önemli olmasa da önemli olduğunu kabul eder (Heckman, 2005: 54).
Bunun gibi kavramsal tartışmaların dışına çıkıldığında ise her durumda bireye yapılan yatırımların
önemi tartışılamamaktadır.
VAN İLİ İLE İLGİLİ BAZI GÖSTERGELER
Van, Türkiye’nin 30 Büyükşehir Belediyesinden biridir. TÜİK verilerine göre 2019 yılı nüfusu 1
milyon 136 bin 757 kişidir. Bu yönüyle Van, küçümsenemeyecek veya göz ardı edilemeyecek bir
nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Gerekli yatırımların yapılamaması veya yanlış yatırımların
yapılması her geçen yıl daha da derinleşen yapısal sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle oy
kaygısı taşıyan siyasi iktidarların, hızlı geri dönüşleri olabilecek alanlarda harcamalar yapması ve
uzun vadeli yatırımlardan uzak durması istenilen sonuçların alınmasını da uzatabilmektedir.
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Türkiye’nin en büyük nüfusa sahip illerinden biri olan Van, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik
sıralamasına göre (SEGE, 2017: 35), 81 il içinde 77. Sırada yer almaktadır. Bu araştırma son derece
karanlık bir durumu gözler önüne sermektedir. Öyle ki; Van’dan sonraki 4 il ise sırasıyla Hakkari,
Muş, Ağrı ve Şırnak İlleridir. Van’ın büyükşehir belediyesi olduğu düşünüldüğünde bu durum daha
da dikkat çekici olmaktadır.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında sonlarda olan Van’ın, TÜİK verilerine göre 2018
yılında kişi başına 3 bin 404 dolar gelire sahip olduğu görülmektedir. Bu son derece olumsuz olan
tablo Van’ın ekonomik olarak da yetersiz bir gelire sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle aynı
yılda Türkiye ortalamasının 9 bin 693 dolarlık bir ortalama gelire sahip olduğu
değerlendirildiğinde, Van’ın Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak 1/3 ü kadar bir gelir elde
edebildiği görülmektedir.
Yine ekonomik göstergelerden olan konut satışları incelendiğinde Van’ın nüfusuna göre bu alanda
da diğer şehirlere göre geri kaldığı görülmektedir. TÜİK verilerine göre 2019 yılı konut satışlarında
Türkiye’de 1 milyon 348 bin 729 konut satılmıştır. Van’da gerçekleştirilen konut satış adeti ise 6
bin 862 konuttur. Bu satış adetleriyle Van, Türkiye’de iller arasında 43. Sırada yer alabilmiştir.
TÜİK tarafından yayınlanan, 2015-2017 yıllarına ait illere göre doğuşta beklenen yaşam süreleri
araştırmasında da Van’ın, Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Doğuşta beklenen
yaşam süresi ortalamasında Türkiye ortalaması 78 yıl iken, Van’da beklenen yaşam süresi 77 yıl
olarak tespit edilmiştir.
Yine TÜİK tarafından yayınlanan, 2013 yılı kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet
araştırmasında, sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı Türkiye ortalaması %74,7 iken
Van’da bu oran %64,4, eğitim hizmetlerinde bu oran Türkiye ortalaması %69,7 iken, Van için
%66,7. ulaştırma hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı ise Türkiye ortalaması %76,4 iken,
Van’da %70,5 olarak ortaya koyulmuştur.
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EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Tablo 1, Van’a merkezi bütçeden yapılan eğitim ve sağlık harcamalarını göstermektedir. Veriler
2004-2019 yılları arasını kapsamaktadır.
Tablo1: Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Harcamaları (Bin TL)
Sağlık Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Merkez
4.962.556
16.618.648
Van
2004
68.469
199.206
Merkez
7.334.787
18.717.701
Van
2005
121.335
235.483
Merkez
9.273.662
22.218.521
Van
2006
154.582
288.763
Merkez
11.276.377
25.720.314
Van
2007
207.851
372.717
Merkez
12.972.160
30.493.022
Van
2008
263.747
440.883
Merkez
15.681.733
35.753.422
Van
2009
368.070
498.259
Merkez
16.070.753
41.469.831
Van
2010
363.887
580.397
Merkez
18.594.230
48.558.263
Van
2011
391.117
694.946
Merkez
15.580.883
56.742.716
Van
2012
205.197
1.042.472
Merkez
19.569.560
64.884.951
Van
2013
195.082
911.656
Merkez
21.481.791
75.712.018
Van
2014
243.804
1.127.550
Merkez
25.047.602
86.857.612
Van
2015
233.918
1.332.609
Merkez
28.500.136
104.147.410
Van
2016
304.200
1.559.187
Merkez
35.220.918
113.728.047
Van
2017
406.993
1.787.790
Merkez
40.213.740
134.719.727
Van
2018
461.791
2.135.017
Merkez
156.218.926
51.195.505
Van
2019
585.589
2.348.400
Kaynak: http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Toplam
21.581.204
267.675
26.052.488
356.818
31.492.183
443.345
36.996.691
580.568
43.465.182
704.630
51.435.155
866.329
57.540.584
944.284
67.152.493
1.086.063
72.323.599
1.247.669
84.454.511
1.106.738
97.193.809
1.371.354
111.905.214
1.566.527
132.647.546
1.863.387
148.948.965
2.194.783
174.933.467
2.596.808
207.414.431

%
1,24
1,37
1,41
1,57
1,62
1,68
1,64
1,62
1,73
1,31
1,41
1,40
1,40
1,47
1,48
1.41

2.933.989
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Tablo 1’de gösterilen verilerin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu verilerden Grafik 1 Elde edilmiştir.
Grafik 1’de Van’a yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının, Türkiye geneline oranı ve bu oranın
yıllar içindeki değişimi gösterilmektedir.
Grafik 1: Van İline Yapılan Beşeri Harcamaların Ülke Geneline Oranı

2,00%
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

0,40%
0,20%
0,00%
2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

Grafik 1 incelendiğinde görülmektedir ki, Van’a yapılan beşeri sermaye harcamaları 2004 yılından
2009 yılına göre üst üste 6 yıl ülke geneline oranla artış göstermiştir. Bu durum şüphesiz Van için
olumlu olarak değerlendirilmektedir. Sonraki 3 yıl ise yatay bir seyir izlemiştir. 2013 yılı ile birlikte
sert bir düşüş yaşandığı ve o tarihten itibaren de yatay bir seyir izlendiği ortadadır. Söz konusu
düşüş yüzdelik verileri 2005 yılının altına kadar düşürmüştür. Daha sonraki yıllarda ise 2006 yılı
ortalamalarında harcamalar devam etmiştir.
Bu verilerin anlam kazanabilmesi için ise Van nüfusunun aynı dönemde ülke nüfusuna oranını
değerlendirmek gerekmektedir. Tablo 2’de 2004-2019 yılları arası nüfus değişimleri
gösterilmektedir. Tabloya göre hem Türkiye nüfusu hem de Van nüfusu yıllar itibari ile artış
göstermektedir. Bununla birlikte Van nüfusunun ülke nüfusuna oranı artış ve azalışlar göstermekle
birlikte genel olarak yatay bir seyir izlemektedir.
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Tablo 2: Toplam Ülke Nüfusu ve Van Nüfusu (Kişi)
Toplam

Van

%

2004

68 010 215

942 771

1,39%

2005

68 860 539

954 945

1,39%

2006

69 729 967

967 394

1,39%

2007

70 586 256

979 671

1,39%

2008

71 517 100

1 004 369 1,40%

2009

72 561 312

1 022 310 1,41%

2010

73 722 988

1 035 418 1,40%

2011

74 724 269

1 022 532 1,37%

2012

75 627 384

1 051 975 1,39%

2013

76 667 864

1 070 113 1,40%

2014

77 695 904

1 085 542 1,40%

2015

78 741 053

1 096 397 1,39%

2016

79 814 871

1 100 190 1,38%

2017

80 810 525

1 106 891 1,37%

2018

82 003 882

1 123 784 1,37%

2019
83 154 997
1 136 757 1,37%
Kaynak: http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

Tablo 1’deki veriler ile Tablo 2’deki verilerin daha kolay karşılaştırılabilmesi ve yorumlanabilmesi
için Grafik 2 oluşturulmuştur. Grafik 2, Van nüfusunun ülke nüfusuna oranı ile Van’a yapılan
beşeri harcamaların ülke geneline yapılan beşeri harcamaların oranını karşılaştırmaktadır.
Grafik 2: Van İlinin Toplam Nüfus ve Harcamalar İçindeki Payı
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Grafik 2’ye göre Van’a yapılan beşeri harcamaların ülke geneline oranı, Van nüfusunun ülke
geneline oranından fazladır. Ekonomik ve sosyal alanlarda genel olarak ülke ortalamasının altında
verilere sahip olan Van’ın kalkınabilmesi için, bölgeye yapılan beşeri harcamaların genele göre
daha fazla yapılması gereklidir. Bir ilin kalkınabilmesi için beşeri harcamalar tek başına kuşkusuz
yeterli değildir. Ancak, Van gibi genel anlamda ülke ortalamasının altında gelişmişlik özelliği
gösteren iller için beşeri harcamalar olmazsa olmazdır.
İnsani yetenekler, daha iyi eğitim ve sağlık ile gelişim göstermektedir. Tarım faaliyetleri, küçük
çiftlikler, tarım dışı kırsal ekonomi bunların hepsi önemli ve çözülmesi gereken sorunları
içermektedir. Ancak kırsal kalkınma sağlık, eğitim, katılım ve sosyal koruma konularında
yaşanacak gelişimler ile mümkün olabilmektedir. Sürdürülebilir bir kalkınma, kırsal kesimdeki
insanların eriştiği tüm imkanlar ve bu imkanların gelire ve diğer istenen sonuçlara nasıl yardımcı
olacağı ve bu konularda nasıl sonuçlar alınacağı ile ilgili olmaktadır (Ashley ve Maxwell, 2001:
400, 411).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için beşeri sermayeye yapılacak olan
yatırımların ne kadar önemli olduğu kabul edilmiş durumdadır. Özellikle geri kalmış ülkelerin veya
bölgelerin kalkındırılmasında bu alanda yapılacak olan yatırımlar büyük önem kazanmaktadır.
Bununla birlikte bu alanda yapılacak olan harcamaların sonuçları ise uzun vadede ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle zaman zaman hükümetlerin oy kaygısıyla daha hızlı sonuçlar alabileceği
cari harcamalara ağırlık verdikleri de görülmektedir. Bu tür harcamaların ise sürdürülebilir
kalkınma açısından olumsuz sonuçlara neden olabileceği belirtilmektedir.
Van, ekonomik ve sosyal göstergelerin birçoğunda ülke ortalamasının altında verilere sahip olan
bir il görünümündedir. Bu durumun il ve çevresi açısından olumsuz sonuçları olabileceği gibi, ülke
geneline de olumsuz etkileri bulunabilmektedir. Ekonomik olarak geri kalmışlığın en yaygın
sonucu, iktisadi faaliyetlerin yaygın olduğu sanayi şehirlerine yaşanan göçlerdir. Zamanla bölgeler
arası kalkınmışlık düzeyindeki farklılıklar gittikçe derinleşebilmektedir. Ayrıca göç edilen
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kentlerin aşırı kalabalıklaşması, çarpık kentleşmenin ortaya çıkması, altyapı yetersizlikleri gibi
sorunlar da bu kentlerin kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Bu sorunların önüne geçebilmenin yolu bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarını azaltmak ve bu
amaçla uzun vadeli yatırımlar yapılmasını sağlamaktır. Sanayinin, tarımın, hizmet sektörünün
gelişebilmesinin temelini ise yetişmiş beşeri sermaye oluşturmaktadır. Bu nedenle Van’a beşeri
sermayenin güçlendirilmesi için bu alanda daha güçlü yatırımların yapılması gerekmektedir.
2004-2019 yılları arasında Van’a yapılan beşeri harcamalar, genel olarak nüfus ortalamasının
üstünde görülmektedir. Bununla birlikte 2012 yılından sonra bu harcamaların ivme kaybetmesi ve
gerilemesi olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Her türlü yatırımın, desteğin veya kalkınma
programının başarıya ulaşması için, beşeri sermayenin güçlendirilmesi olmazsa olmaz olarak
görülmektedir.
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MAMAK YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ KENTSEL YAŞAM
KALİTESİNE ETKİSİ 1 2

Dr. Öğr. Üye. Burak ÖKDE
Hakkari Üniversitesi

Dr. Öğr. Üye. Fatma ÖKDE
Hakkari Üniversitesi
ÖZET
Tarih boyunca kentler yaşanan tüm olaylardan etkilenen ve içinde yaşayanları da etkileyen
dinamik bir organizasyon özelliği taşımaktadır. Kentler yaşadığı tüm süreçlerin bir yansıması
olarak değişim, dönüşüm, yenilenme ve gelişme gibi reaksiyonlar göstermek durumunda
kalmaktadır. Kentlerin koşullara uyum sağlamak adına sergilediği tüm çalışmalarda bu
durumlardan etkilenen toplumun da göz önünde bulundurulması noktasında ve kentlerde yaşam
kalitesinin arttırılması hususu önem kazanmaktadır.
Çalışma, kentsel dönüşüm uygulamalarının kentsel yaşam kalitesine olan etkisini farklı çevre
kaliteleri bağlamında ele alarak incelemiştir. Kentsel dönüşümün kentsel yaşam kalitesine olan
etkisi alan araştırması olarak seçilen “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi” çerçevesinde
uygulanan altı mahallede gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşümün bireyin yaşamını sürdürdüğü
gündelik çevrenin birçok alanına yansımasının bir sonucu olarak, yaşanılan alanı oluşturan
çevre kalitelerine doğrudan etkisi ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan
mahallelerde kentsel dönüşüm uygulamaları öncesi ve sonrası karşılaştırılmalı olarak
değerlendirilerek kentsel yaşam kalitesini oluşturan sosyal, ekonomik, fiziksel çevre kaliteleri
irdelenmiştir. Kentsel yaşam kalitesini oluşturan farklı çevre kalitelerine ilişkin göstergeler
nitel ve nicel araştırma teknikleriyle değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda,
dönüşüm uygulamalarının kentsel yaşam kalitesine olumlu bir etkisi olduğu ortaya
konulmuştur. Çalışma sonucunda, kentlerde gerçekleştirilen dönüşüm uygulamalarının esas
hedeflerinden biri kentsel yaşam kalitesini artırmak olup, alan kullanıcıların tüm sürece aktif
katılımı sağlanarak, farklı çevre kaliteleri göz önünde bulundurularak bütünlükçü bir bakış
açısıyla gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel yaşam kalitesi, ekonomik çevre, fiziksel çevre
Bu çalışma Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje
Numarası: SB19BAP5.
2
Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Doç. Dr. Hasan Yaylı Danışmanlığında
Hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisinin Toplumsal Yansıması:
Mamak Örneği” Adlı Doktora Tezinden Üretilmiştir.
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GİRİŞ

Kentler, tarih boyunca yaşanan her türlü siyasi, sosyolojik, kültürel, askeri ve ekonomik birçok
faktörden etkilenen ve sürekli güncellenen bir yapıya sahiptirler. Özellikle sanayi devrimi
sonrasında kırsal bölgelerden sanayi şehirlerine doğru gerçekleşen kitlesel hareketler,
globalleşme, teknolojik ilerlemeler kentler üzerinde etkiler bırakmıştır. Bu etkiler neticesinde
ortaya çıkan değişim hızına kentler zaman zaman uyum sağlayamamakta ve zaman içinde
kentsel dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Kentsel dönüşüm iktisadi, çevresel ve sosyal yetersizliklerin ortadan kaldırılması amacını
taşımaktadır. Bununla birlikte gerçekleştirilen dönüşümün ihtiyaçlara cevap veren ve
devamlılık gösteren bir nitelikte olması da beklenmektedir (Thomas, 2003: 43).

Kentsel dönüşüm, kentin fiziksel sorunlarının giderilmesinin yanında toplumsal, çevresel ve
altyapı ihtiyaçları doğrultusunda kentsel alanları yenileme ve geliştirme imkanı sağlamalı,
kentsel yaşam kalitesinin ve refahın artmasına katkı sağlayacak ekonomik kalkınma
imkanlarını sağlamalıdır (Roberts, 2000:14).

Dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları kentlerde meydana
gelen sorunları gidermeyi, kenti günün ihtiyaçlarına göre dizayn etmeyi, ekonomik, sosyal,
fiziksel bir çok unsuru göz önünde bulundurmayı amaçlamaktadır. Bu unsurların her biri aynı
zamanda kentlerde yaşam kalitesini etkileyen ve belirleyen faktörlerdir. Bu bağlamda kentsel
alanlarda meydana gelen her değişim/dönüşüm kentsel yaşam kalitesine doğrudan etki
etmektedir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen dönüşüm uygulamalarında
kentsel yaşam kalitesine dikkat edilmektedir.

Kentsel yaşam kalitesi üzerinde etkili birçok değişken vardır. Sosyal hayatın zenginliği, yaşam
alanının kalitesi ve ekonomik refah önemli etkenlerdendir (Shookner, 1998: 545). Bireylerin
yaşam kalitesinin belirlenmesinde insanların etkisi kadar doğal çevrenin de etkisi
bulunmaktadır (Perloff, 1969: 3). Kentsel yaşam kalitesinin etkileyenleri çok sayıda olunca
yaşam kalitesinin ölçülmesine ve belirleyicilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Objektif ve sübjektif
etmenler olarak bu belirleyiciler sınıflandırılmıştır. Objektif etmenler somut gelişmeleri
içerirken sübjektif etmenler ise bireyin algısından beslenmektedir (Marans, 2007: 28). Objektif
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değişkenler üzerinde yapılacak değişikliklerin kentsel yaşam kalitesine olan etkileri
öngörülebilirken, sübjektif değişkenlerin birçok değişkeni söz konusu olabilmektedir (Wish,
1986: 94). Objektif değişkenler arasında bireyin yaşam alanı, fiziksel çevresi, ekonomik
koşullar gibi reel unsurlar bulunmaktadır (Emür ve Onsekiz; 2007: 367). Sübjektif değişkenler
ise bireyin memnuniyet düzeyi ve algısından meydana gelmektedir (Campbell ve diğ., 1976:
3).

Bu açıdan bakılacak olursa fiziksel çevre kalitesi, sosyal ve ekonomik çevre kalitesi kentsel
yaşam kalitesini belirleyen öğeler olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik çevre kalitesi temel
gereksinimlerin karşılanabilmesi, zengin ekonomik faaliyet alanları ve satın alma gücüyle
belirlenebilmektedir. Sosyal çevre kalitesinden anlaşılan sağlık hizmetlerine ulaşabilme, eğitim
olanaklarından yararlanabilme, sosyal faaliyetlerden yararlanabilme, güvenlik hizmetlerinden
mahrum olmama ve yaşadığı çevreye bağlılık olarak görülmektedir. Fiziksel çevre kalitesi,
yaşanılan çevrenin fiziksel imkanlarından bahsetmektedir. Gelişmiş belediyecilik anlayışı, açık
alanların bol ve yeşillendirilmiş olması, toplu taşıma hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi,
yaşanılan konutun ve çevresinin durumu, yeni yapıların tarihi yapılarla uyumlu olması ve tarihi
yapıların korunması fiziksel çevre kalitesine örnek olarak gösterilmektedir (Kamp ve diğerleri,
2003: 5-18).

1. ALAN ARAŞTIRMASI

Çalışmada daha önce kentsel yaşam kalitesi ölçümü için kullanılan ölçekler (Campbell ve diğ.
1976, Ha ve Weber 1991, Evans 1994, Dökmeci ve diğ.1996, Ülengin ve diğ., 2001, Türksever
2001, Marans 2003, Marans 2007, Tekeli 2003, Yavuzçehre ve Torlak 2006, Türkoğlu ve diğ.
2007, Das 2008, Oktay ve Marans 2010, Gür 2014, Okumuş ve Eyüpoğlu 2015, Sarı ve Kindap
2018) derlenerek kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası kentsel yaşam kalitesi ölçülmeye
çalışılmıştır. Bu nedenle, derlenen ölçekte kentsel yaşam kalitesinin sosyal, ekonomik,
fiziksel/çevresel boyutları olan ve yaşam kalitesinin yaşanılan çevreyle etkileşimi sonucu
gerçekleşen öznel ve nesnel göstergelerden birlikte yararlanılmıştır. Bu sayede hem alana
ilişkin genel bulgular ortaya konulurken hem de alan kullanıcıların memnuniyetinin tespit
edilmesi sağlanmıştır.
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Çalışma kapsamında derlenen ölçekden elde edilen verilerin analizi için SPSS (Statistical
Packages for the Social Sciences/Sosyal Bilimler İstatistik Paketi) 21 kullanılmıştır. Veri
analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler; frekans dağılımları, betimsel istatistikler,
Kolmogorov-Smirnov testi, çarpıklık-basıklık, açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi,
bağımlı gruplar t testi, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) dir.

Alan araştırması, Mamak ilçesinde gerçekleştirilen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi
kapsamında yer alan Altınağaç, Karaağaç, Hüseyingazi, Gülseren, Anayurt ve Yatık Musluk
(Altınevler) mahallelerinde yapılmıştır.

Çalışmada belirlenen ana kütle ise dönüşüm

uygulamaları öncesinde ve sonrasında belirtilen mahallelerde yaşayan alan kullanıcılarıdır.
Örneklem sayısının belirlenmesinde ise kolayda örnekleme yöntemi seçilmiş olup, Likert
ifadelerinin sayısı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Kentsel yaşam kalitesi ölçeğinde 30 ifade
yer almaktadır. Bu bağlamda, örneklem sayısı 50+(8.Değişken Sayısı) olarak hesaplanmıştır
(Tabachnick ve Fidell, 2013). Dolayısıyla örneklem sayısı 50+(8*30) =290 olarak
belirlenmiştir. Araştırmada 405 katılımcıya kentsel yaşam kalitesinin çeşitli göstergelerle
ölçüldüğü anket formu uygulamasıyla kapalı uçlu sorular yöneltilmiştir. Anketin birinci
bölümünde giriş soruları, ikinci bölümünde demografik veriler ve üçüncü bölümde ise kentsel
yaşam kalitesine ilişkin sorular yer almaktadır.

1.1 ANKETİN GİRİŞ SORULARI VE DEMOGRAFİK VERİLER

Tablo 1: Dönüşüm Öncesi Ev Sahibi ya da Kiracı Olma Durumu

Dönüşümden önce alanda ev sahibi miydiniz kiracı mıydınız?

Ev sahibi

N
%
230 61,3

Kiracı

64 30,2

Akrabanın evi

8

3,8

Diğer

10

4,7

Dönüşümden önce ev sahibi olanların oranı %61,3; kiracı olanların oranı %30,2; akrabasının
evinde kalanların oranı %3,8; diğer şekilde kalanların oranı %4,7’dir.
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Tablo 2: Şu An da Ev Sahibi ya da Kiracı Olma Durumu

Ev sahibi

N
278

%
68,6

Şu an oturduğunuz Evin Sahibi misiniz

Kiracı

121

29,9

Kiracı mısınız?

Akrabanın evi

4

1,0

Diğer

2

,5

Dönüşümden sonra ev sahibi olanların oranı %68,6; kiracı olanların oranı %29,9; akrabasının
evinde kalanların oranı %1,0; diğer şekilde kalanların oranı %0,5’tir.

Tablo 3: Dönüşüm Öncesi Oturma Süresi

Dönüşümden önce evinizde Oturma
Süreniz Nedir?

5 yıldan az

N
59

%
28,9

5-10 yıl

43

21,1

11-15 yıl

13

6,4

16-20 yıl

14

6,9

20 yıldan fazla

75

36,8

Dönüşümden önce evinde oturma süresi 5 yıldan az olanların oranı %28,9; 5-10 yıl arası
olanların oranı %21,1; 11-15 yıl arası olanların oranı %6,4; 16-20 yıl arası olanların oranı %6,9;
20 yıldan fazla olanların oranı %36,8’dir.

Tablo 4: Dönüşüm Öncesi Evin Alanı

Dönüşümden önce Yaşadığınız ev Kaç
m2 idi?

80 m2 den az

N
11

%
5,2

80-100 m2

76

35,7

101-120 m2

58

27,2

121-140 m2

52

24,4

140-160 m2

8

3,8

160 m2 den fazla

8

3,8

Dönüşümden önce yaşadığı ev 80 m2 den az olanların oranı %5,2; 80-100 m2 arası olanların
oranı %35,7; 101-120 m2 arası olanların oranı %27,2; 121-140 m2 arası olanların oranı %24,4;
140-160 m2 arası olanların oranı %3,8; 160 m2 den fazla olanların oranı %3,8’dir.
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Tablo 5: Dönüşüm Sonrası Evin Alanı
80 m2 den az

N
57

%
14,4

80-100 m2

166

41,8

130

32,7

40

10,1

140-160 m2

2

,5

160 m2 den fazla

2

,5

Dönüşümden sonra Yaşadığınız Ev Kaç 101-120 m2
m2’dir?
121-140 m2

Dönüşümden sonraki yaşadığı ev 80 m2 den az olanların oranı %14,4; 80-100 m2 arası
olanların oranı %41,8; 101-120 m2 arası olanların oranı %32,7; 121-140 m2 arası olanların
oranı %10,1; 140-160 m2 arası olanların oranı %0,5; 160 m2 den fazla olanların oranı %0,5’tir.

Tablo 6: Dönüşüm Öncesi Yaşanılan Mahalle

Dönüşüm Öncesinde yaşadığınız
Mahalleler hangisidir?

Altınağaç-karaağaç-hüseyin gazi

N
55

%
29,3

Gülseren-anayurt

62

33,0

(Yatık musluk)-Altınevler

71

37,8

Dönüşümden önce Altınağaç-karaağaç-hüseyin gazi mahallelerinde yaşayanların oranı %29,3;
Gülseren-anayurt mahallelerinde yaşayanların oranı %33,0; Yatık musluk-Altınevler
mahallelerinde yaşayanların oranı %37,8’dir.

Tablo 7: Dönüşüm Sonrası Yaşanılan Mahalle

Dönüşüm Sonrasında yaşadığınız
Mahalleler hangisidir?

Altınağaç-karaağaç-hüseyin gazi

N
100

%
24,7

Gülseren-anayurt

150

37,0

Yatık musluk-Altınevler

155

38,3

Dönüşümden sonra Altınağaç-karaağaç-hüseyin gazi mahallelerinde yaşayanların oranı %24,7;
Gülseren-anayurt mahallelerinde yaşayanların oranı %37,0; Yatık musluk-Altınevler
mahallelerinde yaşayanların oranı %38,3’tür.
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Tablo 8: Dönüşüm Öncesinde Yaşanılan Semtin Seçiminde Etkili Olan Nedenler

Dönüşüm Öncesinde yaşadığınız semti
seçmenizde etkili olan neden
aşağıdakilerden hangisidir?

Ekonomik ve ailevi nedenler

N
203

%
50,1

Bildiğim bir çevre olması

150

37,0

İşe yakın olması

89

22,0

Hemşehrilik ve akrabalara yakın olması

80

19,8

Yaşam koşullarının uygunluğu

68

16,8

Ankete cevap veren katılımcılardan dönüşüm öncesinde yaşanılan semtin seçmesinde en etkili
neden %50,1 oranla ekonomik ve ailevi nedenler iken sırasıyla etkili olan nedenler %37,0
oranla bilinen bir çevre olması; %22,0 oranla işe yakı olması; %19,8 oranla hemşehrilik ve
akrabalara yakın olması; %16,8 oranla yaşam koşullarının uygunluğudur.

Tablo 9: Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyetiniz

N

%

Kadın

232

57,3

Erkek

173

42,7

N

%

İlköğretim

107

26,4

Lise

176

43,5

Yüksekokul

59

14,6

Üniversite ve üstü

63

15,6

Kadınların oranı %57,3 iken erkeklerin oranı %42,7’dir.

Tablo 10: Eğitim Durumu Dağılımı

Eğitim Durumunuz

İlköğretim mezunu olanların oranı %26,4; lise mezunu olanların oranı %43,5; yüksekokul
mezunu olanların oranı %14,6; üniversite ve üstü okul mezunu olanların oranı %15,6’dır.

Tablo 11: Medeni Durum Dağılımı

Medeni Durumunuz

www.karadenizkongresi.org

N

%

Evli

296

73,1

Bekar

88

21,7

Eşinden yeni ayrı/eşini kaybetmiş

21

5,2
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Evli olanların oranı %73,1; bekar olanların oranı %21,7; Eşinden yeni ayrı/eşini kaybetmiş
olanların oranı %5,2’dir.

Tablo 12: Çocuk Sayısı Dağılımı

Kaç çocuğunuz var

N

%

Çocuğum yok

112

27,7

1 çocuk

88

21,7

2 çocuk

120

29,6

3 ve daha fazla

85

21,0

Çocuğu olmayanların oranı %27,7; 1 çocuğu olanların oranı %21,7; 2 çocuğu olanların oranı
%29,6; 3 ve daha fazla çocuğu olanların oranı %21,0’dir.

Tablo 13: Toplam Hane Geliri Dağılımı

Toplam Hane Geliriniz

N

%

2000 TL den az

116

28,6

2001-3000 TL

143

35,3

3001-4000 TL

97

24,0

4001-5000 TL

27

6,7

5001-6000 TL

15

3,7

6000 TL den fazla

7

1,7

Toplam hane geliri 2000 TL den az olanların oranı %28,6; 2001-3000 TL arası olanların oranı
%35,3; 3001-4000 TL arası olanların oranı %24,0; 4001-5000 TL arası olanların oranı %6,7;
5001-6000 TL arası olanların oranı %3,7; 6000 TL den fazla olanların oranı %1,7’dir.

1.2 KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCESİ VE SONRASI KENTSEL YAŞAM KALİTESİ
ALGISI ÖLÇÜMÜ

Gündelik yaşamımızı sürdürdüğümüz tüm alanlar yaşam kalitemizi etkileyen unsurlardır. Bu
unsurlar fiziksel, sosyal, ekonomik çevre kalitelerinden oluşmakta ve yaşanılan mekana
yansımaktadır. Yaşam alanında gerçekleşen bir değişim yada dönüşüm yaşam kalitesinin
olumlu yada olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde
kentsel dönüşüm uygulamalarının kentsel yaşam kalitesini oluşturan farklı göstergelerden
oluşan sorularla ne yönde değiştiğini ortaya koymaktadır. Alan kullanıcılarına yöneltilen
www.karadenizkongresi.org
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sorularla farklı çevre kalitelerinin dönüşümden nasıl etkilendiği tespit edilmektedir. Tablo
14’te dönüşüm öncesinde kentsel yaşam kalitesi ortaya konuşmuş ve ortaya çıkan sonuçlar ifade
edilmiştir. Sonrasında ise Tablo 15’te dönüşüm uygulamaları sonrasında kentsel yaşam
kalitesinin nasıl olduğu ölçülmüş ve sonuçlar ortaya konulmuştur.

Tablo 14: Dönüşüm Öncesine İlişkin Unsurlara Dair Katılımcıların verdikleri Cevaplar
Hiç
Orta düzeyde
Katılmıyorum
katılmıyorum
katılıyorum
Yaşadığım bölgenin yaşam
koşulları iyi
Yaşadığım bölge yaşamak
için güzel bir yer
Yaşadığım bölgede
gerçekleştirilecek çok çeşitli
faaliyetler var
Yaşadığım bölge çocuk
yetiştirmek için iyi bir yer
Yaşadığım bölgenin temiz ve
sağlıklı bir çevresi var
Yaşadığım çevrede trafik
yoğunluğu az
Yaşadığım çevre sessiz ve
sakin
Yaşadığım çevrede komşuluk
ilişkileri sıcak
Yaşadığım çevrede insanlar
mahallelerine çok bağlıdır
Yaşadığım çevrenin yolları
bakımlı
Yaşadığım çevre ağaç ve
yeşillik açısından zengin
Yaşadığım çevrede yolların
aydınlatması yeterli
Yaşadığım çevrede çöpler
düzenli olarak toplanıyor
Yaşadığım çevre geceleri
dışarda güvenle yürünecek bir
yer
Yaşadığım çevrede başı boş
gezen gençler veya tinerciler
var
Yaşadığım çevrede boş
binaların ve alanların
olmasından rahatsız oluyorum
Yaşadığım çevre genel olarak
güvenli bir yer
Yaşadığım çevrede otopark
imkanları yeterli
Yaşadığım çevrede yaşam
ucuz
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Katılıyorum

Tamamen
katılıyorum

N

%

n

%

N

%

N

%

N

%

28

15,1

20

10,8

22

11,9

50

27,0

65

35,1

25

13,5

20

10,8

20

10,8

49

26,5

71

38,4

45

24,3

31

16,8

32

17,3

38

20,5

39

21,1

31

16,8

25

13,5

50

27,0

34

18,4

45

24,3

62

33,5

50

27,0

35

18,9

21

11,4

17

9,2

26

14,1

21

11,4

37

20,0

46

24,9

55

29,7

23

12,4

14

7,6

32

17,3

71

38,4

45

24,3

18

9,7

11

5,9

21

11,4

54

29,2

81

43,8

17

9,2

16

8,6

28

15,1

46

24,9

78

42,2

84

45,4

42

22,7

26

14,1

18

9,7

15

8,1

42

22,7

30

16,2

45

24,3

29

15,7

39

21,1

49

26,5

51

27,6

51

27,6

25

13,5

9

4,9

67

36,2

53

28,6

36

19,5

17

9,2

12

6,5

52

28,1

41

22,2

39

21,1

21

11,4

32

17,3

37

20,0

28

15,1

32

17,3

44

23,8

44

23,8

41

22,2

26

14,1

27

14,6

36

19,5

55

29,7

33

17,8

26

14,1

52

28,1

31

16,8

43

23,2

29

15,7

19

10,3

54

29,2

37

20,0

46

24,9

16

8,6

16

8,6

52

28,1

36

19,5

65

35,1
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Kendimi yaşadığım çevreye
ait hissediyorum
(hissediyordum)
Yaşadığım çevre engellilerin
yaşaması için uygun bir yer
Yaşadığım çevrenin yaşam
şartları beklentilerimi
karşılıyor.
Günlük ihtiyaçlarımı
karşıladığım yerlere (fırın,
pazar, market vb.) kolayca
ulaşabiliyorum.
Yaşadığım bölgedeki toplu
taşıma imkanlarından
memnunum
Evimden iş yerime kolayca
ulaşabiliyorum
Sağlık kuruluşlarına (hastane,
sağlık ocağı vb.) kolayca
ulaşabiliyorum
Eğitim kurumlarına kolaylıkla
erişebiliyorum
Spor tesislerine kolayca
erişebiliyorum
Devlet kurumlarına
(kaymakamlık, bakanlıklar
vb.) kolayca erişebiliyorum
Dini kurumlara kolayca
erişebiliyorum

14

7,6

19

10,3

48

25,9

52

28,1

52

28,1

48

25,9

36

19,5

46

24,9

26

14,1

29

15,7

45

24,3

35

18,9

39

21,1

28

15,1

38

20,5

22

11,9

15

8,1

38

20,5

47

25,4

63

34,1

17

9,2

9

4,9

43

23,2

46

24,9

70

37,8

12

6,5

27

14,6

32

17,3

48

25,9

66

35,7

19

10,3

6

3,2

28

15,1

55

29,7

77

41,6

11

5,9

9

4,9

32

17,3

51

27,6

82

44,3

36

19,5

22

11,9

24

13,0

37

20,0

66

35,7

16

8,6

10

5,4

33

17,8

45

24,3

81

37,5

10

5,4

9

4,9

18

9,7

53

28,6

95

46,7

Tablo 15: Dönüşüm Sonrasına İlişkin Unsurlara Dair Katılımcıların Verdikleri Cevaplar
Hiç
Katılmıyorum
katılmıyorum
N
%
n
%
Yaşadığım bölgenin yaşam
koşulları iyi
Yaşadığım bölge yaşamak
için güzel bir yer
Yaşadığım bölgede
gerçekleştirilecek çok çeşitli
faaliyetler var
Yaşadığım bölge çocuk
yetiştirmek için iyi bir yer
Yaşadığım bölgenin temiz ve
sağlıklı bir çevresi var
Yaşadığım çevrede trafik
yoğunluğu az
Yaşadığım çevre sessiz ve
sakin
Yaşadığım çevrede komşuluk
ilişkileri sıcak
Yaşadığım çevrede insanlar
mahallelerine çok bağlıdır
Yaşadığım çevrenin yolları
bakımlı
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Orta düzeyde
katılıyorum
n
%

Katılıyorum
N

%

Tamamen
katılıyorum
N
%

101

24,9

60

14,8

115

28,4

75

18,5

54

13,3

89

22,0

72

17,8

101

24,9

79

19,5

64

15,8

141

34,8

93

23,0

92

22,7

42

10,4

37

9,1

122

30,1

88

21,7

83

20,5

69

17,0

43

10,6

118

29,1

105

25,9

89

22,0

58

14,3

35

8,6

99

24,4

80

19,8

92

22,7

65

16,0

69

17,0

91

22,5

80

19,8

99

24,4

87

21,5

48

11,9

134

33,1

97

24,0

98

24,2

35

8,6

41

10,1

135

33,3

92

22,7

94

23,2

47

11,6

37

9,1

109

26,9

69

17,0

120

29,6

64

15,8

43

10,6
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Yaşadığım çevre ağaç ve
yeşillik açısından zengin
Yaşadığım çevrede yolların
aydınlatması yeterli
Yaşadığım çevrede çöpler
düzenli olarak toplanıyor
Yaşadığım çevre geceleri
dışarda güvenle yürünecek bir
yer
Yaşadığım çevrede başı boş
gezen gençler veya tinerciler
var
Yaşadığım çevrede boş
binaların ve alanların
olmasından rahatsız oluyorum
Yaşadığım çevre genel olarak
güvenli bir yer
Yaşadığım çevrede otopark
imkanları yeterli
Yaşadığım çevrede yaşam
ucuz
Kendimi yaşadığım çevreye
ait hissediyorum
(hissediyordum)
Yaşadığım çevre engellilerin
yaşaması için uygun bir yer
Yaşadığım çevrenin yaşam
şartları beklentilerimi
karşılıyor.
Günlük ihtiyaçlarımı
karşıladığım yerlere (fırın,
pazar, market vb.) kolayca
ulaşabiliyorum.
Yaşadığım bölgedeki toplu
taşıma imkanlarından
memnunum
Evimden iş yerime kolayca
ulaşabiliyorum
Sağlık kuruluşlarına (hastane,
sağlık ocağı vb.) kolayca
ulaşabiliyorum
Eğitim kurumlarına kolaylıkla
erişebiliyorum
Spor tesislerine kolayca
erişebiliyorum
Devlet kurumlarına
(kaymakamlık, bakanlıklar
vb.) kolayca erişebiliyorum
Dini kurumlara kolayca
erişebiliyorum
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150

37,0

100

24,7

84

20,7

43

10,6

28

6,9

83

20,5

72

17,8

102

25,2

90

22,2

58

14,3

50

12,3

48

11,9

86

21,2

133

32,8

88

21,7

142

35,1

68

16,8

74

18,3

63

15,6

58

14,3

75

18,5

59

14,6

77

19,0

75

18,5

119

29,4

62

15,3

52

12,8

64

15,8

77

19,0

150

37,0

113

27,9

74

18,3

87

21,5

77

19,0

54

13,3

46

11,4

50

12,3

67

16,5

87

21,5

155

38,3

110

27,2

84

20,7

123

30,4

44

10,9

44

10,9

116

28,6

51

12,6

122

30,1

62

15,3

54

13,3

91

22,5

79

19,5

96

23,7

60

14,8

79

19,5

118

29,1

88

21,7

83

20,5

60

14,8

56

13,8

87

21,5

66

16,3

74

18,3

78

19,3

100

24,7

46

11,4

46

11,4

72

17,8

98

24,2

143

35,3

45

11,1

40

9,9

82

20,2

96

23,7

142

35,1

23

5,7

26

6,4

60

14,8

113

27,9

183

45,2

35

8,6

26

6,4

68

16,8

96

23,7

180

44,4

89

22,0

65

16,0

63

15,6

67

16,5

121

29,9

43

10,6

34

8,4

79

19,5

97

24,0

152

43,7

36

8,9

22

5,4

58

14,3

100

24,7

189

51,4
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1.3 KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCESİ VE SONRASI DEĞİŞEN KENTSEL YAŞAM
KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ

Bu ölçümde, Yeni Mamak kentsel dönüşüm uygulaması öncesinde ve sonrasında kentsel alanda
meydana gelen yaşam kalitesi değişimi ortaya konulmuştur. Yukarıdaki tablolarda (14,15)
dönüşüm öncesi ve sonrasında insanların yaşadıkları çevrede meydana gelen değişimler farklı
çevre kalitelerine ilişkin sorularla tespit edilmiştir. Yaşam kalitesini oluşturan fiziksel, sosyal,
ekonomik kalitelere ilişkin farklı unsurlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kentsel yaşam
kalitesini oluşturan göstergelerin karşılaştırılmasında altı farklı faktör ele alınmıştır. Bu
faktörlerin ölçümünün açımlayıcı faktör analizi ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiş olup
aşağıdaki tabloda ortaya konulmuştur.

Tablo 16: Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitesinin Faktörler Bağlamında
Karşılaştırılması
Faktör

Madde

1-Ulaşım ve
Kamusal
hizmetlere
Erişim

27. Eğitim kurumlarına kolaylıkla erişebiliyorum
29. Devlet kurumlarına (kaymakamlık,
bakanlıklar vb.) kolayca erişebiliyorum
26. Sağlık kuruluşlarına (hastane, sağlık ocağı
vb.) kolayca ulaşabiliyorum
24. Yaşadığım bölgedeki toplu taşıma
imkanlarından memnunum
25. Evimden iş yerime kolayca ulaşabiliyorum
30. Dini kurumlara kolayca erişebiliyorum
23. Günlük ihtiyaçlarımı karşıladığım yerlere
(fırın, pazar, market vb.) kolayca ulaşabiliyorum.
28. Spor tesislerine kolayca erişebiliyorum
4. Yaşadığım bölge çocuk yetiştirmek için iyi bir
yer
1. Yaşadığım bölgenin yaşam koşulları iyi

2. Yaşadığım bölge yaşamak için güzel bir yer
2- Yaşanılan
Bölgenin Fiziki 14. Yaşadığım çevre geceleri dışarda güvenle
Şartlarına ilişkin yürünecek bir yer
memnuniyet
7. Yaşadığım çevre sessiz ve sakin
3. Yaşadığım bölgede gerçekleştirilecek çok
çeşitli faaliyetler var
5. Yaşadığım bölgenin temiz ve sağlıklı bir
çevresi var
13. Yaşadığım çevrede çöpler düzenli olarak
toplanıyor
3- Çevre
12. Yaşadığım çevrede yolların aydınlatması
Koşullarından
yeterli
Memnuniyet
10. Yaşadığım çevrenin yolları bakımlı
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Faktör
Yükü
,819

Açıklanabilir Cronbach's
Varyans Oranı
Alpha

,802
,796
,770

20,135

,902

19,489

,892

8,990

,751

,757
,719
,712
,700
,866
,788
,772
,714
,705
,664
,655
,832
,816
,680
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4- Yaşama
Kolaylığı ve
Aidiyet
5- Güvenliğe
İlişkin
Memnuniyet
6- Bağlılık ve
Komşuluk
İlişkileri

19. Yaşadığım çevrede yaşam ucuz
21. Yaşadığım çevre engellilerin yaşaması için
uygun bir yer
20. Kendimi yaşadığım çevreye ait hissediyorum
(hissediyordum)
16. Yaşadığım çevrede boş binaların ve alanların
olmasından rahatsız oluyorum
15. Yaşadığım çevrede başı boş gezen gençler
veya tinerciler var
9. Yaşadığım çevrede insanlar mahallelerine çok
bağlıdır
8. Yaşadığım çevrede komşuluk ilişkileri sıcak

Toplam

•

,759
,677

8,187

,752

6,177

,587

5,388

,627

68,367

,886

,629
,815
,810
,903
,570

Yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçekten 6, 11, 17, 18 ve 22.ifadeler çıkarılmış olup
ölçeğin 25 ifade 6 Faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin toplam varyansı açıklama
oranı %68,367; güvenirlik katsayısı 0,886’dır. Buna göre ölçeğin güvenirlik düzeyi çok
yüksektir.

•

Ölçeğin 1. Faktör olan Ulaşım ve Kamusal hizmetlere Erişim, faktör yükleri 0,700 ile
0,819 arasında değişen 8 maddeden oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama
oranı %20,135; güvenirlik katsayısı 0,902’dir. Buna göre boyutun güvenirlik düzeyi çok
yüksektir.

•

Ölçeğin 2. Faktör olan Yaşanılan Bölgenin Fiziki Şartlarına ilişkin memnuniyet, faktör
yükleri 0,655 ile 0,866 arasında değişen 7 maddeden oluşmaktadır. Boyutun toplam
varyansı açıklama oranı %19,489; güvenirlik katsayısı 0,892’dir. Buna göre boyutun
güvenirlik düzeyi çok yüksektir.

•

Ölçeğin 3. Faktör olan Çevre Koşullarından Memnuniyet, faktör yükleri 0,680 ile 0,832
arasında değişen 3 maddeden oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı
%8,990; güvenirlik katsayısı 0,751’dir. Buna göre boyutun güvenirlik düzeyi oldukça
yüksektir.

•

Ölçeğin 4. Faktör olan Yaşama Kolaylığı ve Aidiyet, faktör yükleri 0,629 ile 0,759
arasında değişen 3 maddeden oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı
%8,187; güvenirlik katsayısı 0,752’dir. Buna göre boyutun güvenirlik düzeyi oldukça
yüksektir.

•

Ölçeğin 5. Faktör olan Güvenliğe İlişkin, faktör yükleri 0,810 ve 0,815 olan 2 maddeden
oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %6,177; güvenirlik katsayısı
0,587’dir. Buna göre boyutun güvenirlik düzeyi düşüktür. %. Faktörün güvenilirlik
katsayısının 0,70’in altında olduğu görülmüştür. Ancak bilindiği üzere, soru sayısının az
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olduğu durumlarda Cronbach’s Alpha katsayısı için sınır 0,60 olarak kabul görmektedir
(Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2018).
•

Ölçeğin 6. Faktör olan Bağlılık ve Komşuluk İlişkileri, faktör yükleri 0,570 ve 0,903
olan 2 maddeden oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %5,388;
güvenirlik katsayısı 0,627’dir. Buna göre boyutun güvenirlik düzeyi oldukça yüksektir.

Yukarıda ki oranlardan anlaşıldığı üzere kentsel dönüşüm uygulamaları kentsel yaşam
kalitesini oluşturan faktörlerin bir kısmını olumlu yönde etkilerken bazılarının ise olumsuz
yönde etkilenmesine neden olmuştur. Alan kullanıcılarının verdikleri cevaplar dönüşümden
duyulan memnuniyetin tespit edilmesi noktasında çalışmaya katkı sağlamış olup bu cevapların
hangi çevre kalitesini nasıl etkilediği bu sayede değerlendirilmiştir.

2. ARAŞTIRMA SONUÇLARINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

Faktörler bazında kentsel yaşam kalitesinin dönüşümden etkilendiği ortaya konulmuştur.
Kentsel yaşam kalitesini oluşturan fiziksel, sosyal ve çevresel kalitelerin tüm unsurların
dönüşüm uygulamalarından etkilendiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları her çevre
kalitesinde ayrı şekilde değerlendirme yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Çünkü alan
kullanıcılarının yaşam kalitelerinde bazı çevrelerde memnuniyetleri söz konusu iken bazı
çevrelerde ise memnuniyetsiz oldukları görülmüştür.

2.1 FİZİKSEL ÇEVRE KALİTESİ

Dönüşüm uygulamalarının ilk ve en belirgin etkisi fiziksel çevrede gözlenmektedir. Konut ve
çevresi, yollar, binalar, açık ve yeşil alanlar, parklar, ve çöplerin toplanması, trafik, ulaşım ve
kamusal hizmetlere erişim çevresel faktörler arasında yer almaktadır. Yeni Mamak Kentsel
Dönüşüm uygulamaları sonucunda alan kullanıcılarının ankete verdikleri cevaplar yukarıdaki
14, 15 ve 16. Tablolarda karşılaştırılmalı olarak belirtilmiş olup, fiziksel çevre kalite açısından
olumlu bir değişim yaşandığı ortaya konulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde kentsel
dönüşüm uygulamaları fiziksel çevre kalitesinin artmasına kaynaklık etmiş olup bu anlamda
alan kullanıcılarının memnun oldukları tespit edilmiştir. Fiziksel çevre kalitesini oluşturan bazı
faktörler ve alan kullanıcılarının dönüşüm öncesi ve sonrasına ilişkin verdikleri cevaplar şu
şekildedir:
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Dönüşüm öncesinde “Yaşadığım bölgenin temiz ve sağlıklı bir çevresi var” ifadesine ankete
cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%33,5) hiç katılmamakta iken dönüşüm sonrasında,
(%29,1) katılmamaktadır.

Dönüşüm öncesinde “Yaşadığım çevre ağaç ve yeşillik açısından zengin” ifadesine ankete
cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%24,3) orta düzeyde katılmak iken dönüşüm sonrasında
katılımcıların çoğunluğu (%37,0) hiç katılmamaktadır. Bu sonuç dönüşüm öncesinde
gecekondu özelliği taşıyan evlerin olması, herkesin bahçesi olması, dönüşüm sonrasında ise
apartmanlara dönüşen yaşam alanlarında açık ve yeşil alanların azalması durumunu
yansıtmaktadır.

Dönüşüm öncesinde “Yaşadığım çevrede yolların aydınlatması yeterli” ifadesine ankete cevap
veren katılımcıların çoğunluğu (%27,6) katılmamakta iken dönüşüm sonrasında ise,
katılımcıların çoğunluğu (%25,2) orta düzeyde katılmaktadır.

Dönüşüm öncesinde “Yaşadığım çevrede çöpler düzenli olarak toplanıyor” ifadesine ankete
cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%36,2) hiç katılmamakta iken dönüşüm sonrasında ise
(%32,8) katılmaktadır.

Dönüşüm öncesinde “Evimden iş yerime kolayca ulaşabiliyorum” ifadesine ankete cevap veren
katılımcıların çoğunluğu (%35,7) katılırken, dönüşümden sonra ise katılımcıların %35,1’i
tamamen katılmaktadır.

Dönüşüm öncesinde “Sağlık kuruluşlarına (hastane, sağlık ocağı vb.) kolayca ulaşabiliyorum”
ifadesine ankete cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%41,6) katılırken dönüşüm sonrasında
ise (%45,2) tamamen katılmaktadır.

Dönüşüm öncesinde “Eğitim kurumlarına kolaylıkla erişebiliyorum” ifadesine ankete cevap
veren katılımcıların çoğunluğu (%44,3) katılırken, dönüşüm sonrasında ise (%44,4) tamamen
katılmaktadır.
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Dönüşüm öncesinde “Devlet kurumlarına (kaymakamlık, bakanlıklar vb.) kolayca
erişebiliyorum” ifadesine ankete cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%37,5) tamamen
katılırken, dönüşümden sonra ise (%43,8) tamamen katılmaktadır.

Dönüşümden sonra “Yaşadığım bölge yaşamak için güzel bir yer” ifadesine ankete cevap veren
katılımcıların çoğunluğu (%24,9) orta düzeyde, %19,5’i katılırken, %15,8’i tamamen
katılmaktadır. Yani Dönüşüm sonrasında katılımcıların %60 ‘ı bölgenin yaşamak için güzel bir
yer olduğunu belirtmektedir.

Dönüşümden önce katılımcılarının yaşadıkları evin alanı çoğunlukla 80-120 M2 iken
dönüşümden sonra yaşadıkları evin alanının yine 80-120 m2 arasında olduğu görülmektedir.
Bu durum dönüşüm uygulamalarının alan kullanıcılarının yaşadıkları evin büyümesine ilişkin
yatay bir katkı sağlamaktadır. Evin büyüklüğünün yanında evlerin yaşam şartlarında dönüşüm
öncesine kıyasla ciddi bir değişim olduğu gözlemlenmiştir. Çoğunlukla gece kondu özelliği
taşıyan ve kırsal alana özgü özellikler gösteren Mamak’ın söz konusu altı mahallesi
dönüşümden sonra kent statüye kavuştuğu görülmektedir. Burada özellikle dönüşüm öncesinde
evlerin sobalı olası ve her odanın ısınmaması, çatısız yada yıkılmaya yüz tutmuş evlerin olduğu
belirtilmiştir. Dönüşümden sonra ise evlerin yaşam standartlarının yüksek, her odasının aynı
oranda ısındığı, yeni, temiz ve modern yapılaşmanın olduğu görülmüştür. Evlerde ve binalarda
meydana gelen bu değişim, kentsel yaşam kalitesinin fiziksel çevre kalitesinde olumlu bir
etkiye neden olmuş ve kentsel yaşam kalitesinin atmasına kaynaklık ettiği ortaya konulmuştur.

2.2 SOSYAL ÇEVRE KALİTESİ

Sosyal çevre, insanın olduğu her alanda üzerinde durulması gereken bir unsurdur. Gündelik
yaşamın sürdürülmesinde bireyin yaşadığı her alanda sosyal faktörler ektilidir ve önem
taşımaktadır. Bu nedenle mekanda meydana gelecek bir değişimden en az yer kadar mekanın
kullanıcıları da etkilenmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları sadece fiziksel olarak bir
değişim yada dönüşüm meydana getirmemekte aynı zamanda hayatın bir çok alanında değişime
neden olmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları uzun yıllar sosyal unsurları göz ardı ederek
gerçekleştirildi. Bunun sonucu olarak halkla bütünleşemeyen ve halkın yerinden edilmesi gibi
olumsuzluklar görüldü. Sonrasında ise, halkın göz önünde bulundurularak ve sürece katılımını
sağlayan dönüşüm uygulamalarının ise başarılı sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Bu bağlamda
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sosyal unsurlar kentsel yaşam kalitesinin artmasına kaynaklık etmekte ve araştırmamız
içerisinde yar almaktadır. Sosyal çevre kalitesine ilişkin unsurlar ankette, komşuluk ilişkileri,
aidiyet, bağlılık ve güvenliğe ilişkin sorular kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu
sorular dönüşüm öncesi ve sonrası şeklinde yukarıda ki 14, 15 ve 16. Tablolarda belirtilmiştir.
Ankete verilen cevaplar neticesinde sosyal çevre kalitesinin dönüşüm uygulamalarından
olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.

Dönüşüm öncesi “Yaşadığım çevrede komşuluk ilişkileri sıcak” ifadesine ankete cevap veren
katılımcıların çoğunluğu (%43,8) tamamen katılmakta iken dönüşüm sonrası ise katılımcıların
çoğunluğu (%33,1) hiç katılmamaktadır. Bu sonuç komşuluk ilişkilerinin ciddi oranda değiştiği
ve olumsuz olarak etkilendiğini göstermektedir. Dönüşüm öncesi sürekli görüşülen komşular
dönüşüm sonrasında neredeyse görüşmemeye başlamıştır.

Dönüşüm öncesi “Yaşadığım çevrede insanlar mahallelerine çok bağlıdır” ifadesine ankete
cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%42,2) tamamen katılmakta iken dönüşüm sonrasında
ise katılımcıların çoğunluğu (%33,3) hiç katılmamaktadır. Bu sonuç dönüşüm uygulamaları
sonrasında değişen mahalle yaşantısına alan kullanıcılarının alışamadığı ve benimseyemediği
gerçeğini yansıtmaktadır. Bu da yaşanılan çevreyle bütünleşememe, bağlılık ve aidiyet
duygularından yoksunluğa neden olma şeklinde değerlendirilmektedir.

Dönüşüm öncesinde “Kendimi yaşadığım çevreye ait hissediyorum (hissediyordum)” ifadesine
ankete cevap veren katılımcıların çoğunluğu (%28,1) katılmaktadır ya da tamamen katılmakta
iken dönüşüm sonrasında katılımcıların çoğunluğu (%30,1) orta düzeyde katılmaktadır. Bu
sonuç dönüşüm sonrasında yaşanılan alana ait olma düşüncesinin olumsuz yönde etkilendiğini
göstermektedir.

Dönüşüm Öncesinde “Yaşadığım çevre genel olarak güvenli bir yer” ifadesine ankete cevap
veren katılımcıların çoğunluğu (%28,1) orta düzeyde katılmakta iken dönüşüm sonrasında ise,
katılımcıların çoğunluğu (%27,9) hiç katılmamaktadır. Bu sonuç yaşanılan alanın, dönüşüm
uygulamaları sonrasında daha az güvenli bulunmaya başlandığını ortaya koymaktadır.

Tüm bu sonuçlar neticesinde, sosyal çevre kalitesine ilişkin unsurların dönüşüm
uygulamalarından olumsuz olarak etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu durumların bir çok nedenleri
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olmakla birlikte daha çok Mamak’ın dönüşüm öncesinde kırsal yaşama ait davranış kalıplarının
hakim olması gerçeğidir. Daha sıcak ve samimi ilişkilerin yer aldığı, herkesin birbirini tanıdığı,
gecekonduların olması dolayısıyla komşuların bahçeleri birlikte kullanması ve dayanışma
kültürünün yaygın olası gibi durumlar alan kullanıcılarını birbirine bağlamaktadır. Herkesin
birbirini tanıması yaşanılan alana aidiyeti güçlenmesine ve daha güvende hissetme duygusuna
neden olabilmektedir. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Uygulamaları sonrasında ise alanda
kentleşme ve kentlileşme özellikleri ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Bu durum
kentleşmenin bir gereği olarak soğuk ilişkiler, güvensizlik ve aidiyetin zayıflamasına neden
olabilmektedir.

2.3 EKONOMİK ÇEVRE KALİTESİ

Dönüşüm uygulamalarının ekonomik olarak uygulamanın gerçekleştirildiği alanda değişime
neden olduğu bilinmektedir. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm uygulamasının ise, ekonomik
çevre kalitesine, alanın canlanması, yeni işlerinin açılması ve istihdam imkanlarının atması
açısından olumlu katkı sağladı tespit edilmiştir.

Dönüşüm öncesinde “Yaşadığım çevrede yaşam ucuz” ifadesine ankete cevap veren
katılımcıların çoğunluğu (%35,1) tamamen katılmakta iken dönüşüm sonrasında ise,
katılımcıların çoğunluğu (%30,4) orta düzeyde katılmaktadır. Bu sonuçta, uygulamaların
ekonomiye etkisinden ziyada katılımcıların genel olarak ülke ekonomisiyle değerlendirme
yapmalarının bir yansıması olduğu görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kentsel dönüşüm, ülkemizde özellikle 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte yaygınlaşan ve her geçen gün
güncelliğini koruyan bir konudur. Kentlerde gerçekleştirilen dönüşüm uygulamaları sadece
fiziksel bir değişim değil aynı zamanda yaşam alanlarında birçok boyuta etki ederek alan
kullanıcılarının yaşam kalitesinin tümüyle değişmesine neden olmaktadır. Bu çalışma, kentsel
dönüşüm uygulamalarının kentsel yaşam kalitesinde sosyal, ekonomik ve fiziksel/çevresel
unsurlarında nasıl bir etki yarattığını ortaya koymak için gerçekleştirilmiş olup örnek olarak
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi seçilmiştir.
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Dönüşüm uygulamalarının öncesinde ve sonrasında alan kullanıcılarının kentsel yaşam
kalitesinin çeşitli çevrelerinde farklı etkilere neden olduğu tespit edilmiştir. Dönüşüm
uygulamasının kentsel yaşam kalitesine genel bir bakış açısıyla olumlu yönde etki ettiği ortaya
konulurken, belli çevre kalitelerinde ise olumsuz bir etkiye neden olduğu görülmüştür. Bu
kapsamda fiziksel çevre kalitesi, konut ve çevresine ilişkin özellikler, belediye hizmetleri,
yolların bakımlılığı, açık ve yeşil alanlar, ulaşım ve kamusal hizmetlere erişim gibi
göstergelerde olumlu bir değişime neden olduğu ve çalışmanın yapıldığı mahallelerde yaşam
kalitesini yükselttiği görülmüştür. Kentsel yaşam kalitesinin fiziksel çevre kadar önemli olan
bir diğer boyut olan sosyal çevre ise dönüşüm uygulamaları sonrasında olumsuz olarak
etkilenmiştir. Bu durumun farklı göstergelerle birçok nedeni olduğu tespit edildiği gibi genel
olarak kente özgü davranış kalıplarının dönüşüm sonrasında hâkim olmaya başlaması şeklinde
değerlendirilmiştir. Dönüşüm yapılmadan önce Mamak gecekondu bölgesiydi. Çalışma için
seçilen altı mahallede kırsal kesim özellikleri hakimdi. Kırsal kesimde dayanışma kültürünün
yüksek olduğu, insanların birbirine bağlı, samimiyetin ve güven duygusunun ön planda olduğu
bilinmektedir. Dönüşüm sonrasında ise konut tipinin değişerek apartmanlaşması, alan
kullanıcılarının sayısının artması, komşuluk ilişkilerinin azalmasına, yaşanılan mahalleye
aidiyetin ve bağlılığın azalarak güvensizlik duygusunun hâkim olmaya başlamasına, yaşanılan
yerle bütünleşemeyerek alanın terk edilmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Sosyal çevre
kalitesini oluşturan bu göstergeler, dönüşümden olumsuz yönde etkilenmiş ve sosyal ilişkiler
açısından yaşam kalitesinin azalmasına neden olmuştur. Kentsel yaşam kalitesinin bir diğer
boyutu olan ekonomik çevrede dönüşüm uygulamalarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Yeni
iş yerlerinin açılması iş imkanlarının artmasına neden olmuş ve bu durumun kentsel yaşam
kalitesini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bunun yanında katılımcıların çoğu ekonomik
göstergelere ilişkin soruları ülkenin genel ekonomik durumuyla kıyaslayarak cevapladığı, genel
bir hayat pahalılığı gibi söylemlerle açıklamaya çalıştığı görülmüştür. Bu nedenle ekonomik
çevre kalitesinin, dönüşüm uygulamalarıyla doğrudan ilişkilendirilmediği tespit edilmiş ve
yaşam kalitesinin artmasına yatay bir etkisi olduğu şeklinde değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak dönüşüm uygulamaları kentin ve bireyin yaşam kalitesini çok yönlü olarak
artırmayı amaçlamalıdır. Kentlerde dönüşüm geleceğe yönelik bir yatırım olup, kentin fiziksel,
sosyal ve ekonomik tüm boyutlarının bir arada değerlendirilmesiyle, kapsamlı bir planlamayla
gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm uygulamalarının, kentsel alanın yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi ve sorunların giderilmesi noktasında önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu
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nedenle projeler, kısa süreli yapılan planlarla değil, uzun vadeli ve kapsayıcı bir vizyonla
gerçekleştirilmelidir. Kentsel alanın başta kullanıcıları olmak üzere, emlak piyasasında bulunan
paydaşlar, müteahhitler ve yerel yönetim çalışanlarının bilimsel yöntemleri ve önerileri göz
önünde bulundurarak, konunun tüm süreciyle ilgili bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu
sayede konunun önemine ve uzun sürede sağlayacağı katkıya yönelik farkındalık oluşturulmalı
ve yaşanılacak olumsuzluklar bertaraf edilmelidir.
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TÜRK AİLE YAPISINDA BABALIK ROLÜ ALGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Ahmet AKIN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Sedide AKBULUT
İstanbul Medeniyet Üniversitesi YL Öğrencisi
Öz:
Bu araştırmanın amacı Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik
ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 4053’ü kadın, 1486’sı erkek olan toplam 5539 birey
üzerinde yürütülmüştür. Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi
sürecinde öncelikle 25 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddelerin gramer,
anlaşılabilirlik, babalık rolü algısını ölçmesi açılarından incelenip 20 maddelik uygulama formu
elde edilmiştir. Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve
5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir Ölçeğin madde
analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Türk Aile
Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik
analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .39 ile .80
arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın
%48,064’ünü açıklayan, öz-değeri 9,61 olan tek boyutlu ve 20 maddeden oluşan bir ölçme aracı
elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
faktör yükleri .43 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Türk Aile Yapısında Babalık
Rolü Algı ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Türk Aile Yapısı, Babalık Rolü, Geçerlik, Güvenirlik.

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Bilimsel yazın dünyasında ailenin konuşulması insanlığın tarihiyle eş zamanlıdır. Aile ile
birlikte kadın ve çocuk üzerine söylemler geliştirilmiş, tanımlamalar yapılarak aileye kadın ve
çocuk üzerinden yön verilmeye çalışılmıştır. Annenin, babanın ve çocuğun rolleri, toplumun
egemen değerlerine ve zaman ilerledikçe otaya çıkan gereksinimlere göre belirlenmektedir.
İçinde yaşadığımız zaman diliminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan
gelişmelerle birlikte geleneksel aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi, kadının eğitim
düzeyinin artması ve ekonomik bağımsızlık olarak adlandırılan çalışma hayatında var olması
aile yapısı içindeki bireylerin rol ve sorumluluklarının değişmesine yol açmıştır.
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Geleneksel Türk aile yapısında aileye güven veren, sorumlulukları üstlenen ve tehditlere karşı
koruma işlevi gören babalık rollerinin çağımızın bir gerçeği olan modernite ve bireyselleşmenin
etkisiyle bu değişimden nasibini aldığı ifade edilmektedir. Sanayileşme ile başlayan
modernleşme ile daha da güçlenen babanın ev içinden uzak iş hayatı evde dengeleri
değiştirmektedir. Kadın anne olduğu kadar baba olmaya da başlamış babalığın korkulan bir
otorite, sorumluluk yüklenmeyen evde istenmeyen bir rol tanımlamasına evrildiği söylemleri
geliştirilmektedir. Bu araştırmanın amacı Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’ni geliştirmek,
geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
YÖNTEM
•

Çalışma Grubu

4053’ü kadın, 1486’sı erkek 5539 katılımcı üzerinde yürütülmüştür.
•

Madde Havuzu

Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi sürecinde öncelikle 25
maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve Türk Aile
Yapısında Babalık Rolü Algısını ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek sonuçta 20
maddelik uygulama formu elde edilmiştir.
• Ölçme Aracı
Türk Aile Yapısında Babalık Algısı Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle
katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters kodlanan
madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar Türk Aile Yapısında Babalık Algısının yüksek
düzeyde olumlu kabullerini göstermektedir.
•

İşlem

Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi,
güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve
güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır.

BULGULAR
•

Madde Analizi ve Güvenirlik

Türk Aile Yapısında Babalık Algısı Ölçeğinin madde analizi için madde-toplam korelasyonları
hesaplanmıştır. Madde-toplam korelasyonu test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam
puanı arasındaki ilişkiyi açıklar (Büyüköztürk, 2004). Yapılan analiz sonucunda ölçeğin
düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .39 ile .80 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin
Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de
gösterilmiştir.
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Tablo 1: Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği Düzeltilmiş Madde-Toplam
Korelasyon Katsayıları

•

Yapı Geçerliği

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın
%48,064’ünü açıklayan, öz-değeri 9,61 olan tek boyutlu ve 20 maddeden oluşan bir ölçme aracı
elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur.. Ölçeğin
faktör yükleri .43 ile .84 arasında sıralanmaktadır Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği Faktör Yükleri
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmanın amacı Türk Aile Yapısında Babalık Algısı Ölçeğini geliştirmek ve geçerlik ve
güvenirlik analizlerini gerçekleştirmektir. Araştırmadan elde edilen bulgular ölçeğin yeterli
düzeyde geçerlik ve güvenirlik ölçülerine sahip olduğunu kanıtlamıştır. Madde-toplam
korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri ölçülen özellik
bakımından iyi derecede ayırt ettiği dikkate alındığında (Büyüköztürk, 2004), ölçeğin madde
toplam korelasyonlarının yeterli olduğu ifade edilebilir.
Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin tek boyutlu
bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç-tutarlılık güvenirlik katsayısı testte yer alan
maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç tutarlık anlamındaki güvenirliğin yüksek
olduğunu kanıtlamaktadır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen
güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin tek boyutlu
olmasına ilişkin güvenirlik düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.
Bu bulgulara dayanarak Türk Aile Yapısında Babalık Algısı Ölçeğinin aile danışmanlığı,
psikoloji ve eğitimde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
KAYNAKÇA
Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Türk Psikologlar
Derneği.
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Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Prof. Dr. Ahmet AKIN
IMU Aile Danışmanlığı ve Eğitim Bölümü
Nurdan SUBAŞI
IMU Aile Danışmanlığı ve Eğitim Bölümü
Özet
Bu araştırmanın amacı, Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir. Araştırma 212’si kadın 71’i erkek olan 283 kişi üzerinden
yürütülmüştür. Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde
toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin yapı
geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı
ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri IBM SPSS Version 22 paket programı ile
yapılmıştır. Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda
toplam varyansın %48’ini açıklayan, öz-değeri 6,75 olan tek boyutlu ve 14 maddeden oluşan
bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .93 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .50 ile .82 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç
tutarlık güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .48 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eşler Arası Manevi
Duyarlık Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Eşler Arası Manevi Duyarlık, Geçerlik, Güvenirlik.

Haz ve hız çağının yaşandığı günümüz dünyasında, bireysel ya da toplumsal olarak yaşanılan
sorunlar karşısında insanı tek boyutuyla ele alan anlayışların çok fazla çözüm üretememesi,
insanoğlunu özüne yönelik bir arayışa yönlendirmektedir. İnanç ve değerlerin insanların
manevi dünyasına kattığı anlamın; hayatın her türlü zorluğuna karşı etkin bir dayanıklık, güçlü
bir direnç sağladığı ve bireylere sosyal ilişkilerden eşler arası iletişime kadar insani olan her
alanda yapıcı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ailedeki yapısal ve sosyokültürel değişime
bağlı olarak aile olmak kadar aile kalmanın önem kazandığı günümüzde; aile birlikteliğini
koruyacak, kültürel ve manevi değerlerimize uygun, hayatı anlamlı kılacak yaşanılan sorunlara
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bütüncül çözümler sunacak, danışmanlık hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Buna bağlı olarak genel olarak ruh sağlığına olan faydası yanında, aile olmanın anlamının
artırılması, aile bağlarının güçlendirilmesi, aile huzuruna ve evlilik doyumuna katkısı
noktasında eşler arası ilişkide manevi duyarlıklara yönelik araştırmaların artırılması önem arz
etmektedir. Bu nedenle manevi duyarlıkların eşler arasındaki ilişkiye olan etkilerini saptamak
için, yerel bilimsel ölçeklere ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Eşler
Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.
YÖNTEM

Çalışma grubu
Araştırma 212’si kadın, 71’si erkek olan 283 kişi üzerinde yürütülmüştür.
Madde Havuzu
Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle eşler arası manevi duyarlık ile ilgili çalışmalar
incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 16 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu
maddeler dilbilgisi, anlaşıla bilirlik ve eşler arası manevi duyarlığı ölçüp ölçmediği
noktalarında incelenerek, sonuçta 14 maddelik uygulama formu elde edilmiştir.
Ölçme aracı
Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum”
şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters kodlanan madde
bulunmamaktadır.
İşlem
Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin yapı geçerliği
açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile
incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri IBM SPSS Version 22 paket programı ile
yapılmıştır.
BULGULAR
Madde Analizi ve Güvenirlik
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Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği ’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin düzeltilmiş
madde-toplam korelasyonlarının .48 ile .75 arasında sıralandığı bulunmuştur. Cronbach
alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo1 ’de
gösterilmiştir.

Item-Total Statistics
Scale

Corrected

Cronbach's

Scale Mean if

Variance if

Item-Total

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

S1

58,75

52,891

,634

,895

S2

58,77

52,433

,668

,893

S3

58,62

53,556

,725

,893

S4

58,88

54,740

,499

,900

S5

58,71

53,375

,667

,894

S6

58,61

54,706

,652

,895

S7

58,88

53,113

,597

,896

S8

58,87

52,521

,666

,894

S9

58,99

52,188

,659

,894

S10

58,97

52,545

,540

,899

S11

59,50

51,783

,497

,903

S12

58,59

54,150

,745

,893

S13

59,53

51,910

,477

,905

S14

58,66

53,432

,696

,893

Tablo:1 Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyon Katsayıları

Yapı Geçerliği
Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi
AFA sonucunda toplam varyansın %48’ini açıklayan, öz-değeri 6,75 olan tek boyutlu ve 14
maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .50 ile .82 arasında sıralanmaktadır. Bulgular
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Component Matrixa
Component
1
S1

,733

S2

,748

S3

,814

S4

,545

S5

,751

S6

,740

S7

,668

S8

,708

S9

,711

S10

,583

S11

,530

S12

,818

S13

,503

S14

,770

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Tablo 2: Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği Faktör Yükleri

TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan analizler sonucu, ölçeğin yeterli düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu
bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan
maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk, 2004)
dikkate alındığında, ölçeğin madde toplam korelasyonlarının .48 ile .75 arasında sıralanması ile
yeterli olduğu ifade edilebilir. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi
yapılmış ve ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç-tutarlılık
güvenirlik katsayısı testte yer alan maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç tutarlık
anlamındaki güvenirliğin yüksek olduğunu kanıtlamaktadır. Tezbaşaran (1996), araştırmalarda
kullanılabilecek ölçme araçları için ön görülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğunu söylemiştir
Buna göre tek boyutlu ölçeğimize ilişkin güvenirlik düzeyinin .90 olarak yeterli olduğu
söylenebilir. Bu bulgulara dayanarak Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin aile
danışmanlığı, psikoloji ve eğitimde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir.
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GENÇLERİN EŞ SEÇİMİNDE DİNDARLIK KRİTERLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK
VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Prof. Dr. Ahmet AKIN
IMU Aile Danışmanlığı ve Eğitim Bölümü

Kumriye ÖZBABABACAN
IMU Aile Danışmanlığı ve Eğitim Bölümü
Özet
Bu araştırmanın amacı Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği’ni geliştirmek,
geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 178’i kadın, 51’i erkek olan 229 kişi üzerinde
yürütülmüştür. Gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterleri Ölçeği’nin madde analizi için
düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gençlerin eş seçiminde
Dindarlık Kriterleri Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach
alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20
paket programı ile yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda toplam varyansın %82,78’ini açıklayan, öz-değeri 14,07 olan tek boyutlu ve 17
maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .83 ile .96 arasında sıralanmaktadır. Cronbach
alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .99 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .80 ile .95 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar gençlerin eş seçiminde
Dindarlık Kriterleri Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterleri, Geçerlik, Güvenirlik

Din, bireysel ve sosyal hayatı düzenleyen; kişileri ve toplumu yönlendirici etkisiyle bilinen
vazgeçilmez önemli bir olgudur. Bireyin çocukluktan yaşlılığına kadar hayatının her
döneminde önemli bir etkiye sahip olan dinin, insan üzerindeki etkileri de tarih boyunca
araştırma konusu olmuştur. Bütün toplumlarda farklı dinden insanlar, inandıkları dinî değerlere
göre hayatlarını yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Bu noktada dindarlık kavramına
bakıldığında genelde bireyin dini tutum ve davranışlarının gündelik yaşam dünyasındaki
yansımaları olarak açıklandığı görülmektedir. Dindarlık, yaşanması ve hissedilmesi yönüyle
bireysel, tezahürleri açısından ise toplumsal bir olgudur. Sosyal bir varlık olan insanın temel
ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri de karşı cins ile ilişkisi ve aile
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kurmasıdır. İnsan ve toplum üzerinde bu derece etkili olan dinin, en önemli kurumlardan biri
olan aileyi ve ailenin oluşumu aşamasında eş seçimini etkilememesi düşünülemez. Bu aşamada
gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterlerini belirlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
2. YÖNTEM
2.1. Çalışma grubu
Araştırma 178’i erkek, 51’i kadın olan 229 kişi üzerinde yürütülmüştür.

2.2. Madde Havuzu
Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterleri ile ilgili
çalışmalar incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda 17 maddelik bir madde havuzu
oluşturulmuş ve bu maddeler dil bilgisi, anlaşılabilirlik ve gençlerin eş seçiminde dindarlık
kriterleri ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek, sonuçta 17 maddelik uygulama formu elde
edilmiştir.
2.3. Ölçme aracı
Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5
“kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters
kodlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar gençlerin eş seçiminde dindarlık
kriterlerinin yükseldiğini göstermektedir.
2.4. İşlem
Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri’nin yapı
geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı
ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır.
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3. BULGULAR
3.1. Madde Analizi ve Güvenirlik
Analiz sonucu ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .80 ile .95

arasında sıralandığı

bulunmuştur. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı ise .99 olarak bulunmuştur. Bulgular
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri ölçeği düzeltilmiş madde-toplam
korelasyon Katsayıları

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

E1

68,36

330,275

,940

,985

E2

68,11

346,260

,804

,987

E3

68,27

335,970

,882

,986

E4

68,56

331,366

,920

,985

E5

68,60

330,311

,889

,986

E6

68,36

333,419

,905

,986

E7

68,61

330,467

,896

,986

E8

68,85

332,650

,811

,987

E9

68,79

331,286

,869

,986

E10

68,60

328,550

,927

,985

E11

68,50

329,458

,953

,985

E12

68,21

338,561

,856

,986

E13

68,54

329,704

,929

,985

E14

68,40

333,087

,925

,985

E15

68,53

329,466

,910

,986

E16

68,57

329,012

,918

,986

E17

68,36

330,770

,915

,986

3.2. Yapı Geçerliği
Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan
açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %82,78’ini açıklayan, öz-değeri 14,07
olan tek boyutlu ve 17 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO
örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .83 ile .96 arasında
sıralanmaktadır. Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri ölçeği Faktör Yükleri
Component Matrixa
Component
1
E1

,947

E2

,827

E3

,899

E4

,930

E5

,901

E6

,918

E7

,906

E8

,829

E9

,881

E10

,935

E11

,959

E12

,876

E13

,938

E14

,936

E15

,920

E16

,927

E17

,927

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Yapılan analizler sonucu ölçeğin yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik ölçülerine sahip olduğu
kanıtlanmıştır. Madde-toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan
maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği dikkate alındığında
(Büyüköztürk, 2004), ölçeğin madde toplam korelasyonlarının yeterli olduğu ifade edilebilir.
Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin tek boyutlu
bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç-tutarlılık güvenirlik katsayısı testte yer alan
maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç tutarlık anlamındaki güvenirliğin yüksek
olduğunu kanıtlamaktadır. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen
güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, tek boyutlu ölçeğe ilişkin
güvenirlik düzeyinin .99 olarak yeterli olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak
Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği’nin aile danışmanlığı, psikoloji, sosyoloji
vb. disiplinlerde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
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AİLE DANIŞMANLIĞI TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK
ÇALIŞMASI

Prof. Dr. Ahmet AKIN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Nidanur MUTLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi YL Öğrencisi

Öz: Bu araştırmanın amacı Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve
güvenirliğini incelemektir.
Araştırma 144’ü kadın 64’ü erkek 208 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi
sürecinde psikolojik yardım almaya yönelik diğer ölçekler incelenmiş, bunlar aile danışmanlığı
kapsamında dönüştürülmüştür. Katılımcıların aile danışmanlığı tutumunu ölçmek üzere 15
maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddelerin gramer, anlaşılabilirlik, aile
danışmanlığı tutumunu ölçmesi açılarından incelenip 12 maddelik uygulama formu elde
edilmiştir. Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle
katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Aile Danışmanlığı Tutum
Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.
Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik
analizleri SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır.
Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda toplam varyansın %59,33’ünü açıklayan, öz-değeri 7,1 olan tek boyutlu ve 12
maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı
.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .61 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Cronbach
alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam
korelasyon katsayıları .56 ile .83 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Aile Danışmanlığı
Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Aile Danışmanlığı Tutumu, Geçerlik, Güvenirlik.
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Bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkarken psikolojik destek almaya yönelik tutumları
farklılık göstermektedir. Toplumsal inanç ve algılar, alınacak hizmetin maddi boyutu, yaşanılan
kültürel iklim, sosyal kabul görme gibi pek çok değişken kişilerin psikolojik destek alma
tutumlarını etkilemektedir. Bu tutum olumsuz olduğu takdirde, kişinin sorunlarla başa çıkma
süreci zorlaşmaktadır. Tutum olumlu olduğu takdirde de destek alma süreci hızlanarak, içinde
bulundukları zorluklarla baş etme süreci kolaylaşmaktadır. Aile danışmanlığı da bahsedilen
psikolojik desteğin bir dalıdır. Aile danışmanlığı, birey merkezli psikolojik destek türlerinden
farklı olarak aileyi bir bütün olarak ele almaktadır. Sadece anne ve baba değil çocuklar da
danışmanlık sürecine dahil edilir. Mevcut sorunlara odaklanıp, onlar üzerinden çalışmalar
yapıldığı için diğer psikolojik destek süreçlerinden daha hızlı sonuç alınabilmektedir. Aile
terapisinden farkı ise psikolojik danışmanlık, sosyoloji, sosyal hizmet gibi disiplinlerin
harmanlanmasıyla ortaya çıkmış olmasıdır. Ülkemizde de son dönemlerde aile danışmanlığı
uygulamaları artmıştır. Bu nedenle bireylerin aile danışmanlığına yönelik bakış açılarının nitel
ve nicel bağlamda incelenip ölçülmesi önem taşımaktadır.

Bu araştırmanın amacı Aile

Danışmanlığı Tutum Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.

YÖNTEM
•

Çalışma Grubu

144’ü kadın, 64’ü erkek 208 katılımcı üzerinde yürütülmüştür.

•

Madde Havuzu

Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde psikolojik yardım almaya yönelik diğer tutum ölçekleri
incelenmiş, bunlar aile danışmanlığı kapsamında dönüştürülmüştür. Katılımcıların aile
danışmanlığı tutumunu ölçmek üzere 15 maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu
maddelerin gramer, anlaşılabilirlik, aile danışmanlığı tutumunu ölçmesi açılarından incelenip
12 maddelik uygulama formu elde edilmiştir.
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Ölçme Aracı

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum”
şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters kodlanan madde
bulunmamaktadır. Verilen puanın yüksekliği, aile danışmanlığı tutumunun daha olumlu
olduğunu ifade etmektedir.

•

İşlem

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon
katsayıları hesaplanmıştır. Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör
analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve
güvenirlik analizleri SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır.
BULGULAR
•

Madde Analizi ve Güvenirlik

Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .56 ile .83 arasında
sıralandığı bulunmuştur. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı ise .93 olarak
bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyon Katsayıları
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Yapı Geçerliği

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi
sonucunda toplam varyansın %59,33’ünü açıklayan, öz-değeri 7,1 olan, tek boyutlu, faktör
yükleri .61 ile .87 arasında sıralanan ve 12 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir.
Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği Faktör Yükleri

TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçeğin yeterli düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçek
olduğu bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek
olan maddelerin bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği (Büyüköztürk,
2004) düşünülerek, ölçeğin madde toplam korelasyon katsayılarının .56 ve .83 arasında
sıralanması açısından yeterli olduğu görülmektedir. Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin
tek boyutlu olduğu bulunmuştur. Tezbaşaran (1996), araştırmalarda kullanılabilecek ölçme
araçları için ön görülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğunu söylemiştir. Buna göre ölçeğe ilişkin
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.93 ile yeterli olduğu görülmektedir. Bu bulgulara dayanarak Aile

Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin psikoloji, aile danışmanlığı, sosyoloji, sosyal hizmet vb.
disiplinlerde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
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William Wallace ve Birinci İskoç Bağımsızlık Savaşının Başlaması
Halil YAVAŞ*
Özet
İngiltere kralı I. Edward, 1294’ten sonra Fransa ile savaşa girişmiş ve bu süreçte feodal
olarak kendisine bağlı olan İskoçya’nın desteğini talep etmişti. Ancak İskoçlar buna
yanaşmayınca o da 1296’da ülkeyi işgal etti ve kralları John Balliol’u esir aldı. Fakat İskoç
soyluları yine de teslim olmamışlardı. O dönemde zaten İngiltere’nin yerel yöneticileriyle sorun
yaşamakta olan William Wallace’ı direnişin lideri seçtiler. Wallace, 1297’ye kadar küçük çaplı
baskınlarla İngilizleri taciz etti. 1297’ye gelindiğinde ise Stirling köprüsünde İngiliz ordusuyla
giriştiği savaşta onları ağır bir şekilde yenilgiye uğrattı.
Bu zafer onun ününe ün katmıştı. Nitekim sonrasında kendisine, o dönem için önemli
bir paye olan “İskoçya’nın Koruyucusu” unvanı verildi. Wallece, 1298’e kadar İskoçya’ya
hâkim olmasının yanı sıra İngiliz hâkimiyetindeki bölgelere de baskınlar tertip etti. Lakin
1298’de yine İngilizlerle yaptığı Falkrik savaşı ile talihi tersine döndü. Bu savaşta yaşadığı
hezimet onun ilerlemesini durdurmuş, dahası geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Ne hazindir ki
İskoç soyluları da onu terk etmeye başlamışlardı. Yanında kalan az sayıdaki taraftarıyla 1304’e
kadar gerilla taktiği uygulayarak direnişini sürdürdü. 1304’te yaşanan ikinci Stirling savaşında
da İskoçlar çok büyük bir yenilgi yaşamış ve o dönem için İskoç mücadelesi durmuştu. Bir süre
daha kaçak bir şekilde yaşayan Wallace, maalesef İskoç soylularının ihaneti neticesinde 1305’te
yakalandı ve akabinde son derece korkunç bir yöntemle idam edildi. Ölümünden sonra ona
duyulan sevgi daha da arttı ve halkın gözünde çok saygın bir yer edindi. Ayrıca onun ölümü
İskoç bağımsızlık mücadelesini sonlandırmamış, aksine İngiltere kralının feodal tahakkümüne
karşı başlayan isyan artık milliyetçi bir nitelik kazanmaya başlamıştı.
Anahtar sözcük: William Wallace, I. Edward, Stirling Savaşı, İskoç Direnişi
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Giriş
İngiltere’nin 1066’da Fatih William tarafından fethedilmesinden beri adada İngilizlerle
İskoçlar arasındaki çatışma hali devam etmiştir. İngiltere kralı I. Edward, Galler’i işgal ettikten
sonra “İskoçya sorununu” kalıcı bir şekilde çözmeyi düşünmekteydi. Bunun için gerekli fırsatı
1294'te Fransa ile savaşa tutuşması sırasında yakalayacaktır. Edward bu savaşta, feodal olarak
kendisine bağlı olan İskoç kralı John Balliol'dan asker istedi. Balliol olumlu yanıt verse de İskoç
soylularından oluşan meclis buna engel oldu. Hatta Şubat 1296’da İngilizlere karşı Fransızlarla
ittifak yaptılar.1
Bunun üzerine Edward hem John Balliol’u cezalandırmak hem de İskoç-Fransa
ittifakına karşı bir cevap vermek için harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan İngiliz ordusu
ilkbaharda kuzeye doğru ilerlemeye başladı ve 30 Mart 1296’da Berwick’e ulaştı. 2
İskoçlar bir süre direndilerse de İngiliz saldırıları karşısında tutunamadılar ve şehir
düştü. Şehrin direnmesine çok öfkelenmiş olan Edward’ın, kadınları ve çocukları bırakıp bütün
erkekleri öldürdüğü iddia edilmektedir. Hatta ölüleri gömecek kadar bile insan kalmamıştı.3
İskoç vakanüvis Fordunlu John 4 "İngiltere kralı cinsiyetine ve yaşına bakılmaksızın 7500
kişinin öldürülmesini emretti. Ölenlerin kanından dolayı iki gün boyunca ırmaklar kan aktı."
der.5
İngilizler ile cephe savaşına giremeyen İskoçlar Northumberland’ın kırsal bölgelerine
baskınlar düzenleyerek intikamlarını almaya çalıştılar. 6 Fakat Edward’ın işgali devam etti.
Roxburgh ve Edinburgh kalelerini de teslim aldıktan sonra yirmi bir hafta içinde bütün İskoçya
düşmüştü. 7 Sonunda Kral Balliol teslim oldu. Edward onu ve Scone manastırındaki İskoç
krallarının taç giyme törenlerinde kullandıkları Scone Taşı'nı da yanına alarak Londra’ya
döndü. Böylece gelecekte İngiltere kralları İskoçya kralı olarak taç giyecekti.8 Fakat olaylar
durulmayacaktı. On iki soyludan oluşan İskoç Meclisi direniş kararı almıştı. Fordunlu John
bunu "İngiltere'nin en kötü ruhlu kralının yasadışı gaspına direnmek için hazırlandılar." diye

1

Charles Riverr Editors, William Wallace and Robert the Bruce, s. 29.
Prestwich, Edward I, s. 471.
3
Bauer, Rönesans Dünyası, 450
4
1380’de tamamladığı “Chronicle of the Scots Nation” isimli eseri ile bilinen Fordunlu John, Wallace
hakkında bilgi veren İskoç kökenli az sayıdaki kaynaktan birisidir. Ancak şüphesiz ki o da olayları naklederken
dönemin politik olaylarından etkilenmiştir. İskoç direnişinde John’un kahramanı William Wallace’tan ziyade
Robert Bruce idi. Nitekim döneme ait bilgiler naklederken Wallece ile ilgili olayları özet bir şekilde geçmektedir.
Bkz. Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 16.
5
John of Fordun, Chronicle of the Scottish Nation, s, 318.
6
Prestwich, Edward I, s. 471.
7
John of Fordun, Chronicle of the Scottish Nation, s, 319.
8
Charles Riverr Editors, William Wallace and Robert the Bruce, s. 32.
2
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ifade eder. Soylular ülkenin farklı yerlerinde adam toplayıp harekete geçmişlerdi. Bunlardan
birisi de William Wallace idi.9
William Wallace’ın Gençlik Yılları ve İlk Saldırıları
William Wallace, Stewart ailesine 10 bağlı Elderslie kasabasından Malcolm Wallace
isimli bir soylunun ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Bunun içindir ki babasından dolayı
askeri kariyerinden önce de zaten bir şövalyeydi.11 Annesi, Crosbyli Reginald Crawford’un kızı
Margaret’tir. Annesinin ve babasının İngilizlerce öldürüldüğü iddia edilmektedir. Crawford’un
kökeninin Anglo-Dan şeflerinden Northumberialı Thorlongus’a dayandığı ileri sürülmektedir.
Fakat William Wallace’ın ataları yüz yıldan fazladır İskoçya’ya yerleşmişlerdi. Öte yandan
ismine bakıldığında onun Gallerli (Welsh) bir Kelt olduğu da iddia edilmektedir. Çünkü
“Wallaces” ismi onları ifade etmede kullanılmaktadır.12
Wallace’ın 1274 veya 1275’te doğduğu tahmin edilmektedir. Malcolm adında bir
ağabeyi, John adında bir erkek kardeşi, iki tane de kız kardeşi vardır. Malcolm 1291 veya 1296
yılında öldürülmüşken John 1307’de Londra’da idam edilmiştir. Fakat John’un Malcom’ın oğlu
olduğu da ileri sürülmektedir. Eğitimini Paisley manastırında tamamlayan Wallace; Fransızca,
Latince ve Galce bilmektedir. Bunun yanı sıra tarih ve az da olsa matematik öğrenmiştir.13
William’ın 1296’dan evvel İngilizlerle ne şekilde bir iletişim içinde olduğu muallâktır.
Muhtemelen amcası Richard Wallace onu tehlikelerden uzak tutmaya çalışmaktaydı. Hatta
1296 yılının Mart ve Nisan aylarında Berwick ve Dunbar’ın İngilizlerce işgalinde William’ın
ismi geçmemektedir. Onun ismine ilk olarak Ekim 1296’da Galloway ve Ayr’ın işgalinde
rastlamaktayız. Ancak öncesinde İngiliz yöneticileriyle sorun yaşamıştı. 14 Balık tutma
meselesinden dolayı bölge şerifi Percy’nin beş adamıyla çatışmış ve böylece onun İngilizlerle
savaşı başlamıştı. İddiaya göre o, Percy’nin izniyle balık tutmuş fakat dönüşte şerifin adamları
balıklara el koymak istemişti. Akabinde çıkan kavgada William adamlardan üçünü öldürmüştü.
İkinci bir vukuatı ise bir pazar yerinde yapılmakta olan ücretli müsabakada bir İngiliz rakibinin

9

John of Fordun, Chronicle of the Scottish Nation, s, 321.
Stewart ailesi, Comyns ve Morays aileleri gibi İskoçya’nın kraliyet ailesinden fief almış köklü bir
ailedir. Özellikle batı İskoçya’da Renfrewshire, Lanarkshire ve Ayrshire gibi şehirlerde büyük mülkleri vardır. Bu
fiefleri aileden ilk Walter Fitz Alan (1136–77) almıştır. Ailenin 1300’lü yıllara kadar İskoç kralları üzerinde büyük
nüfuzları vardı. Bkz. Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 38.
11
Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 34. Ancak Duncan döneme ait diğer
kaynakları inceledikten sonra onun babasının Alan Wallace olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. Duncan, “William,
Son of Alan Wallace: The Documents”, s. 33-34.
12
Leaves, Scotch and English History, s. 63; Murison, William Wallace, s. 41-43.
13
Murison, William Wallace, s. 43-47.
14
Murison, William Wallace, s. 57.
10
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belini kırmasıdır. Devamında yaşanan kargaşada beş İngiliz’i daha öldürmüştü.15 Muhtemelen
bu vukuatlardan dolayı eşi Lanarklı Marion Bradfute ile gizli bir şekilde evlenmek zorunda
kaldı. Çünkü eşinin memleketi Lanark güçlü bir İngiliz şerifliğinin merkeziydi ve Wallace
kaçak durumundaydı. Evlilik tarihinin 1296’yılının ilk aylarına denk geldiği tahmin
edilmektedir.16
Bu süreçte yanında, akrabalarından ve samimi arkadaşlarından bir grup oluşmuştu. Bu
ekip Carlisle’dan Ayr’a doğru ilerleyen bir İngiliz konvoyunun haberini almıştı. İngiliz
birliğinin başında Fenwick adında bir asker vardı ki bu kişi Wallace’ın babasının öldürüldüğü
çatışmada komutandı. Wallace, Loudon Hill’e gitti ve burada tuzak kurdu. Uyguladığı taktikler
sayesinde kendisinden çok daha kalabalık olan İngiliz birliğini yendi. Bu olay onun isminin
duyulmasına sebep olmuştu. Dürüst Thomas adındaki bir kâhinin, Wallace’ın başarıları
hakkındaki kehanetlerinin gerçekleşmesinin de bunda etkisi olmuştur.17
O artık İngilizler için ciddi bir tehdit olmaya başlamıştı. Nitekim bundan dolayı
Glasgow’da toplanan meclisten William’ın tutuklanması hususunda bir karar çıktı. Fakat bu iş
için görevlendirilen grup da onun saldırısına uğrayınca devamında William kanun dışı ilan
edildi. İlerleyen süreçte yanına başka adamlar da katıldı ve sayıları 60’ı geçti. İlginç olanı
bunlardan bir kısmı İrlandalıydı. Elde ettiği ganimetler ve yanındaki adamlarıyla birlikte
Lennox’a doğru gitti. Stirling’in batısında yer alan Gargunnock’taki İngiliz garnizonuna
geceleyin başarılı bir baskın tertip etti. Sonrasında Teith, Blackford ve Doune başta olmak üzere
birçok yerde İngilizlere saldırdı. 18
İskoç Direnişinin Başlaması
Wallace’ın, buraya kadarki yaptığı saldırıları her ne kadar İngilizler için tehdit idiyse de
Edward’ın büyük bir ordu göndermesini gerektirecek boyutta değildi. Ancak 1297'den sonra
işin rengi değişmiş ve William Wallace daha profesyonel saldırılara başlamıştı. Henry The
Minstrel’in (Kör Harry)19 iddiasına göre bunun da sebebi İngilizlerin onun eşini öldürmesiydi.
Wallace yanındaki dokuz adamıyla birlikte 1297’nin Nisan ayında eşini gizlice ziyarete
gitmişti. Tam bu ziyaret sırasında John The Graham, şerif William Hazelrig ve Robert Thorn’ın

15

Murison, William Wallace, s. 57-58.
Magnusson, Scotland: The Story of a Nation, s. 133.
17
Murison, William Wallace, s. 59-60.
18
Murison, William Wallace, s. 61.
19
1440-1492 yılları arasında yaşamış olan Henry The Minstrel veya bilinen ismiyle Kör Harry William
Wallace hakkında 1470’te yazcığı The Wallace isimli destanıyla bilinmektedir. The History of Great Britain’nin
(1518) yazarı John Mair’e göre Harry doğuştan kördü. Wallace hakkındaki yazdıklarını halk arasında nakledilmiş
olan öykülerden almıştır. Öte yandan onun sonradan kör olduğu da iddia edilmektedir. Bkz. Young & Stead, In
The Footsteps Of William Wallace, s. 23.
16
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başlarında yer aldığı bir İngiliz birliğinin baskınına uğradılar. Çıkan çatışmada çok sayıda
İngiliz askeri öldürüldü. Olaydan sonra Wallace, Lanark'tan kaçtı ancak şerif William Heselrig
misilleme olarak Marion'ı öldürdü.20 İngilizler önceden Wallace’ın annesini ve babasını, şimdi
ise karısını öldürmüşlerdi. Nitekim acıdan deliye dönen Wallace aynı yılın Mayıs ayında
Lanark'a geri döndü ve geceleyin Heselrig'in şatosuna girip onu öldürdükten sonra uzuvlarını
kesti. Bu sırada babasını kurtarmak isteyen oğlunu ve yardımcılarını da öldürdü.21 Burada bir
not düşmek icap eder. Wallace’ın, karısı Marion’un öldürülmesi üzerine intikam için savaş
başlattığı iddiası Henry The Minstrel’den başka kaynakta yer almamaktadır. O yüzde bu bilgiye
şüpheli yaklaşılmaktadır.22
Bu süreçte artık Wallace’ın ismi İskoçya’nın her tarafında duyulmuştu. Nitekim diğer
soylularla birlikte İskoç direnişinin bir parçası olmuştu. Güneydoğuda Robert Bruce ve
kuzeydoğuda Andrew Murray (Moray)23 adamlarıyla birlikte İngilizlere saldırırlarken, William
Wallace da coğrafi olarak her iki isyancı grubun ortasında faaliyetlerini yürütmekteydi.
Zamanla soyluların ve halkın çoğu onun etrafında birleşecekti.24 Yukarıdaki isimlerin dışında
William Douglas, James Stewart, Robert Wishart, Glasgow Piskoposu, Carrick Kontu, Duncan
Macdougall, Fife Macduff, Alexander Lindsay ve Comyn ailesi bu direnişe katıldılar. İskoç
isyanı yayılmaktaydı. Fordunlu John bunu şu şekilde nakleder: "William Wallace yuvasından
başını kaldırdı ve İngiliz despotizminden ruhu acı duyan herkes ona katıldı. Böylece onların
lideri oldu." 25 Fakat 1297 yılının Temmuz ayında İngilizlerle anlaşan Robert Bruce saf
değiştirip Edward’ın yanına geçti.26
Edward artık durumun vahametini fark etmişti. Wallace'ın cesaretini kırmak için
Berwick’ten Kont Warenne komutasında büyük bir orduyu harekete geçirdi. Fakat aksine
yılmayan Wallace, kuzeydeki isyanın lideri Murray ile birleşip ilerlemesini sürdürdü. Nihayet
Forth Nehri üzerindeki Stirling köprüsünde İngilizleri karşıladı.27

20

Murison, William Wallace, s. 72; Magnusson, Scotland: The Story of a Nation, s. 134.
John of Fordun, Chronicle of the Scottish Nation, s, 321.
22
Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 47.
23
Moray ailesinin kökeni Freskin isimli bir Flemenk’e dayanmaktadır. I. David tarafından (1124-1153)
bu kişiye İskoçya’da Elgin yakınlarındaki Duffus fief olarak verilmiştir. Kral III. Alexander döneminde sahip
olduğu mülkler daha da artmış ve İskoçya’nın en önemli aileleri arasında yer almışlardır. Ailenin önde gelen ismi
Andrew Moray, Ayr şerifi de olmuştu. Bu kişi Wallace ile birlikte İskoç bağımsızlık savaşının önemli bir ismidir.
Bkz. Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 97.
24
Charles Riverr Editors, William Wallace and Robert the Bruce, s. 33.
25
John of Fordun, Chronicle of the Scottish Nation, s, 321.
26
Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 101.
27
Charles Riverr Editors, William Wallace and Robert the Bruce, s. 36.
21
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11 Eylül 1297'de taraflar savaş pozisyonlarını aldılar ve saldırı için beklemeye
başladılar. Wallace, kendisine çok güvenen İngiliz süvarisini dar bir geçide çekmiş ve atlıların
savaş düzeni almasını engellemişti. Nitekim savaş başladığında bir anda mızraklı birlikleriyle
saldırıya geçip İngilizleri darmadağın etti. İngilizler ağır bir yenilgi aldılar ve hazinedar Hugh
of Cressingham’ın da aralarında yer aldığı önde gelen birçok komutan öldürdü.28 Lanercost
kroniğinin bildirdiğine göre İskoçlar Hugh of Cressingham’ın derisini yüzmüş ve derinin bir
kısmıyla Wallace için kılıç kını yapmışlardı. Ayrıca kale komutanı Richard de Waldegrave ve
kaledeki askerlerin birçoğu köprüde infaz edildi.29
Stirling zaferinden sonra Wallace baronların sadakat yeminlerini kabul etti. Artık
İskoçya’ya hâkim olmak için önemli bir aşama kat etmişti. Büyük bir zafer kazanmakla birlikte
İngilizleri ülkeden kovmak için yapacakları hala çok iş vardı. Bu doğrultuda St. Johnston’da
bir toplantı yaptılar ve William Wallace’ı İskoç ordusunun başkomutanı seçtiler.30 Wallace,
Lübeck ve Hamburg şehirlerine yazdığı mektuplarda kendisi için bu ifadeyi kullanmaktadır.31
O aynı zamanda esaret altındaki kral John Balliol adına bütün sivil yetkilere de sahip oldu.
Baronlar her ne kadar sadakat yemini etmişlerse de bu durumdan memnun değillerdi. Çünkü
yeni yetme bir komutana hizmet etmek pek hoşlarına gitmemekteydi. Nitekim buradaki
toplantıya İskoçya’nın en güçlü soylularından March kontu Patrick katılmamıştı. Hatta
Wallace’ın onunla diyalog kurma çabasına da hakaretle cevap vermiş ve ona “Hırsızlar Kralı”
demiştir. Bunun üzerine Wallace onu cezalandırmak için harekete geçmiş ve Dunbar
yakınlarında onu yenip kalesine el koymuştu. Ancak Patrick çatışmadan kurtuldu ve
İngiltere’ye kaçmayı başardı.32
Artık yeni yetkilerle donatılmış olan Wallace, “İskoçya İskoçyalılarındır” sloganıyla
ülkedeki ruhban veya profan sınıfından bütün İngilizleri sürmeye başladı.33 Saldırılar üzerine
sınıra yakın bölgelerdeki İngilizler güneye kaçmaktaydı. Ancak ilerlemesini sürdüren Wallace,
18 Ekim’den itibaren Northumberland’a kadar baskınlarını genişletti. Kış gelince ganimet ve
şanla İskoçya'ya döndü.34
Wallace bir yandan da ekonomiyi canlandırmak için ticari hamleler de yapmaktaydı.
Bunun için Flamanlara bir mektup yazmıştı. 1829’de ortaya çıkarılan ve bugün Lübeck’te

Bennett, Dünya Savaş Tarihi Ortaçağ 500-1500 I, s, 26.
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bulunan bu mektuba göre ticari faaliyetlerde bulunmaları için Flamanları ülkeye davet etmişti.
29 Mart 1298’de St. Johnston’da Dundee kontluğu veliahdı Alexander Scrymgeour ile bir araya
geldi. Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda Wallace kral John Balliol adına “İskoçya’nın
Koruyucusu” ilan edildi. İddialara göre önceden Selkirk ormanlarında yapılan bir toplantıda bu
unvan Wallace’a verilmiş fakat St. Johnston’daki toplantıda resmiyet kazanmıştı. Bazılarına
göre Wallace, kimseyle istişare etmeden veya onay almadan bu unvanı kendi kararıyla
kullanmaya başlamıştır.35 Bu tarihten sonra Andrew Murray’ın isminin geçmemesinden yola
çıkarak onun İngilizlerle yaşana çatışmalar sırasında ağır bir şekilde yaralandığı veya öldüğü
düşünülmektedir.36
Stirling köprüsündeki hezimet ve devamındaki İskoç ilerlemesinden oldukça rahatsız
olan İngilizler moral bozukluğundan kurtulmuşlar ve bir süre sonra toparlanmaya
başlamışlardı. 37 Kral Edward 1298 yılının Nisan ayında İskoçya ile devam eden savaşı
görüşmek üzere York’ta bir toplantı yaptı. Bu toplantıya İskoç soylularını da çağırmış lakin
onlardan çok azı gelmişti. Bu yüzden toplantıya katılmayanları “halk düşmanları” ilan etti. Kral
toplantı sonrasında İskoçya’da kendisine baş kaldıranların topraklarına el konulacağını ve
yerlerine de İngilizlerin yerleştirileceğini duyurdu. Anlaşılan o ki sorunu kalıcı bir şekilde
çözmek için bölgenin demografik yapısını değiştirmeye karar vermişti. Bu, İskoçya’da ilk defa
uygulanacak olan bir yöntemdi. Edward o kadar kararlıydı ki bu savaş için hazineyi Londra’dan
York’a taşıdı. Böylece işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yürütecekti.38
Edward 25 Mayıs 1298’de York’ta yayınladığı bir emirle Haziran ayına kadar ordunun
Roxburgh’da toplanmasını emretti. Sonraki gün Berwick kalesinin komutanlığına, Wallace’a
karşı gelip ondan kaçan İskoç soylu kont Patrick’i getirdi. Roxburgh’a geldiğinde çok büyük
bir ordu onu bekliyordu. Edward ordusuyla birlikte Kirkliston’da kamp kurdu. Bu arada
Edward’a katılmak için Flander’den yola çıkan Aymer Valence ve John Siward komutasındaki
bir takviye kuvveti Fiefe’den karaya çıkmıştı. Bunun haberini alan Wallace 12 Haziran’da
onları Blackearnside ormanlarında yakaladı ve yaşanan çatışmada çoğunu öldürdü. Bu olay
sadece Henry the Minstrel tarafından nakledilmektedir.39
Devamında İskoç ordusu Falkrik’e geçti ve orada yüksek bir yerde kamp kurarak
İngilizleri beklemeye başladı. Durumu öğrenen Edward 21 Temmuz’da ordusuyla
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Kirkliston’dan kuzeye doğru harekete geçti ve 22 Temmuz’da Fakrik’e ulaştı.40 İngilizlerin
sayısının 20.000-30.000 arasında olduğu düşünülmektedir. Bunlar içinde Üstat Brian le Jay
idaresindeki 2000 Tapınak şövalyesi ve çok sayıda Gallerli piyade de vardı. 41 İskoçların
sayısının ise çok daha az olduğu bilinmekle birlikte pek bilgi bulunmamaktadır. Öyle ki İngiliz
kronikleri İskoç ordusu hakkında 100.000 ile 300.000 arasında değişen aşırı mübalağalı
rakamlar zikretmektedirler.42
İskoçlar, teçhizat yönünden çok kısıtlı imkânlara sahiptiler. Ön saflardaki mızraklılar,
ufak miğfer ve "jack" adıyla bilinen keçe bir yelek şeklindeki basit “zırh” giymişlerdi. Ancak
kalanları ona da sahip değildi. İlk olarak Edward'ın atlıları İskoç süvarisini savaş meydanından
sürmüştü. Akabinde arbaletçiler43 ve okçularla, mızrak ve balta taşıyan schiltron44 denen kalkan
biçimli piyade formasyonundaki İskoç askerlerini teker teker avlamaya başladılar. İskoç
kuvvetleri dağılırken İngiliz süvarisi tekrar ortaya çıktı ve atlarını onların üzerine sürdü. Sonuç
İskoçlar açısından tam bir insan kıyımıydı.45 İskoç kroniklerine göre Falkrik’teki hezimetin en
büyük sorumlusu Robert Bruce’tu. Schiltron pozisyonundayken askerlerin hepsi de son derece
sağlam bir şekilde direnmişlerdi ancak Bruce arkadan dolaşıp onlara saldırınca savunmaları
kırılmıştı.46
Lanercost kroniği İskoç kaybıyla ilgili 100.000’i bulan abartılı bir rakam zikretmektedir.
John Stewart, John The Graham başta olmak üzere birçok İskoç soylusu öldürülmüş ancak
Wallace kaçıp kurtulmuştu. İngilizlerin en önemli kaybı ise Tapınak şövalyesi üstadı Brian le
Jay’in ölmesiydi.47
Edward bu başarısının ardından Fife yönünde İskoç topraklarında ilerledi. Bu sırada St.
Andrews, St. Johnston, Lochmaben ve Perth’in yağmalanmasına izin verdi. Devamında Ayr’a
ve Carlisle’a ulaştılar.48
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İskoçlar yaşadıkları hezimet sonrasında St. Johnston’da bir toplantı yaptılar. Wallace
burada kendi rızasıyla İskoçya’nın koruyuculuğu unvanını bıraktı. O, kendisini kıskanan
soylularla bu işi yürütemeyeceğini anlamıştı. İlginç bir şekilde soylular John Comyn ve Robert
Bruce’u yeni koruyucu olarak atadılar.49
Onun yaşamının bundan sonraki dört yılıyla ilgili çok az bilgi vardır. Harry’ye göre
Wallace iki kez Fransa’ya gitmişti. İngilizlerin yolunu kesip onu tutuklama ihtimalinden dolayı
bu ziyareti gizli bir şekilde yaptığı iddia edilmektedir. Falkrik savaşından önceki bir tarihte
gerçekleşmiş olan birinci ziyaretinde Fransa’da dört ay kadar kalmıştı. Hatta bu sırada Wallace,
Paris’te kralla görüşmüştü.50 Sonrasında yanına aldığı 900 kadar İskoç ile birlikte Akitanya’da
İngilizlere karşı savaşmıştı. Bordeaux'nun Fransızlar tarafından alınmasında yer aldığı ileri
sürülmektedir. O dönemde, İngilizlerin saldırılarının artması üzerine geri dönmek zorunda
kaldı. İkinci ziyareti ise koruyuculuktan istifa etmesi sonrasında gerçekleşmiştir. Yine Paris’te
Fransa kralıyla görüşmüş ve yine Bordeaux'da savaşmıştı. Kralın ona Akitanya düklüğünü
önerdiği ancak onun kabul etmediğinden söz edilir. Her iki ziyaret arasındaki benzerliklerden
dolayı bunların aslında tek bir ziyaret olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç itibariyle diğer
kroniklerdeki yorumlardan da yola çıkarak Wallace’ın en azından bir kez Fransa’ya gitmiş
olması yüksek ihtimaldir. Hatta Roma’ya ve Norveç’e de gitmeye niyetlenmiş ancak bunu
yapamamıştı. Muhtemelen içeride zayıf bir pozisyona düşünce kendisine diplomatik destek
arayışına girmişti. Şüphesiz bütün bu görüşmelerde resmi bir görevi yoktu fakat şöhreti ona bu
hakkı vermişti. Görüşmelerin bir neticesi olarak Papa, 27 Haziran 1299’da yayınladığı bir
emirle İskoçya’nın, önceden olduğu gibi feodal olarak Papalığa bağlı olması istenmekteydi.
Ayrıca İngiliz hapishanelerinde tutuklu bulunan İskoç din adamlarının serbest bırakılması
gerektiğini ifade etmişti. Ancak bu emir 12 Şubat 1301’de İngiltere kralı Edward tarafından
dikkate alınmayarak reddedilmişti.51
Direnişin Zayıflaması
Edward, Falkrik zaferini destekleyecek yeni bir sefer düzenlenmesi gerektiğini
düşünmekteydi. Bunun için 24 Eylül 1299’da bir toplantı kararı aldı fakat IV. Philip’in kız
kardeşi Margaret ile evlenmesi üzerine bu harekâtı erteledi. Akabinde İngiliz garnizonu
İskoçya’dan ayrıldı. Devam eden süreçte İskoçlar toparlanıp tekrar harekete geçtiler ve
Lochmaben’de İngiliz güçlerine karşı bazı başarılar elde ettiler.52 Taraflar arasında 1302’ye
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kadar düşük yoğunluklu çatışmalar devam etti. Sonunda, ekonomik zorluklar ve dış politikadaki
çıkmazlardan dolayı zor durumda olan Edward’ın talebiyle 26 Ocak 1302’de ateşkes imzalandı.
Yapılan antlaşma Kasım 1302’ye kadar geçerli olacaktı.53
Birçoklarına göre, İskoçların savaş meydanında İngilizleri alt etmesinin bir yolu
kalmamıştı. Dahası, Flamanların, 1302 Courtrai'de Fransız ordusunu yenilgiye uğratması,
İskoçların dışarıdan alabilecekleri yardımın önünü kesmişti.54 Ateşkesin süresi bittikten sonra
Edward, John de Segrave ve Ralph Manton’a Stirling yakınlarına baskınlar yapmasını emretti.
1303’ün Ocak ayında Segrave harekâta başladı fakat 24 Şubat’ta John Comyn ve Simon Fraser
komutasındaki İskoç ordusu tarafından sürpriz bir saldırıyla durduruldu. Segrave de dâhil
birçok İngiliz esir alındı. Segrave kurtarıldı ancak Manton öldürüldü. Buna rağmen Edward’ın
ordusu imha olmamıştı. 1300’den önceki sayıya ulaşamasa da Haziran ayında 7500 kişilik bir
ordu oluşturmuştu. Yeni İngiliz harekâtına karşı İskoçların uyguladığı taktik meydan
savaşından kaçınılması yönündeydi. İngilizler ilk olarak Firth of Forth’u geçmeye karar
verdiler. Bunun için önce Brechin’i devamında ise Lochindorb, Boat of Garten’ı aldılar. Kışı
Dunfermline’de geçirdiler. Bu sırada muhtelif cephelerde küçük İngiliz kuvvetleri faaliyet
göstermekteydi. İskoçların en önemli direnişi ise batıdaydı. Bute adasındaki Rothesay’i ele
geçirmişlerdi. 1303-1304 kışında tekrar ortaya çıkan William Wallace, kendisine bağlı asker
sayısı azalmış olsa da İngiliz garnizonlarına yoğun bir şekilde saldırılar düzenledi. Bu süreçte
John de Segrave, Robert Clifford ve William Latimer liderliğindeki İngiliz ordusu, Wallace ve
Fraser komutasındaki İskoç birliğine bir baskın yaptı. Fakat Wallace ve Fraser kurtulmayı
başardılar.55
İlginçtir ki Robert Bruce da bu süreçte Wallace’a karşı İngilizlerin yanında savaşmaya
devam etmekteydi. İskoç soylusunun Wallace’a karşı ihaneti Robert Bruce ile sınırlı değildi. 9
Şubat 1304’te Strathord’ta birçok İskoç soylusu Edward ile bir araya geldiler. Bunlar arasında
uzun süredir İngilizlere karşı savaşmakta olan John Comyn da vardı. Görüşme neticesinde
soylular Edward’a itaat edeceklerini ancak İskoçya’nın iç işlerinde bağımsız bir şekilde kendi
kralları tarafından yönetilmesini istediler. Fakat Edward bunun uygulanabilmesi için
Wallace’ın kendisine teslim edilmesini şart koşmaktaydı.56
1304’ün Nisan ayına gelindiğinde Edward, hala direnişçilerin elinde olan Stirling
kalesini almaya karar verdi. Kalenin komutanı William Oliphant, zaman kazanmak için
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görüşmelerde bulundu ancak sonuç alamadı. Hazırlıklarını yapan Edward, kaleye gösterişli bir
şekilde saldırmak istiyordu. Bunun için Berwick’teki gibi büyük bir mancınık yaptırdı. Oğlu
olan Galler prensi, “savaş kurdu"57 denen bu mancınıkta kullanmak için çevredeki kiliselerin
çatısındaki kurşunları toplatmıştı. Bunun yanı sıra birçok okçu da getirilmişti. Robert Bruce, bu
kuşatmaya da katıldı.58 İngilizler karşısında zayıf kalan İskoç garnizonu teslim olmak istedi
ancak mancınığın gücünü denemek isteyen Kral Edward bunu reddetti. Şövalyelerden biri,
evine gönderdiği mektupta, "Bu pazartesi, Aziz Margaret Günü'nde (20 Temmuz) Stirling
kalesi krala koşulsuz olarak teslim oldu. Lakin kral “savaş kurdu” ile atış yapmadan kimsenin
kaleye girmesini istemedi." diye yazmıştı. Nitekim kalenin duvarları dövülüp yıkıldıktan sonra
kral garnizonun teslim olmasına izin verdi. Buranın alınması İskoçların umudunu tamamen
kırmıştı. Fordunlu John, "İskoçya Krallığında William Wallace dışında büyük küçük herkes
boyun eğmişti.'' der. 1304’ün yazında Edward yerine bir vekil bırakarak son kez İngiltere’ye
döndü.59
Stirling kalesinin düşmesinden sonra Wallace on bir ay daha kaçtı. Ancak sonunda
Dumbarton kalesindeki İngilizlerin atadığı vali John of Menteith tarafından 3 Ağustos1305’te
Glasgow yakınlarında yakalandı. 60 XIV. yüzyıl vakanüvisi Langtoftlu Peter, fazla ayrıntıya
girmeden, Wallace'ın kendi hizmetkârı Jack Short tarafından John of Menteith'e ihbar edildiğini
bildirir. Edward’ın umduğu gibi Wallace’ı İskoçlar teslim etmişti. 61 Muhtemelen onun
yakalanmasında Edward’ın koyduğu 300 mark tutarındaki ödülün de etkisi olmuştu.62
Wallace yakalandıktan sonra Londra’ya götürüldü ve Westminster sarayında hapsedildi.
Direniş sırasında, Westminster’de taç giyeceğini iddia ettiği için ona defne yaprağından bir taç
giydirildi. Sonrasında buradan çıkarıldı ve formaliteden bir mahkemenin kurulduğu
Smithfield’a götürüldü. 63 Ona çeşitli suçlar isnat edildi. Kadın, çocuk veya rahibe ayrımı
gözetmeden önüne gelen her İngiliz’i öldürdüğü iddiası bunlardan birisiydi. Fakat suçlamanın
merkezinde feodal olarak efendisi olan Edward’a isyan etmesi yer almaktaydı. Sonuç olarak en
sert bir şekilde idam edilerek cezalandırılmasına karar verildi.64
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23 Ağustos 1305’te gerçekleştirilmesine karar verilen idam için XIII. yüzyıl
İngiltere’sinde birçok kez uygulanmış acımasız bir yöntem seçilmişti. Wallace önce
sürüklenerek infaz yerine götürüldü.65 Akabinde burada asılarak halka teşhir edildi. Devamında
erkeklik organı kesildi ve bağırsakları dışarı çıkarıldı. Vücudundan ayrılmış olan organları
hemen orada ateşte yakıldı. Son olarak kanun dışı ilan edilmiş olan bütün büyük suçlular gibi
başı kesildi. Wallace bu işkence sürecinin hangisinde öldüğü bilinmiyor. Ancak anlaşıldığı
kadarıyla kafasının gövdesinden koparılmasına kadarki aşamada ölmemesi için gayret
gösterilmekteydi. Başı Londra köprüsünde teşhir edilirken, kolları ve bacakları çeşitli İskoç
şehirlerine dağıtıldı. Sağ kolu Newcastle’a, sol kolu Berwick’e, sağ ayağı Perth’te, sol ayağı ise
Aberdeen’e gönderildi.66 Taşıma görevini 15 şilin karşılığında John de Segrave yerine getirdi.67
Döneme ait yazarların William Wallace’a yaklaşımı onların İskoç veya İngiliz
olmalarına göre değişmektedir. Walter of Guisborough, Lanercost kroniği, William Rishanger,
Nicholas Trivet, Matthew of Westminster, Bartholomew de Cotton gibi İngiliz yazarlar ondan
nefret edilmesi gereken bir figür olarak bahsetmektedirler. Hatta bazı yerlerde onu hain, hırsız,
kilise soyguncusu şeklinde zikretmekteydiler. İskoç kökenli yazarlara baktığımızda ise durum
tersine dönmektedir. Andrew Wyntoun, Walter Bower ve en önemlisi de Henry The Minstrel
(Kör Harry) ondan övgüyle söz etmiştir. Şüphesiz bu övgünün temelinde halkın ona duyduğu
sevgi yatmaktadır. Öyle ki Wallace; Robin Hood, William Tell ve Kral Arthur gibi zamanın
popüler figürlerine denk bir kahraman olarak kabul edilmekteydi. 68 Öyle ki sonraları
İskoçya’da yüzlerce yer isminde ona atfen “Wallace” kelimesi kullanılmıştır: Wallace’s Tower,
Wallace’s Monument, Wallace’s Hill, Wallace’s Stone, Wallace’s Trench, Wallace’s Cave,
Wallace Moor, Wallace Seat, Wallace’s Well, Wallace Wood, Wallace Road, Wallace’s Pass,
Wallace’s Leap, Wallace’s Camp, Wallace’s Rocks, Wallace’s Brae, Wallace’s Bed Wallace’s
Beef Barrell…69
Sonuç
I. Edward, William Wallace’ı idam ettirdikten sonra, İskoç direnişini kırdığını
düşünmüş ancak yanılmıştı. Çünkü sonrasında özelikle Robert Bruce’un tekrar bağımsızlık
yanlılarına katılmasıyla birlikte Wallace’ın davası daha canlı bir şekilde sürdü. Hazindir ki
Fordunlu John gibi bazı İskoç yazarlar bu süreçte William Wallace’a çok kısa bir şekilde

65

Charles Riverr Editors, William Wallace and Robert the Bruce, s. 55.
The Chronicle of Lanercost, s. 176; Peter Langtoft, Chronicle II, s. 330.
67
Prestwich, Edward I, s. 503.
68
Cowan, “William Wallace: ‘The Choice of the Estates’, s. 10.
69
Young & Stead, In The Footsteps Of William Wallace, s. 19-25.
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değinirken, elde edilen bütün kazanımları o dönem oldukça popüler olan Robert Bruce’a mal
etmişlerdi. Bunun da sebebi; tarihi, kazananların yazmış olmasıdır.
William Wallace her ne kadar, yaşarken İskoç soylularının ihanetine uğramışsa da
halkın gözünde çok saygın bir yer edinmişti. Öyle ki döneme ait eserlerden anladığımız
kadarıyla Kör Harry’nin meşhur etmesinden önce bile o, halkın gözünde bir kahramandı.
Muhtemelen bu sevginin temelinde onun İskoç bağımsızlık savaşı için son derece korkunç bir
şekilde can vererek bedel ödemesi yer almaktadır. Belki de Kör Harry’nin anlatımıyla, karısının
öldürülmesinin intikamını almak için yola koyulması sonrasında bu savaşın başlamış olması da
ayrıca bir anlam içermektedir. Şu bir gerçek ki ilerleyen dönemlerde ona duyulan sevgi sürekli
arttı.
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İNGİLİZ MÜHTEDİ LORD HEADLEY (ö. 1935) VE KURMUŞ OLDUĞU
BRİTANYA MÜSLÜMAN CEMİYETİ
BRITISH CONVERT LORD HEADLEY (d. 1935) AND THE BRITISH MUSLIM
SOCIETY THAT HE ESTABLISHED

Aydın BAYRAM*
Özet:
İngiliz asilzâdelerinden tam adı Rowland George Allanson-Winn (1855-1935),
Cambridge Üniversitesi’inden mezun olduktan sonra İngiliz ordusu ve brökrasisinde önemli
mevkilerde görev almıştır. Headley’in beşinci baronu olarak ‘lord’ ünvanını 1877 yılında
almasıyla bundan sonra Lord Headley ismiyle meşhur olmuş ve 1913 yılında Hindistan’dan
Londra’ya gelen Hoca Kemaleddin (ö.1932) adında asıl mesleği avukat olan bir zatla tanıştıktan
sonra İslamiyet’i seçmiştir. Müslüman olduktan sonra Şeyh Rahmetullah-ı Faruk adını alan
Lord Headley, 1923 yılında Hoca Kemaleddin ile birlikte Hacca gitmiştir.
Lord Headley 1914 yılında Londra’da kurmuş olduğu British Muslim Society (Britanya
Müslüman Cemiyeti) vasıtasıyla İslam hakkında hem ulusal hem de uluslararası seviyede pek
çok seminer ve konferanslar vermiştir. İslam’ın akıl ve mantık dini olduğunu pek çok yazısında
kaleme alan Lord Headley, kendisi gibi aristokrat sınıfından İngilizlerin İslam’a girişlerinde
hayatî rol oynamıştır. Sosyal statüsü yüksek biri olan Lord Headley, kurmuş olduğu Britanya
Müslüman Cemiyeti vasıtasıyla İslam içerisinde var olan mezhebî farklılıkları ve
anlaşmazlıkları göz ardı ederek farklı etnik ve dini gruplardan gelen Müslümanları bir araya
getirmede önemli gayretler sarf etmiştir.
Bu tebliğ, Lord Headley’in kısa bir biyografisiyle başlayarak onun İslam’a giriş sürecini,
niçin Müslüman olduğunu ve kurmuş olduğu cemiyet ile ne gibi dini ve kültürel faaliyetlerde
bulunduğunu ele almaktadır. Bu araştırma, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Müslüman olan bir
İngiliz’in İslam’a hangi katkıları sağladığını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın, günümüzde Avrupa’da yaşamakta olan önemli ölçüde mühtedi (convert) ve
orada yaşamakta olan diğer Müslümanlara (göçmen ve native born) ilham kaynağı olacağı
kanaatindeyim.

Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim
Dalı, Hopa Yerleşkesi-Hopa/Artvin. aydinbayram@artvin.edu.tr
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Anahtar Kelimeler : Britanya, Mühtedi (convert), Britanya İslam Cemiyeti, Londra,
20.yüzyıl
Abstract:
Being from a noble English family, Rowland George Allanson-Winn (1855-1935) served
in important positions in the British army and its bureaucracy after graduating from the
University of Cambridge. He inherited an Irish peerage receiving the title of “Lord” as
Headley's fifth baron in 1877 and famed the name of Lord Headley. In 1913, he embraced Islam
after meeting with Khwaja Kamal-ud-Din (d.1932), whose main profession was a lawyer.

After becoming a Muslim, Lord Headley received a Muslim name called Rahmetullahı Faruk and went to pilgrimage (Hajj) with Khwaja Kamal-ud-Din in 1923.
Lord Headley gave many seminars and conferences on Islam both at national and
international level through the British Muslim Society that he founded in London in 1914. In
many of his writings Lord Headley advocated that Islam was the religion of reason and logic,
and he played a vital role in the entry of Britons to Islam. Through the British Muslim Society
he founded, Lord Headley had made important efforts to bring together Muslims from different
ethnic and religious backgrounds by ignoring the sectarian differences and disagreements exist
in Islamic world.
Beginning with a short biography of Lord Headley, this paper deals with his journey to
Islam, why he chose Islam, and what kind of religious and cultural activities he had made via
the British Muslim Society. This research is important in terms of revealing the contributions
of a British Muslim convert in the first quarter of the 20th century. I believe that this work will
be an inspiration for those converts live in Europe today and other Muslims (immigrant and
native-born) as well.
Keywords: Britain, Convert, British Muslim Society, London, 20th century.
Giriş:
Günümüzde Avrupa’da azımsanamayacak miktarda Müslüman nüfusun olduğu
bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nı müteakiben doğulu toplumlardan batıya doğru sanayide
iş gücünü karşılamak ve daha yüksek standartlarda yaşam imkanları bulmak için bir göç dalgası
olmuştur. Hint-alt kıtasından Britanya’ya, Cezayir’den Fransa’ya, Türkiye’den Almanya ve
diğer Avrupa ülkeleri gibi örnekleri çoğaltılabilir.1 Geçici işçi olarak gelmiş oldukları Avrupa
ülkelerinde kalmaya karar veren Müslüman göçmenler etnik ve dini kimliklerini korumaya

1

Jorgen Nielsen, Muslims in Western Europe (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004).
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çalışmışlardır. Ancak Müslümanların Avrupa’daki varlığı çok daha eski çağlara götürülebilir.
Avrupa ülkelerinde özellikle İspanya’da Endülüs Medeniyetini tesis eden Müslüman akıncıları
ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin Viyana’ya kadar gelmesini hatırlayalım.
Britanya’nın İslam ile tanışmasını ise araştırmacılar, 8. Yüzyılın ortalarına kadar
götürmektedirler.2 Kitleler halinde Müslümanların Britanya topraklarına göç etmesi yirminci
yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. 2011 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre
Britanya’da 2.7 milyon Müslüman yaşamaktadır ve bu demografi içinde Hint-PakistanBangladeş kökenli Müslümanların ezici çoğunluğu bulunmaktadır.3 Yaklaşık üç milyon gibi
önemli bir Müslüman nüfus içinde azımsanamayacak miktarda da İngiliz mühtedinin olduğu
tahmin edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar her ne kadar kesin rakamlar veremeseler de
araştırmacıların dikkatini çeken önemli bir olgu olduğunu ifade etmek gerekir.
Bu çalışmamızda Lord Headley’in Müslüman olduktan sonraki yaşamı Hoca
Kemaleddin’in editörlüğünü yaptığı Islamic Review adlı derginin içerik analizi yapılarak
incelenmeye çalışılacaktır. Dergi yayın hayatına 1913 yılında başlamış, Lord Headley de aynı
yıl İslam’a ihtida etmiştir. Dolayısıyla çalışmamız, İslam’ın İngiltere’de tanıtılması için basılan
aylık dergi Islamic Review’in 1913 yılından başlayarak Lord Headley’in 1935’te ölümüne
kadar yayımlanmış sayılarını içeren 22 yıllık bir sürecini mercek altına almıştır. Çalışmamızda
elimizden geldiğince Lord Headley’in British Muslim Society (Britanya Müslüman
Cemiyeti)’nin başkanı olarak gerçekleştirdiği veya hedeflediği faaliyetleri yansıtmaya çalıştık.
Lord Headley kimdir?
1855 yılında Londra’da dünyaya gelen Rowland George Allanson-Winn, Westminster
Okulu’nu bitirdikten sonra Cambridge’deki Trinity Kolej’e gitmiştir. Bu yıllarda boks sporuyla
meşgul olan Rowland, üniversite boks şampiyonasında orta ve ağır siklette şampiyonluklar elde
etmiştir. Yazar olarak All-England ve Isthmian yazı dizisinin ciltlerine sırasıyla 1888 ve 1897
yıllarında katkıda bulunmuştur. 1878 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mühendis ünvanıyla
mezun olduktan sonra kariyerine eğitim faaliyetleri ve Salisbury Journal’da editör olarak
başlamıştır. İki yıl kadar editörlük yaptıktan sonra milletvekili Sir F. Scager Hunt’ın sekreterliği
görevini üstlenmiş ve bunu yaklaşık yedi yıl yapmıştır. 1892 yılında siyasete atılarak South
Kerry’de muhafazakar partisinden aday olmuş ancak yeteri kadar oy alamamıştır. Ancak bu yıl
kendisi için bir dönüm noktası olmuş ve mühendislik kariyerine başlamıştır. İrlanda ve
Hindistan’da yürütülen yol yapım projelerinde görev almıştır. İrlanda ve İngiltere’nin kıyı
şeritlerinin erozyondan korunmasına yönelik yapmış olduğu teknik çalışma önerileriyle dikkat

2

3

Humayun Ansari, The “Infidel” Within: The History of Muslims in Britain, 1800 to the Present
(London: C. Hurst, 2003), 24.
Aydın Bayram, Sunni Muslim religious life in Britain: with special focus on religious practices,
religious authority, and intra-faith relations (London: Lulu, 2014).
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çeken Rowland, Mühendisler Odası, Royal İskoç Sanat Topluluğu (Royal Scottish Society of
Arts) ve İrlanda Sivil Mühendisler Müessesesi’nin çeşitli ödüllerine layık görülmüştür.4
Görsel 1: Lord Headley’in bu portresi Londra’da bulunan Ulusal portre galerisi resim
koleksiyonu’nun digital kütüphanesinden 8 Nisan 2020’de alınmıştır.5

Ocak 1913 yılında kuzeninin ölmesiyle ailenin 1797 yılından beri taşımış olduğu İrlanda
asilzadelik unvanı Rowland’a geçmiş ve Headley’in beşinci baronu olarak Lord sıfatı kendisine
verilmiştir. İslamiyeti seçmiş olduğu yıla kadar on dört yıllık evli olan Lord Headley’in dört
tane erkek çocuğu olmuştur. On yıldan fazla bir süre dul kalan Lord Headley, ikinci evliliğini
1921 yılında yapmıştır. Islamic Review, Birmingham Gazette and Express’ten aktarmış olduğu
habere göre Lord Headley’in Barbara Bayton adlı bir yazarla Birmingham’da evlendiğini
duyurmuştur.6 Lord Healey, siyasi olarak Lordlar Kamarası’nda herhangi bir görev almazken
kendisini İslam’ın İngiltere ve batıda yayılması için Hoca Kemaleddin ile beraber tebliğ ve irşat
faaliyetlerine adamıştır. 1925 yılında kendisine Arnavutluk’un krallığı teklif edilmesine rağmen
o bunu kabul etmemiş ve Londra’da kalmıştır.
Lord Headley, 14 günde bir düzenlenen seminer ve konferanslarda İslam hakkında
bilgiler vermiş ve genelde konuşmaları Hristiyanlık’taki tutarsızlıklar üzerine yoğunlaşmıştır.

“Lord Headley: Pilgrimage to Mecca”, The Times, 24 Haziran 1935.
https://search.credoreference.com/content/entry/npg/rowland_george_allanson_allanson_winn_5th_b
aron_headley_by_bassano_ltd_8_apr_20/0
6
Islamic Review and Muslim India, IX/2 (1921): s. 45
4
5
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Kendisi doğuştan Protestan olan Lord Headley, Katolik mezhebi üzerinde de araştırmalar
yapmış İslam’ı seçmesinde Hristiyan mezheplerinin kendi içlerindeki tekfir etme ve
hoşgörüsüzlük etkin rol oynamıştır. Aşağıda da geleceği üzere zaman zaman bu kavgaları
konuşmaları ve yazılarında kullanarak İslam’ın bunlardan uzak ve hoşgörüye dayalı bir din
olduğunu vurgulamıştır. Detaylarını aşağıda vereceğimiz önemli tarihler, Lord Headley’in
1923 yılında hacca gitmesi, 1926 yılında Güney Afrika’ya seyahati ve Londra’da İslam’ın daha
iyi temsil edilebilmesi için başlatmış olduğu cami projesi için 1927-28 yıllarında Hindistan’a
yapmış olduğu seyahat şeklinde sıralayabiliriz. 1935 yılında 81 yaşında vefat eden Lord
Headley, vasiyeti üzerine kendisinden 3 yıl önce ölen Hoca Kemaleddin’in yanına (Woking
kasabasında bulunan Brookwood Cemetery) defnedilmiştir.7
Lord Headley’in kaleme aldığı kitap ve makalelerinden bazıları şöyledir: A Western
Awakening to Islam (1914), The Three Great Prophets of the World: Moses, Jesus and
Muhammad (1923), The Affinity between the Original Church of Jesus Christ and Islam, Islam
on Slavery, The strength of Islam, Sister Religion, When Intellectual Darkness Faced Europe,
the Torch-Bearers of Islamic Culture. Bunlara ilaveten Islamic Review’in hemen hemen her
sayısında yayımlanmış burada sıralamayacağımız onlarca konuşma ve makalesi olduğunu da
belirtmek gerekir.
Lord Headley’in müslüman olması:
Lord Headley, uzun seneler üzerinde araştırma yaptığı İslam dinine geçtiğini resmi olarak
1913 yılının Kasım ayında ilan etmiş ve Seyfurrahman Rahmetullah Faruk ismini almıştır.
Lord Headley’in Müslüman olması yerel ve ulusal basında büyük yankı uyandırmıştır.
Ahmediyye cemaatinin İngiltere’deki basılı yayın organı olan Muslim India and Islamic
Review8, 80’den fazla günlük ve haftalık gazetenin bunu haber yaptığını aktararak Aralık 1913
sayısında bu haberlerin bazılarını sıralamıştır. Pek çok gazete ve dergi gündemlerine Lord
Headley’in Müslüman olmasını alarak birtakım araştırma dizisi yayımlamışlardır. 18 Kasım
1913 tarihli Manchester Dispatch gazetesi, Lord Headley’in Müslüman olmasını büyük bir
haber olarak ele almış ve onun Müslüman olmasının altında yatan sebepleri araştırmaya
koyulmuştur. Woking Camii imamı Hoca Kemaleddin ile bir röportaj yaparak onun
misyonerlik faaliyetleri ve Lord Headley’in Müslüman olmasındaki rolünü vurgulamaya
çalışmıştır.
Bir başka gazete Daily Sketch, 17 Kasım 1913 tarihinde Peer of 58 Converted to
Mohammadanism (58 yaşındaki asilzâde Muhammedi oldu) başlığıyla ele aldığı haberinde

7
8

Islamic Review, XXIII, 8, (1935)
Mart 1913’te yayın hayatına başlarken derginin ismi “The Muslim India and Islamic Review” iken
1914’te “The Islamic Review and Muslim India” ve nihaî olarak da 1921’de “The Islamic Review”
olarak kısaltılmış şekliyle kalmıştır. Çalışmamızda derginin ismi referans verdimiz yıllara göre
değişiklik göstermektedir.
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Lord Headley’in kısa bir biyografisini aktardıktan sonra onun İslamiyeti seçen ilk Lord
olmadığına dikkat çekmiştir. Bu haberde daha önce Doğu görevlerinde bulunan Lord Stanley
of Alderley’in kendisini İslam dinine adadığı aktarılmaktadır. Pall Mall Gazette ve Daily Mail
gibi ulusal ölçekli gazeteler de Lord Headley’in niçin Müslüman olduğunu kendi ifadeleriyle
aktarmış, hatta buna karşı çıkanların gerekçelerini ve sonradan Lord Headley’in bu kişilere
cevaplarını da haber dizilerinde aktarmışlardır.9
Woking Camii’nin yayın organı olan The Muslim India and Islamic Review adlı aylık
dergi Lord Headley’in niçin Müslüman olduğuyla ilgili kendi kaleminden yazılarını
yayımlamıştır. Kısaca bahsetmek gerekirse Lord Headley’in Müslüman olması ani gelişen bir
durum olmayıp, bilakis arka planında uzun bir araştırma sonucu gerçekleşmiştir. Lord Headley,
Daily Mail gazetesine 17 Kasım 1913 tarihinde vermiş olduğu demecinde niçin Müslüman
olduğunu iki ana maddede cevaplamaya çalışmıştır: Temel sebeplerden birisi Hristiyan
dünyasında kronik mezhep çatışmaları yaşanırken hem Hristiyan dünyasının kendi içindeki
hoşgörüsüzlüğü hem de diğer din mensuplarına karşı hoşgörüsüz olması; buna karşın İslam’ın
hoşgörüsünün basit bir yansıması olarak Müslümanların kendileri gibi olmayan diğer din
mensuplarına karşı kendilerini sorumlu hissetmeleri ve onların kurtuluşları için çaba
göstermeleridir. Diğer ana neden ise İslam’ın hayatın tamamına hitap eden ve esas teşkil eden
bir din olmasıdır. Lord Headley’e göre Hristiyanlar, sadece bir gün (Pazar) kendilerini ibadete
adadıktan sonra haftanın geri kalanında tanrıyı bir kenara koyduklarını; Müslümanların ise her
daim Allah’ı andıklarını ve hayatlarının merkezinde dinin olduğu gerçeğidir.10
Lord Headley’in Müslüman olması İngiliz basınında büyük yankı uyandırmış, onun
İslamiyeti seçmesinde Hindistan’dan gelen ve Woking Camii’nin imamlığını yapan Hoca
Kemaleddin’in11 misyonerlik faaliyetlerinin bir neticesi olduğu kanaati yaygınlık kazanmıştır.
Lord Headley, Islamic Review’in Aralık 1913 sayısında “Why I became a Mohammaden- The
Faith of Islam” başlıklı yazısında kendisini eleştirenlere İslam inancı hakkında bilgi vererek
açıklama ihtiyacı hissetmiştir. İslam inancının temelinde Hz. Muhammed’in (s.a.s.) tıpkı Hz.
Musa ve Hz. İsa (a.s.) gibi Allah’tan aldığı mesajı diğer insanlara ulaştıran seçilmiş bir elçi
olduğunu; Hz. Musa ve Hz. İsa’nın çizgisini devam ettiren bir görevi olduğunu açıklamaya
gayret göstermiştir. Lord Headley, İslam’ı seçmesinde Hoca Kemaleddin’in kendisini etkilediği
yönündeki iddiaları da din değiştirme hususunda Hoca Kemaleddin’in kendisini hiçbir surette
zorlamadığını zaten İslam’ın emrinin de bizzat insanın kendi hür iradesiyle din seçmesi
gerektiğini bildiren ayetleri referans vererek açıklamaya çalışmıştır. Hoca Kemaleddin ile
tanışmasının bir kaç hafta öncesine dayandığını ancak zihninde İslam ile ilgili düşüncesinin
uzun yıllar öncesine dayandığını ifade eden Lord Headley, Hoca Kemaleddin’in İslam hakkında

9

The Muslim India and Islamic Review, I/11 (1913).
Muslim India and Islamic Review, I/11 (1913). s. 409
11
Bk. Aydın Bayram, “20. Yüzyılın Başında Londra’da Bir Islam Misyoneri: Hoca Kemaleddin ve
Woking Müslim Misyonu”, Akademik-Us 1/2 (2017): 204-226.
10
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yetkin bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve o zamana kadar tam manasıyla anlayamadığı
ayetleri anlamasında kendisine açıklamalarda bulunarak tatmin edici bilgiler verdiğini de
aktarmaktadır bu yazısında.12
Islamic Review adlı derginin bundan sonraki sayılarının hemen hemen hepsinde ya
manzum ya da nesir türünde katkıları olan Lord Headley, kendisine yöneltilen sorulara ve
eleştirilere de bu aylık dergi vasıtasıyla cevap vermiştir. Woking Camii’nin çeşitli vesilelerle
organize ettiği toplantı ve konferanslara katılarak hem Müslümanlara hem de Müslüman olması
muhtemel İngilizlere Musevilik, Hristiyanlık ve İslam ile aralarındaki ilişkiyi Hz. Musa, Hz.
İsa ve Hz. Muhammed’in (a.s.) peygamberlik vazifelerindeki benzerlikleri açıklayarak
anlatmaya çalışmıştır. Lord Headley’in nüfuzunun etkisiyle her geçen gün Müslüman olanların
sayısının arttığını Islamic Review, aylık bültenlerinde haber yapmıştır.
Ayrıca orta ve üst sınıfın entellektüellerinden William Bashyr-Pickard (1889-1973),
Marmaduke Pickthall, John Parkinson (Yahya en-Nasr, 1874-1918) Sir Archibald Hamilton,
Sir Lauder Brunton ve Lady Evelyn Cobbald13 gibi İslam’a ilgi duyan toplumun önde gelen
seçkin isimleri de Woking Müslim Misyonu’na (WMM) üye olmuş hem cemiyet içindeki aktif
kişilikleri hem de İslamic Review’de çıkan yazılarıyla katkıda bulunmuşlardır.
Aristokrat kesim ve elit tabakadan İngilizlerin İslamiyet’i seçmesinde etkili olan üç
önemli faktörü burada zikretmekte fayda var: ilk olarak bu insanların Ortadoğu’da veya İslam
topraklarında edinmiş oldukları kişisel tecrübeleri; ikincisi Britanya ordusunda görev yaptıkları
esnada yanlarında çalışan dürüst, ihlaslı ve dindar Müslümanlardan etkilenmeleri; üçüncü ve
son olarak da kendi düşünce ve araştırmaları sonucunda birtakım bilgiler elde eden İngilizlerin
Hoca Kemaleddin ile temas kurmaları ve İslam hakkında fikirlerinin netlik kazanmaları.14 Pek
çok mühtediyi konu edinen ve İslamiyet’i nasıl ve niçin seçtiklerini anlatan meşhur ‘Islam Our
Choice’ (Bizim Tercihimiz İslam) adlı kitap WMM tarafından 1961 yılında yayımlanmıştır.15
Lord Headley, Müslüman olduktan bir yıl sonra İslam’ın şartlarından biri olan Hacc
ibadetini yerine getirmek için gerekli hazırlıklara başlamış ancak savaşın patlak vermesiyle
çocuklarının küçük olmasından dolayı onları yalnız bırakmamak için bunu ertelemiş, yaklaşık
9 yıl sonra hacc vazifesini yerine getirebilmiştir. 1923’te hacc ibadetini yapmak için Mısır

Lord Headley, “Why I became a Mohammaden- The Faith of Islam”, Muslim India and Islamic
Review, I/11 (1913): 416.
13
Geaves, Ron, Islam in Victorian age: The Life and Times of Abdullah Quilliam, Kube Publishing,
Markfield, 2010, s. 269
14
Shearmur, Jeremy, The Woking Mosque Muslims: British Islam in the Early Twentieth Century,
Journal of Muslim Minority Affairs, 2014, Vol.34: 2, s. 167
15
Baknz. http://www.wokingmuslim.org/history/is-rev/founding.htm (12 Mart 2017).
12
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üzerinden Hicaz’a giden Lord Headley, hacca giden ilk İngiliz Müslüman olarak tarihe
geçmiştir.16
British Muslim Society ve Lord Headley’in faaliyetleri:
Hoca Kemaleddin ile yakın arkadaşlık ilişkisi içinde olan Lord Headley, sadece onunla
beraber İslam hakkında bilgilerin verildiği seminer ve konferanslara katılmıyor aynı zamanda
Islamic Review’in hemen hemen her sayısında İslam esasları, peygamberlik, Hristiyanlık ile
İslam’ın karşılaştırılması gibi müstakil başlıklar altında makaleler yazıyor ya da İngilizlerin
sormuş oldukları sorulara cevaplar veriyordu. Islamic Review’in 1913 yılından başlayarak
yayımlanan sayılarını incelediğimiz zaman hemen her sayısında Lord Headley ile ilgili bir
başlık bulmanın mümkün olduğunu söylemek abartılı olmaz.
Islamic Review’in Aralık 1914 sayısında İngiltere’de İslam’ı temsil etme ve tanıtma
faaliyetlerinde ulaşmış olduğu başarı vurgulanırken her geçen gün İngilizlerin İslam’a ilgi
duydukları ve ihtida ettikleri aktarılmaktadır. Bunun gerçekleşmesinde en büyük pay sahibinin
derginin editörlüğünü yapan Woking Camii imamı Hoca Kemaleddin’in olduğu vurgulandıktan
sonra, ihtida eden İngilizlerin sayısının çok olması dolayısıyla Lord Headley’in başkanlığında
British Muslim Society (Britanya Müslüman Cemiyeti) adlı bir cemiyet kurduklarını haber
vermektedir. 17 British Muslim Society (bundan böyle BMS), Lord Headley’in kendisi gibi
yaklaşık 200 kişilik İngiliz mühtedi topluluğundan oluşmaktadır.18 Bu cemiyetin önde gelen
isimleri aynı zamanda Islamic Review’e yazılarıyla katkıda bulunan akademisyenlerdir.
Bunlardan Prof. Haroon Mustafa Leon, J. Yahya Parkinson, Khalid Sheldrake, Omar Flight,
Ameen Neville J. Whymnat, Jameela Ettridge ve Nureddin Harris gibi öne çıkan isimleri burada
zikredebiliriz.
Woking Camii, Londra’da yaşayan Müslümanlar için genel bir İslâm merkezi
konumundaydı. BMS de çoğunlukla kararlarını bu camide yaptıkları toplantılar sonucunda
almıştır. 20 Eylül 1914’te Lord Headley’in başkanlığında toplanan cemiyet aşağıdaki
açıklamalarıyla İslam’ı tebliğ görevini üstlenen doğulu Müslümanları tebrik etme kararı almış
ve bu karar Islamic Review’in Ekim 1914 sayısında yayımlanmıştır:
Bizler, ön saflarda bulunan doğulu Müslüman kardeşlerimizi bütün kalbi
duygularımızla tebrik etmek istiyoruz. Ve biz bu Müslüman kardeşlerimizin onur,
doğruluk, adalet, ve Hz. Muhammed tarafından sistemleştirilen İslam esaslarının

16

Islamic Review, XI, 9, (1923), s. 301-14
Islamic Review and Muslim India, II/11-2 (1914): s. 530
18
“London’s Mosque”, Time Magazine, 1937.
17
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hayata aktarılması uğrunda savaşmalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı da
ifade etmek isteriz.19
BMS, halka açık olarak yaptığı ilk toplantısını 20 Aralık 1914’te Woking Cami’de
gerçekleştirmiştir. Toplantıda Lord Headley’in konuşmasından sonra Prof. H. Mustafa Leon20,
askeri üniformasıyla Kaptan Abdurrahman Stanley Musgrave gibi önde gelen İngiliz
Müslümanların da konuşması olmuştur. Islamic Review, bu toplantıya dair detayları 1915
yılının ilk sayısında yayımlamıştır. Bu toplantıda yapmış olduğu konuşmasında Lord Headley,
BMS’nin cemiyet olarak kuruluş amaçlarını ve İslam’ın İngiltere’de yayılmasında üstleneceği
rol üzerinde durmuştur. Lord Headley, konuşmasında İngiliz toplumunun içinde bulunduğu
ruhsal bunalım ve kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yolunun İslam’da olduğunu vurgulayarak
burada yaşayan Müslümanlara İslam’ı doğru temsil etme noktasında büyük sorumluluklarının
düştüğünü hatırlatmıştır. Bu uzun konuşmasında kendisinin defalarca çeşitli toplantılarda dile
getirdiği İslam’ın din olarak mükemmel ve ibadetleri yerine getirmek için herhangi bir ruhban
sınıfına ihtiyaç duymayan, dogmalardan uzak ve hayatın her yanını kuşatan bir yaşam biçimi
olduğunu vurgulamıştır. Bu konuşmaya göre BMS’nin kuruluş amaçları kısaca şöyle
özetlenebilir:
1) Karşılaştığımız herkese dinimizin bugün Hristiyanlık denen dine tamamen karşı ya da
düşman olmadığını göstermek. 2) İddialarımızı desteklemek için gerçek bir mü’minin zihninde
ateizm ve putperestliğe yer olmadığı gerçeğini ön plana çıkararak İslam’a karşı Batı’nın
sempatisini kazanabiliriz. Bu da İslam’ın gelecekte çok büyük bir din olduğunu göstermesi
demektir. 3) Gözlemlerimize göre pek çok din ruhban sınıfını devreye sokarak bir takım
dogmalar ileri sürüp Cennet inancına engeller koymaktadır. Bir Müslüman nerede olursa olsun
bireysel olarak her an Allah’a ulaşabilir. Peygamber, din adamı, vaiz gibi kimselerden yardım
almasına gerek yok. Soluduğumuz hava gibi Allah’ın rahmet ve lütfu olarak Cennet’in herkese
sunulduğu inancını yaymalıyız. 4) Şu an içinde bulunduğumuz savaş durumunu göz önünde
bulundurarak İslam’ın propagandasını yaparken herhangi siyasi bir parti ve oluşum içerisinde
olmamalıyız. 5) Poligami, bugün Batı dünyasında kadınları korkutmak için sürekli ön plana
çıkarılmaktadır. Ancak şu bir gerçektir ki İslam dünyasında birkaç Müslüman erkek birden
fazla kadınla evlidir. Benim gibi düşünen hiç bir müslüman da Batı toplumunun bu yönde
kanunlarını değiştirmesini istemez, buna gerek de yoktur. Yanlış anlaşılan bu durumu da
iyileştirmemiz gerekir. 6) Ayrıca İslam’ın yasaklarından olan alkol tüketimini de içki içmeye

19
20

Muslim India and Islamic Review, II/10 (1914): 421.
Bu mühtedinin kimliği hakkında bir takım iddialar vardır. Prof. H. Mustafa Leon’un asıl kimliğinin
William Henry Quilliam olduğu İngiltere’de İslam’ı temsil eden ilk kurumu (Liverpool Muslim
Institute) kuran kişi olduğu iddia edilmektedir. Kendisi, Osmanlı Sultanı, II. Abdülhamit tarafından
Britanya ve adalarının şeyhülislamı olarak görevlendirilmiş ve İstanbul’da bizzat padişah tarafından
madalyalar verilmek suretiyle ödüllendirilmiştir. Bak. Bayram, Aydın . "Osmanlı’nın Britanya’daki
İlk ve Tek Şeyhülislamı Abdullah Quilliam ve Liverpool İslâm Estitüsü". Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 42 (Eylül 2017): 163-194 .
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alışkın bu toplumda yavaşça birey ve topluma verdiği maddi/manevi zararları açıklayarak
anlatmalıyız. 7) Nuh, Musa, İsa ve Muhammed (a.s.) gibi peygamberlerin gelişindeki asıl
gayenin Allah’ın birliği ve eşsizliğini insanlara ulaştırmak olduğunu hatırlatmalıyız. 8) Bütün
bu vazifeleri yerine getirmek için sürekli kullanıma açık olan bilgiyi ileten belli kanallara sahip
olmalıyız. Bunlar: Basın, medya, halka açık toplantılar, yanlış din algısını ifşa eden Islamic
Review ve broşür gibi literatürün yaygınlaştırılması, vs. Ülkenin farklı bölgelerinde toplantılar
düzenleyerek her bir üyenin arkadaş, eş-dost ve yakınlarının bu toplantılara katılmasını
sağlaması gerekir. 9) Son olarak Lord Headley, orada bulunan Müslümanlara dinin asıllarının
yerine getirilmesi hususunda azami gayret göstermelerini, detaylara, hayatî önem arzetmeyen
hususlar ve törenlere çok fazla takılmamalarını bunları ileriki yıllara ertelemelerini tavsiye
etmiştir. O, ayrıca bu ülkede yaşayan diğer Müslüman topluluklar ve cemiyetlerle bir uyum
içinde ve gerektiğinde onların yardım ve tavsiyelerini alarak çalışmaya gayret etmelerini de
telkin etmiştir.21
Lord Headley başkanlığında BMS, mutad olarak Woking Camii’de toplantılar yapmakta
ve bu toplantıda yapılan konuşmalar da Islamic Review’in bir sonraki sayısında
yayımlanmaktadır. Örneğin 21 Şubat 1915’te Lord Headley’in hoşgörü (toleration) başlıklı
yapmış olduğu konuşma Islamic Review’in Mart sayısında yayımlanmış ve bu toplantıda başka
kimlerin söz aldığına da temas edilmiştir.22
Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle beraber İngiltere ordusunda bulunan
Müslüman askerlerin Osmanlı’ya karşı savaşmasının dinî-hukukî durumunu değerlendiren
Lord Headley ve Woking Camii’nin önde gelen isimleri Hintli Müslüman askerlerin siyasi
olarak İngiltere’nin hükmü altında olduklarını dolayısıyla yöneticilerine bağlı kalmaları
gerektiğini ifade etmişlerdir. 1915 yılında çıkan derginin sayılarında savaş teması sıkça
işlenmiş, zaman zaman da Londra ve Brighton’da hastanelerde yatan Hintli Müslüman
askerlere moral vermek için ziyaretler yapılmıştır.
Islamic Review’in vermiş olduğu haberlere göre Woking Camii’ye ilaveten Londra’da
bir evden (Muslim House) bahsedilmekte ve Londra’da yaşayan Müslümanların bir cemiyet
kurarak (London Muslim Society) sayısı her geçen gün artan Müslümanlara dini-kültürel
içerikli konferans ve seminerler hazırladıklarını haber vermektedir. 1915’ten bu yana nadiren
BMS’nin faaliyetlerine değinen dergi, bu zamana kadar bu tarz cemiyetlerin haberlerinden
bahsetmediklerini ancak London Muslim Society (LMS)’nin faaliyetlerine bu ve bundan
sonraki sayılarda özellikle yer vereceklerini de okurlarına bildirmektedir.23 Bayram günlerinde
bir araya gelen Müslümanların sayısının dışardan gelen misafirlerle beraber 500 veya daha fazla
olduğunu göz önünde bulundurursak Woking Camii, sadece cami fonksiyonlarını icra

21

Islamic Review and Muslim India, III/1 (1915): s. 9-17
Islamic Review and Muslim India, III/3 (1915): s.113-7
23
Islamic Review and Muslim India,VI, 5, (1918) s.194-5
22
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edebilmekte hatta Cuma namazları daha büyük bir mekanda kılınmaktaydı. 14 günde bir
yapılan konferans ve ders halkaları yoğun talep üzerine hem Woking Camii’inde hem de
Londra’daki Muslim House’da yapılmaya başlanmıştır. Bu evin sonradan isminin “London
Muslim Prayer House” olarak bir ibadethaneye dönüştürüldüğünü Islamic Review’deki
ifadelerden anlıyoruz. 24 Lord Headley’in de Londra’daki bu evde konuşmalar yaptığı ve
sonraki sayılarda buna yer verileceği duyurulmuştur. Burada seminer ve konferansların
artmasında Hindistan’dan tekrar Londra’ya dönen Hoca Kemaleddin’in aktif kişiliğinin
önemini vurgulamak gerekir.
Islamic Review’in Ekim 1917 sayısında Lord Headley, “warnings” (uyarılar) başlıklı
yazısında birkaç aydır sağlık durumunun elvermemesinden ötürü toplantı ve cemiyete
katılamadığını bildirerek bundan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirmiştir. 25 Bundan
sonraki sayılarda da “Good and Bad Impulses”, 26 “Second Sight and Superstition” 27 ve
“Simplicity of Faith”28 başlıklı makaleleri yayımlanmıştır.
BMS’nin meşhur faaliyetlerinden birisi de İslam ülkelerinden Londra’ya gelen bürokrat,
siyaset ve din adamlarını Woking Cami’de misafir etmektir. İslam ülkelerinden gelen lider ve
bürokratları Woking Camii’de genelde Lord Headley karşılamakta ve BMS’nin başkanı olarak
gelen misafirlere İngiltere’deki Müslümanlar hakkında bilgi vermektedir. Afgan bakan Serdar
Abdulhadi Khan 12 Mart 1922’de camiyi ziyaret etmiştir. Islamic Review’in Mayıs 1922
sayısında da hem BMS’nin Afgan bakana hitaben bilgilendirme konuşması hem de Afgan
Bakanın bu hitaba vermiş olduğu cevap yayımlanmıştır.29
Lord Headley, 1926 yılında Hoca Kemaleddin ile beraber Güney Afrika’da pek çok
bölgeyi ziyaret etmiş İngiltere’de yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgiler içeren
konferanslar vermiştir.30 Bu tarz seyahatleri çokça yapan Hoca Kemaleddin’e eşlik eden Lord
Headley’in gayesinin İngiltere’de İslam’ın yayılması için sarf edilen gayreti göstermek ve
BMS’nin daha fazla imkana kavuşması için küresel Müslüman toplumundan maddi yardım
almak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İngiliz Hükümeti’ne yapmış olduğu tekliflerden henüz
olumlu bir sonuç alamamıştır.
BMS, İslam ülkeleriyle irtibatını sürekli canlı tutmuş İngiltere’nin kontrolü altında olan
bölgelerdeki siyasi olayları yakından takip ederek İngiltere hükümetine aracılık etme rolünü de
üstlenmiştir. Örneğin, Woking Camii’in açılmasında maddi olarak büyük katkısı olan Bhopal

24

Islamic Review and Muslim India, VI, 12, (1918), s.408
Islamic Review and Muslim India, V/10 (1917). s. 421
26
Islamic Review, VI, 2, (1918), s. 69-80
27
Islamic Review, VI, 4, (1918), s. 151-9
28
Islamic Review, VI, 6, (1918), s. 236
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Islamic Review, X,5, (1922), s. 194
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Sultanını kendisinden sonra eyaletin başına geçecek kişi olarak hayatta kalan üçüncü oğlu
Navabzade Hamidullah Khan yönünde İngiliz hükümetinin karar vermesi için başlatmış olduğu
mücadelede desteklemiş ve bunu dergi üzerinden dile getirmiştir. Bu durumun olumlu
sonuçlanmasıyla Woking Camii ve İngiltere’deki Müslümanlar üzerinde büyük emeği olan
Sultan’a karşı vefa borcunu ödemek adına BMS’nin sekreteri Habibullah Lovegrove bir mektup
yazarak sevinçlerini dile getirmiştir.31
Islamic Review’in Aralık 1915 sayısında “The Islamic Society” adında uluslararası bir
cemiyet kurulmuş başkanlığını Prens Abdulkerim Khan of Sichchin, yardımcıları da İran,
Mısır, Arabistan ve İngiltere’den olan önde gelen Müslümanlardan oluşmuştur. Londra
merkezli bu cemiyetin kurulmasının amaçlarını İslam dünyasının dini, ahlaki, sosyal ve
entellektüel gelişimini desteklemek, İslam’ın gayri-Müslim ülkelerde tanıtımını sağlamak
(kurs, panel, seminer düzenlemek, ibadet olanaklarını yaygınlaştırmak, İslam literatürü
oluşturarak yayılmasını sağlamak gibi...) ve Londra’da bir caminin inşa edilmesi için gerekli
parayı toplamak şeklinde özetlenebilir. Ayrıca derginin bu sayısında Birleşik Krallık ordusuyla
savaşa giren Hintli Müslüman askerlerin geride bıraktıkları dul ve yetimleri desteklemek için
de aynı kişinin başkanlığında bir fon kurulduğu haberi de aktarılmaktadır.32
Islamic Review’in 1913 ile 1935 yılları arasında yayımlanan sayılarını incelediğimizde
daha başka isimlerde cemiyet ve kurumların olduğuna rastladık. 1) Central Islamic Society,
genelde Hz. Muhammed’in doğum gününü kutlamak için organizasyonlar yaptığı
aktarılmaktadır.33 2) Marmaduke Pictkhall’in başkanlık ettiği The Muslim Literary Society.34
3) London Muslim Society. 35 4) Society of London Muslims. 36 5) London Muslim
Association. 37 6) The Muslim Society of Great Britain (Başkan olarak Lord Headley
zikredilmektedir). 38 İncelememiz sonucunda ve yapılan faaliyetlerin aynı yerde aynı kişiler
etrafında şekillendiğinden yola çıkarak Pictkhall’in başkanlık ettiği topluluk müstesna diğer
kurumların aslında Lord Headley’in başkanlık ettiği İngiliz Müslümanlarını temsil eden
BMS’nin değişik şekillerde ifade ediliş hali olduğunu fark ettik.
BMS’nin üzerinde itina ile durduğu faaliyetlerine son örnek olarak Hz. Muhammed’in
(s.a.s.) doğum gününü kutlamak için Londra’nın prestijli otel ve restoranlarında Lord
Headley’in öncülüğünde sadece Müslümanları değil aynı zamanda gayri-müslimleri de davet
ettikleri toplantıları zikredebiliriz. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kutlama töreni

31

Islamic Review and Muslim India, XIV, 5, (1926), s.159-60
Islamic Review and Muslim India, III/12 (1915): s.657-8
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Islamic Review, VI, 12, (1918), s.409
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Islamic Review, VI, 7, (1918), s.264
35
Islamic Review, VII, 2, (1919)
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Islamic Review, VII, 4, (1919)
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genelde Lord Headley’in İslam veya Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kişiliği yada getirmiş olduğu
hiktmetler üzerine konuşması takip etmiş ve gelen misafirlere çay-kahve ikram edilerek güzelce
vakit geçirmeleri hedeflenmiştir. Zaman zaman şiir ve kasidelerin okunduğu haberleri de
aktarılmaktadır. Aşağıda 1929 ve 1931 yıllarında yapılan mevlid-i nebi kutlamalarında çekilen
fotoğrafları paylaşarak bu bahsi bitirmek ve Lor Headley’in İngiltere Müslümanları için
gerçekleştirmek istediği en büyük idealine geçmek istiyorum.
Görsel 2: Londra’da 12 Eylül 1929 tarihinde Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğum gününü
kutlamak için bir araya gelen yoğun kalabalığı gösteren fotoğraf.39

Görsel 3: Londra’da 30 Ekim 1931 tarihli Hindistan’dan gelen Agha Khan’ın da
katıldığı mevlid-i nebi kutlamasından bir kare.40

39
40

Islamic Review, XVII, 11 (1929)
Islamic Review, XIX, 12 (1931)
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Lord Headley’in İngiltere Müslümanları için ideali: London Mosque
Islamic Review, Ocak 1916 sayısında geçen yıl Müslüman olanların sayısının 100’e
ulaştığını ve sayıya her geçen gün yeni mühtedilerin eklendiğini haber vermektedir.41 Islamic
Review, Nisan 1916 sayıısnda Lord Headley’in 15 Mart’ta Daily Graphic gazetesinin editörüne
yazmış olduğu mektubu yayımlamıştır. “Hindistan’ın yardımı anısına Lord Headley’in önerisi:
Londra Camii- Bir Müslüman anıtı” başlıklı yazıda Lord Headley, İngiltere adına gelip Batı’da
savaşıp ve buralarda ölen Hintli Müslüman askerler için Hint halkına şükran borcunu ödemek
adına hükümetin burada imparatorluk için canlarını veren bu askerleri hatırasına bir şeyler
yapması gerektiğini ve bunu öncelikli konular arasına koymasını talep etmektedir. Kendisinin
bir hafta önce Savaş ve Hint bakanlıklarıyla iletişim kurduğunu ve böyle bir anıtın yapılmasına
onların sıcak baktığını ifade eden Lord Headley, arada kıskançlık oluşturmaması için bunun
sadece Müslüman askerler adına değil aynı zamanda Sihler ve Hindular için de düşünülmesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Böyle bir farkındalık oluşturmanın İngilizlerle Hintlilerin
birbirlerini perçinleyen zincirin halkalarından bir halka olacağını ve büyük Doğu
İmparatorluğuyla kenetleyeceğini öngören Lord Headley, hükümetin genel savaş fonunu bu
doğrultuda kullanmasını istememektedir. Ona göre hükümetin milli harcama doğrultusunda
camiinin tesis edilmesi için oylama talep etmesi ve önemli bir ödeneğin oluşturulması. Bu
hususta hükümeti desteklemek için kendi üstlerine düşen ne varsa onu da yerine getirmeyi
öneren Lord Headley, editörden okurlarının teklif ve önerilerine de açık olduğunu ifade
etmiştir.42
BMS, 1 Ekim 1927’de peygamber efendimizin doğum gününü kutlamak için bir
restoranda 200’den fazla kişinin katılımıyla bir etkinlik düzenlemiştir. Burada Lord Headley,
daha önce hükümete Londra’da Hintli Müslüman askerler anısına bir caminin yapılması için
yapmış olduğu teklife soğuk bakılmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.43
Lord Headley, kaleme almış olduğu “Is Our House in Order?” başlıklı yazısında
İngiltere’de yaşayan Müslümanların İslam’ı daha iyi temsil edebilme ve ibadetlerini rahatça
yapabilmeleri için Berlin ve Paris’te olduğu gibi Londra’da da büyük bir camiye ihtiyaç
duyduklarını her imkan ve fırsatta dile getirdiğini ifade etmiştir. Bunun için 100 bin İngiliz
Sterlin bütçeli bir Londra Camisi (London Mosque) teklifiyle görüşlerini paylaşmış ve küresel
çapta bir yardım kampanyası başlattığını da ifade etmiştir. Aralık 1927-Haziran 1928 tarihleri
arasında Hindistan’a yapmış olduğu seyahatinin bu bağlamda çok bereketli geçtiğini, doğum
günü kutlamasına katıldığı Haydarabad Nizam’ına da konuyu açmış ve kendi ifadesiyle ondan
yapılması planlanan cami için toplam 6o bin İngiliz Sterlini bağış sözü almıştır. Caminin
isminin de “London Nizamiah Mosque” olarak koyulması yönünde de telkin alan Lord
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Headley’in Haydarabad emirine bütün Müslümanlar adına duyduğu şükranı ifade etmiştir. Lord
Headley, ayrıca bu yazısında İslam içerisinde bulunan fanatik tavırları ve özellikle son zamanda
ortaya çıkan Ahmediyye cemaatinin diğer Müslümanlara bakış açılarını ve hoşgörüsüzlüklerini
ciddi bir şekilde eleştirerek Londra’da açılacak camide bu tarz mezhepçilik taassuplarının
olmaması gerektiğini de savunmuştur.44
BMS’nin 18 Kasım 1928 tarihli toplantısında Lord Headley, yeniden cemiyetin başkanı
olarak seçilmiş, yardımcıları da H.M.Leon ve Hoca Kemaleddin olmuştur. Bu toplantıda Lord
Headley’in Nizamiah Mosque inşa etmek için ne kadar çaba sarf ettiği ancak Londra şehir
merkezinde bulunan arsaların fahiş fiyatlarından ötürü bir türlü uygun yeri bulamamanın
üzüntüsünü yaşadığı aktarılmaktadır.45 Nihayet Lord Headley, 16 Ağustos 1929 tarihinde “The
London Nizamiah Mosque Trust Fund” başlıklı yazısında cami inşaatı için West Kensington
tren istasyonu yakınında dernek üyeleriyle beraber mükemmel bir yer bulduklarını ve 28 bin
sterlin ödediğini haber vermektedir.46 Lord Headley, Kasım 1930 tarihinde Islamic Review’de
“The London Nizamiah Mosque” adlı yazısında derneğin faaliyetleri ve harcamalara dair
bilgiler vermiştir. Projenin tamamlanabilmesi için verilen bağış sözlerinin gerçekleşmediği,
daha fazla paraya ihtiyaç duyduklarını, her Müslümanın bağış toplamak için sorumluluk içinde
olduğunu dile getiren neler yapılabileceğini de okurlarına tavsiye etmiştir. Cami projesi içinde
kütüphane, misafirhane, imam evi ve toplantı salonu gibi bölümlerin olacağını, dekor ve
süslemelerin Londra’ya yakışır şekilde birinci sınıf malzeme ve işçilikle olması gerektiğini
ifade etmiştir. Ayrıca camide görev alacak imam veya imamların herhangi bir siyasî ve radikal
bir mezhebe mensubiyetinin olmaması gerektiğini, imamın fıkıhta Hanefi okulunu takip etmesi
gerektiğini vurgulamıştır.47
Ancak Lord Headley, başlatmış olduğu projeyi gerçekleştirme fırsatı bulamamıştır.
Kendisi vefat ettikten iki yıl sonra London Nizamiah Mosque için temel atma töreni
düzenlenmiş Hydarabad Emir’inin oğlu Azam Jah Bahadur bu temel atma töreninde
bulunmuştur. Temel atma anlarına dair resimleri yayınlayan The Islamic Review, camiyi
yaptırma derneğinin (Nizamiah Mosgue Trust) prens ve prensese katılımlarından dolayı
teşekkürlerini içeren yazısını da derginin bu sayısında okurlarıyla paylaşmıştır.48 Ancak inşaat
her nedense devam ettirilememiş, daha sonra 1940 yılında İngiliz Hükümeti Regents Park’ta
Müslüman toplumunun cami inşa edebilmesi için yaklaşık bin dönümlük bir araziyi tahsis
etmiştir. Ancak caminin inşaatına 1973 yılında başlanmış ve yetmişli yılların ortalarına doğru
tamamlanabilmiştir.49 Bugün bu cami Londra’nın merkezinde “London Central Mosque” veya
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Regent’s Park Mosque olarak İslam’ın İngiltere’deki önemli sembollerinden birini temsil
etmektedir.
Sonuç:
Lord Headley, Müslüman olduktan sonra bütün enerjisini İngiltere’de İslam’ın
tanıtılmasına vererek İngilizlerde İslam hakkındaki ön yargı ve yanlış anlamaları bertaraf etmek
için çaba sarf etmiştir. 20. Yüzyıl İngiltere’sinde İslam’ın simgesi ve orada yaşayan
Müslümanlar için toplanma merkezi olan Woking Camii’de haftalık ve aylık konuşmalar
yapan, cami derneğinin çıkarmış olduğu Islamic Review adlı aylık dergide makale, şiir ve
dualar kaleme alan Lord Headley, İslam’ın İngiltere’de tanıtılmasında öncü isimlerden biri
olmuştur. 1914 yılında British Muslim Society adında bir cemiyet kuran Lord Headley, bu
kurum vasıtasıyla Londra’nın pek çok bölgesinde programlar düzenleyerek başta kendisi olmak
üzere pek çok entellektüelin konuşmalar yapmasına olanak hazırlamıştır. Lord Headley,
İngiltere’deki Müslümanları temsilen Londra’ya gelen pek çok siyasetçi, bürokrat ve bilim
adamlarını camide karşılayarak İngiltere’de İslam hakkında bilgiler vermiştir.
Müslüman nüfus arttıkça ibadetlerin gerçekleştirilmesi için yeteri kadar büyük olmayan
Woking Camii’ye ilaveten Londra’da daha büyük bir camiye ihtiyaç duyulduğunu her mahfilde
dile getiren Lord Headley, İngiltere hükümetiyle temas kurmuş ancak olumlu netice
alamamıştır. Konuşma ve yazılarında İngiltere’nin hegemonyasında bulunan 110 milyondan
fazla Müslüman adına Londra’da onları temsil eden bir mabedin bulunmayışını büyük bir
eksiklik olarak dile getiren Lord Headley bu gayeyi gerçekleştirmek için hem İngiltere’de hem
de yurt dışında (Afrika ve Hindistan) bir dizi seyahatler gerçekleştirmiştir. Önemli bir miktar
parayı Haydarabat Emir’inden bağış olarak alan Lord Headley, Londra’nın merkezinde London
Nizamiah Mosque adında bir camiyi inşa etmek için arazi satın alma hazırlıklarına başlamıştır.
Ancak ne yazık ki bu projeyi gerçekleştiremeden 1935 yılında hayata gözlerini kapamıştır.
Kendisinden sonra adı geçen cami için girişimler yapılmış hatta satın alınan arsaya temel
atılmasına rağmen bu proje gerçekleşmemiştir. Londra’nın başka bir bölgesinde bu temsili cami
ancak 1970’li yılların sonlarına doğru yapılabilmiştir.
Lord Headley’in yaşamış olduğu devrin şartlarını düşündüğümüzde İslam’ı tanıtma adına
çabasının ne kadar kıymetli olduğunu ifade edebiliriz. İngiltere hükümetini savaşlarda ön
saflarda kullandığı Müslüman askerlerin hatırasına karşı gereken desteği verme hususunda
gevşek davranmasını ciddi şekilde eleştiren Lord Headley, Müslümanların kendi imkanlarıyla
cami projesini hayata geçireceğine inanmıştır. Ayrıca Lord Headley, son derece demokratik bir
istekte bulunarak askerler adına yapılacak abidenin sadece Müslüman askerler için değil Hindu
ve Sihler için de yapılabileceğini önermiştir. Lord Headley’in hayatı ve yazılarının gözden
geçirilerek bir takım derslerin çıkarılması bugün İngiltere’de yaşayan Müslümanlar için önemli
bir vazife olarak durmaktadır.
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ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA YASAĞININ KİŞİ
BAKIMINDAN (Ratione Personae), YER BAKIMINDAN (Ratione Loci) VE KONU
BAKIMINDAN (Ratione Materiae) UYGULANABİLİRLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Hakan Erkiner
Marmara Üniversitesi
ÖZET
BM Şartı madde 2/4, kişi bakımından yâni ratione personae uygulanabilirlik bakımından,
devletlere yükümlülük yüklemektedir. Bu yükümlülük erga omnes bir yükümlülüktür. Nitekim
jus cogens kurallardan erga omnes yükümlülükler doğar ve BM Şartı 2/4’ün jus cogens bir
norm olduğu hususunda uluslararası hukukta bir mutâbakat vardır.1 BM Şartı 2/4, yer
bakımından yâni ratione loci uygulanabilirlik bakımından devletlerin ülkelerini korumaktadır.2
BM Şartı 2/4’ün konu bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirliğini anlatmak için
öncelikle maddede geçen kuvvet kavramını açıklamak gereklidir. Şart doğrudan kuvvet
kullanılmasını yasaklayarak fiilen silâh kullanılmasını engellemek istemekte ve silâh
kullanmanın üzerine yapıştırılan hukukî etiket ile ilgilenmemektedir. BM Şartı fiilen kuvvet
kullanılmasını yasakladığı gibi onun hazırlık aşaması da olabilen kuvvet kullanma tehdidinde
bulunmayı da yasaklamaktadır. Kuvvet kullanma tehdidinde bulunma fiilen kuvvet
kullanmanın hazırlığı olabileceği gibi bu tehdidin yöneldiği devleti fiilen kuvvet kullanmadan
istenileni yapmaya sevk etmek için korkutmak amacıyla da yapılabilir. Her hâlükârda kuvvet
kullanma tehdidinde bulunmak da kuvvet kullanmanın kendisi gibi BM Şartı madde 2/4’de
yasaklanmıştır. Kuvvet kullanma tehdidinin de kuvvet kullanmanın kendisi gibi yasaklanması,
fiilî düşmanlığa ve çatışmaya varmayan sadece savaş ilânı yapılan durumların da
yasaklanmasını kapsamaktadır. Nitekim her savaş ilânı asgarîde bir kuvvet kullanma tehdidi
içerir. Tehdit genel olmamalı somut olarak belirli bir devlete yönelmeli, silâhlı bir saldırıyı kast
ederek doğrudan olmalı ve açıkça ifâde edilmelidir.3 Şunu da belirtmek lâzımdır ki şâyet kuvvet
kullanmanın kendisi meşrû ise bu durumda kuvvet kullanma tehdidinde bulunmanın kendisi de

1

Ahmet Hamdi Topal, “Uluslararası Hukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma”, T.C. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2004, s. 119.

2

Naim Demirel, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması, Derin, İstanbul, 2015, ss. 16-19.

3

Robert Kolp, Ius contra bellum, Bruylant, Bruxelles, 2009, s. 243.
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meşrûdur. Meşrû müdâfaa durumu ifâde edilen hususu oluşturur. BM Şartı 2/4’ü konu
bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirlik bakımından incelerken silâhlı kuvvet
konusunun da üzerinde durmak gereklidir. BM Şartı madde 2/4’ün sadece silâhlı kuvvet
kullanımını işlediği uluslararası hukuk öğretisindeki genel anlayıştır.4
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk - Uluslararası Kuvvet Kullanma Yasağı - Uluslararası
Silâhlı Saldırı
GİRİŞ
Uluslararası hukukta uluslararası barış ve güvenliğin temel hukukî mîmârîsi devletlerin
uluslararası ilişkilerinde kuvvet kullanma yasağının mevcûdiyeti üzerine kurulmuştur.
Birleşmiş Milletler (BM) Şartı madde 2/4’e göre, “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek
herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek BM’in
amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet
kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.” Bu emredici hukuk kuralı temel öneme hâiz bir kural
olduğu için iyi açıklanmalıdır. Maddede geçen uluslararası ilişkilerin hukukî çerçevesi nedir;
yasaklanan kuvvet kullanmadan ne anlaşılmalıdır; acaba ekonomik ve siyâsi güç kullanılması
maddede geçen kuvvet kullanma yasağına dâhil midir yoksa maddede yasaklanan sâdece silâhlı
kuvvet kullanılması mıdır; madde neden savaşı değil de kuvvet kullanımını yasaklamaktadır;
şâyet yasaklanan sâdece silâhlı kuvvet kullanımı ise uluslararası hukukta silâhlı kuvvet
kullanımı nedir ve silâhtan ne anlaşılmalıdır gibi sorular bu jus cogens normun iyice kavranması
için cevaplanması gereken sorulardır. Bu nedenle çalışmada kuvvet kullanma yasağının kişi
bakımından, yer bakımından ve konu bakımından uygulanabilirliği incelenerek anılan sorular
cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.
I. KUVVET KULLANMA YASAĞININ KİŞİ BAKIMINDAN (Ratione Personae) VE
YER BAKIMINDAN (Ratione Loci) UYGULANABİLİRLİĞİ
BM Şartı madde 2/4, “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin
toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek BM’in amaçları ile
bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına

4

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 245; René Värk, “The Use of Force in the Modern World: Recent
Developments and Legal Regulation of the Use of Force”, Baltic Defence Review, no. 10, vol. 2/2003, s. 33;
https://www.bdcol.ee/files/docs/bdreview/bdr-2003-10-section2-article2.pdf (12.04.2020).
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başvurmaktan kaçınırlar.” kuralını koyarken kişi bakımından yâni ratione personae
uygulanabilirlik bakımından, devletlere yükümlülük yüklemektedir. Bu yükümlülük ratione
personae bakımından erga omnes bir yükümlülüktür. Nitekim jus cogens kurallardan erga
omnes yükümlülükler doğar ve BM Şartı 2/4’ün jus cogens bir norm olduğu hususunda
uluslararası hukukta bir mutâbakat vardır.5 Öyleyse bundan doğan yükümlülük de bütün
devletlerin bütün devletlere karşı ileri sürebileceği yâni herkese karşı dermeyan edilebilir bir
(erga omnes) yükümlülüktür.6
BM Şartı 2/4’ü yer bakımından yâni ratione loci uygulanabilirlik bakımından devletlerin
ülkelerini korumaktadır. Devletin ülkesine kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi dâhildir.7
Ayrıca yurtdışındaki askerî üsler, elçilikler ve konsolosluklar ve açık denizdeki savaş gemileri
devlet unsurları olarak ratione lociye dâhildir. Buna karşın yurtdışındaki uyruklar ve açık
denizlerde devletin bayrağını taşıyan sivil gemiler kapsam dışındadır. Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) 111’inci maddesi kesintisiz tâkip hakkını düzenlerken;8
BMDHS’nin 301’inci maddesi devletlerin BMDHS uyarınca haklarını kullanırken ve
yükümlülüklerini yerine getirirken taraf devletlerin herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne
ya da siyâsî bağımsızlığına karşı ya da BM Şartı’nda belirtilen uluslararası hukuk ilkeleri ile
bağdaşmayacak diğer herhangi bir şekilde tehdide ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan
kaçınacaklarını belirterek denizlerin barışçı amaçlarla kullanılmasının esas ilke olduğunu
kurala bağlamaktadır.9
BM Şartı 2/4’ü yer bakımından yâni ratione loci uygulanabilirlik bakımından uzayı da kapsar.
Şöyle ki, 27 Ocak 1967 târihli, Ay ve Diğer Gök Cisimleri Dâhil, Uzayın Keşif ve
Kullanılmasında Devletlerin Faâliyetlerini Yöneten İlkeler Hakkında Antlaşma’nın 3’üncü
maddesi, antlaşmaya taraf devletlerin ay ve diğer gök cisimleri dâhil, uzayın keşif ve
kullanılması ile ilgili faâliyetleri, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve uluslararası

5

Ahmet Hamdi Topal, “Uluslararası Hukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma”, s. 119.

6

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 238; Naim Demirel, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması,
ss. 16-19.

7

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 241.

8

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/denizhukuku.pdf (12.04.2020); Selami Kuran, Uluslararası Deniz
Hukuku, Beta, İstanbul, 2020, ss. 297-302.

9

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/denizhukuku.pdf (12.04.2020); Selami Kuran, Uluslararası Deniz
Hukuku, s. 289.
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işbirliği ve anlayışın teşviki amacıyla BM Şartı da dâhil olmak üzere uluslararası hukuka uygun
bir şekilde yürütülmesini düzenlemekle uzayda da kuvvet kullanılmasını yasaklamaktadır.10
II. KUVVET KULLANMA YASAĞININ KONU BAKIMINDAN (Ratione Materiae)
UYGULANABİLİRLİĞİ
BM Şartı 2/4’ü konu bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirlik bakımından birden
fazla unsurun mevcut olduğunu belirlemekteyiz. BM Şartı 2/4’ün konu bakımından
uygulanabilirliğini anlatmak için öncelikle maddede geçen kuvvet kavramını açıklamak
gereklidir.
Öncelikle savaş ve kuvvet arasındaki ilişkiye değinmek yerinde olur. BM Şartı madde 2/4,
kendinden önceki metinlerde kullanıldığı gibi, örneğin 1928 târihli Paris Barış Şartı’nda diğer
adıyla Briand-Kellog Paktı’nda kullanıldığı gibi savaş kavramını kullanmamaktadır.11
BM Şartı, anılan önceki düzenlemelerden farklı olarak savaş kelimesi yerine kuvvet kelimesini
kullanmayı tercih etmektedir. Kuvvet kelimesinin anlamı savaş kelimesinden daha geniştir.
Kuvvet kavramı basit bir fiile gönderme yaparken savaş kelimesi hukuken karmaşık, kompleks,
girift bir duruma gönderme yapar. Kuvvet kullanılması ile savaş arasındaki en önemli hukukî
fark savaş için devletlerarasında öncelikle bir savaşma niyetinin yâni animus belligerendinin
bulunması gerekir.12 Bu animus yâni niyet iki taraflı olabilir. İki taraflı olduğunda savaşta
olunduğu hususunda devletlerarasında anlaşma vardır. Animus belligerendi tek taraflı da
olabilir. Bu durumda savaş niyeti tek taraflıdır ve savaşmaya niyeti olan tarafın savaş ilânı ile
niyet kendini belli eder. Animusun noksanlığında arada düşmanlık olabilir fakat iki taraflı ya da
tek taraflı niyet olmadıkça savaş yoktur. Öte yandan arada etkili bir düşmanlık olmasa bile
sadece îlân ile yâni niyetin varlığının ifşâ edilmesi ile savaş denilen hukukî durum kurulabilir

10

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc050/kanuntbmmc050/kanuntbm
mc05000902.pdf (12.04.2020). Büyük ihtimalle 21’inci yüzyıl zarfında uzayın sadece barışçı kullanımının fiilen
ortadan kalkması ile uzayda kuvvet kullanılmasının gerçekleşmesini tâkîben devlet unsurları olarak uzay araç ve
tesislerinin de ratione lociye dâhil olduğunu gerçekten gündeme getirecek olayların yaşanacağı bugünden
söylenebilir.
11

https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/briandkelloggpact.pdf (12.04.2020).

12

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 241.
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çünkü savaş için animusun ilânı yeterlidir. Savaş durumunda gerçekten çatışmaların da olması
şart değildir.13
Yukarıda savaş hakkında ifâde edilenler, devletlerin ülkeleri dışında savaş durumu içerisinde
bulunmadan kuvvet kullanabileceklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle savaşı da
kapsayacak biçimde uluslararası hukukta BM Şartı ile kuvvet kullanılmasının yasaklanması
yoluna gidilmiştir. Sadece savaş yasaklansaydı bir devlet savaş durumunda olmaksızın ülkesi
dışında kuvvet kullanabilir fakat savaş yapmama yasağını ihlâl etmeyebilirdi. BM Şartı savaşı
yasaklamak yerine kuvvet kullanılmasını yasaklayarak bu durumun sûistîmal edilmesini
önlemek istemiştir. Şart doğrudan kuvvet kullanılmasını yasaklayarak fiilen silâh
kullanılmasını engellemek istemekte ve silâh kullanmanın üzerine yapıştırılan hukukî etiket ile
ilgilenmemektedir.
BM Şartı 2/4’ü konu bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirlik bakımından kuvvet
kelimesinin kullanılmasını açıkladıktan sonra sıra kuvvet kullanma tehdidinde bulunmanın
açıklanmasına gelmektedir.
BM Şartı fiilen kuvvet kullanılmasını yasakladığı gibi onun hazırlık aşaması da olabilen kuvvet
kullanma tehdidinde bulunmayı da yasaklamaktadır. Kuvvet kullanma tehdidinde bulunma
fiilen kuvvet kullanmanın hazırlığı olabileceği gibi bu tehdidin yöneldiği devleti fiilen kuvvet
kullanmadan istenileni yapmaya sevk etmek için korkutmak amacıyla da yapılabilir.
Her hâlükârda kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak da kuvvet kullanmanın kendisi gibi BM
Şartı madde 2/4’de yasaklanmıştır. Kuvvet kullanma tehdidinin de kuvvet kullanmanın kendisi
gibi yasaklanması, fiilî düşmanlığa ve çatışmaya varmayan sadece savaş ilânı yapılan
durumların da yasaklanmasını kapsamaktadır. Nitekim her savaş ilânı asgarîde bir kuvvet
kullanma tehdidi içerir. Tehdit genel olmamalı somut olarak belirli bir devlete yönelmeli, silâhlı
bir saldırıyı kast ederek doğrudan olmalı ve açıkça ifâde edilmelidir.14 Şunu da belirtmek
lâzımdır ki şâyet kuvvet kullanmanın kendisi meşrû ise bu durumda kuvvet kullanma tehdidinde
bulunmanın kendisi de meşrûdur. Meşrû müdâfaa durumu ifâde edilen hususu oluşturur.
Meşrûluk hususunda kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak ile kuvvet kullanmak arasında bir

13

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 242.

14

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 243.
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koşutluk, paralellik vardır. Kuvvet kullanmanın kendisi meşrû olacak ise kuvvet kullanma
tehdidi de meşrûdur.
BM Şartı 2/4’ü konu bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirlik bakımından incelerken
silâhlı kuvvet konusunun da üzerinde durmak gereklidir. BM Şartı madde 2/4’ün sadece silâhlı
kuvvet kullanımını işlediği uluslararası hukuk öğretisindeki genel anlayıştır.15 Böylelikle siyâsî
ve ekonomik güç kullanılması kuvvet kullanma yasağı tarafından kapsanmamaktadır. Siyâsî ya
da ekonomik güç kullanılarak bir devletin kararlarını etkileme çabası egemenliğin ihlâli ya da
içişlerine karışma yasağının ihlâlini oluşturabilir ama kuvvet kullanma yasağının ihlâli değildir
çünkü kuvvet kullanma yasağı silâhlı kuvvet kullanılmasını yasaklar. Silâhlı kuvvet ifâdesi
maddî sonuç doğuran bütün fizikî kuvvet kullanım biçimlerini kapsamalıdır.16
Bu doğrultuda silâh, fizikî sonuç doğuran bütün nesne ve araçları kapsar.17 Patlayıcı ve ateşli
silâhlar, bu sınıfın içerisinde yer alan bütün füzeler, roketler, lazerler, bombalar, patlayıcı
mermiler, mermiler; patlayıcı ya da ateşli silâh sınıfına girmeyen diğer silâhlar yâni biyolojik
ve kimyasal silâhlar; yangın çıkarma, su baskınına uğratma, radyasyon yayma, siber saldırı
yoluyla fizikî yıkım yaratma ya da fizikî altyapıyı çökertme, siber saldırı yoluyla altyapının
işlevini yerine getirmesini, hizmet görmesini durdurma gibi bütün yöntemler silâh olarak
nitelenir. Bu durumda silâh olma işlevine uygun bütün teknikler silâhtır ve bunların kullanımı
silâhlı kuvvet teşkil eder.18
Silâhlı kuvvet kullanma eşiği askerî nitelikte kuvvet kullanılmasıdır.19 Bu doğrultuda polis
kuvveti ile icrâ edilen basit operasyonlar askerî nitelikte kuvvet kullanımı olmadıklarından
ötürü silâhlı kuvvet kullanımı eşiğini aşmazlar yâni silâhlı kuvvet kullanımı olarak
değerlendirilmezler. Polis operasyonları, askerî operasyonlardan kullanılan kolluk gücünün

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 245; René Värk, “The Use of Force in the Modern World: Recent
Developments and Legal Regulation of the Use of Force”, s. 33.

15

16

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 246.

17

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 246.

18

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 246.

Mathias Forteau, Droit de la Sécurité Collective et Droit de la Responsabilité International de l’Etat, Pedone,
Paris, 2006, s. 111.

19
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niteliği ve buna eşlik eden kuvvet kullanımının amacı ve sınırlılığı ile ayrılır. Polis
operasyonlarında amaç başka bir devletin irâdesini zorlamak değildir.20
Çözümlenmesi gereken sıradaki mesele dolaylı kuvvet kullanımıdır. Başka bir devletin
topraklarındaki düzensiz silâhlı kuvvetlerin ya da silâhlı grupların bu devlete karşı saldırı
düzenleme amacıyla desteklenmesi ya da başka bir devletin topraklarında terörist eylemler
düzenlenmesini organize etmek ya da bu eylemlere iştirak etmek dolaylı kuvvet kullanımı
oluştururlar.21
Uluslararası hukukta silâhlı saldırının tanımı için genel olarak kullanılan tanım BM Genel
Kurulu’nun 14 Aralık 1974 târihli ve 3314 (XXXIX) sayılı Saldırının Tanımı Kararı’nda
belirtilen tanımdır.22 Bu belgeye göre saldırı bir devletin ya da devletler grubunun diğer bir
devletin ya da devletler grubunun egemenliğine, ülke bütünlüğüne ya da siyâsî bağımsızlığına
karşı ya da BM Şartı ile bağdaşmayan diğer herhangi bir tarzda silâhlı kuvvet kullanmasıdır.23
Netice olarak, BM Şartı 2/4’e göre, tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir
başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek BM’in amaçları ile
bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına
başvurmaktan kaçınırlar.
SONUÇ
BM Şartı madde 2/4, “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin
toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek BM’in amaçları ile
bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına
başvurmaktan kaçınırlar.” kuralını koyarken kişi bakımından yâni ratione personae
uygulanabilirlik bakımından, devletlere yükümlülük yüklemektedir. Bu yükümlülük ratione
personae bakımından erga omnes bir yükümlülüktür. Nitekim jus cogens kurallardan erga
omnes yükümlülükler doğar ve BM Şartı 2/4’ün jus cogens bir norm olduğu hususunda
uluslararası hukukta bir mutâbakat vardır. Öyleyse bundan doğan yükümlülük de bütün
20

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 247.

21

Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 247.

A/RES/3314 (14 Aralık 1974 târihli ve 3314 sayılı BM Genel Kurulu’nun Saldırının Tanımı Kararı);
https://undocs.org/A/RES/3314(XXIX) (24.04.2020); İbrahim Kaya, Uluslararası Hukukta Temel Belgeler,
Seçkin, Ankara, 2016, ss. 670-673.

22

23

Saldırının Tanımı Kararı madde 1.
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devletlerin bütün devletlere karşı ileri sürebileceği yâni herkese karşı dermeyan edilebilir bir
(erga omnes) yükümlülüktür.
BM Şartı 2/4’ü yer bakımından yâni ratione loci uygulanabilirlik bakımından devletlerin
ülkelerini korumaktadır. Devletin ülkesine kara ülkesi, deniz ülkesi ve hava ülkesi dâhildir.
Ayrıca yurtdışındaki askerî üsler, elçilikler ve konsolosluklar ve açık denizdeki savaş gemileri
devlet unsurları olarak ratione lociye dâhildir. Buna karşın yurtdışındaki uyruklar ve açık
denizlerde devletin bayrağını taşıyan sivil gemiler kapsam dışındadır. BM Şartı 2/4’ü yer
bakımından yâni ratione loci uygulanabilirlik bakımından uzayı da kapsar.
BM Şartı, savaşı yasaklamak yerine kuvvet kullanılmasını yasaklayarak normun sûistîmal
edilmesini önlemek istemiştir. Şart, doğrudan kuvvet kullanılmasını yasaklayarak fiilen silâh
kullanılmasını engellemek istemekte ve silâh kullanmanın üzerine yapıştırılan hukukî etiket ile
ilgilenmemektedir. BM Şartı fiilen kuvvet kullanılmasını yasakladığı gibi onun hazırlık aşaması
da olabilen kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı da yasaklamaktadır.
BM Şartı madde 2/4’ün sadece silâhlı kuvvet kullanımını işlediği uluslararası hukuk
öğretisindeki genel anlayıştır. Böylelikle siyâsî ve ekonomik güç kullanılması kuvvet kullanma
yasağı tarafından kapsanmamaktadır. Siyâsî ya da ekonomik güç kullanılarak bir devletin
kararlarını etkileme çabası egemenliğin ihlâli ya da içişlerine karışma yasağının ihlâlini
oluşturabilir ama kuvvet kullanma yasağının ihlâli değildir çünkü kuvvet kullanma yasağı
silâhlı kuvvet kullanılmasını yasaklar. Silâhlı kuvvet ifâdesi maddî sonuç doğuran bütün fizikî
kuvvet kullanım biçimlerini kapsamalıdır. Bu doğrultuda silâh, fizikî sonuç doğuran bütün
nesne ve araçları kapsar. Silâhlı kuvvet kullanma eşiği askerî nitelikte kuvvet kullanılmasıdır.
Netice olarak, BM Şartı 2/4’e göre, tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir
başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek BM’in amaçları ile
bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına
başvurmaktan kaçınmalıdırlar. Uluslararası hukukta bu yükümlülük erga omnes bir
yükümlülüktür.
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BAYRAK DEVLETİNİN YABANCI GEMİ MÜRETTEBATI ÜZERİNDEKİ
(DİPLOMATİK) HİMAYESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali BAL
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Uluslararası hukukun temel bir ilkesi gereğince, devlet, bir başka devletin uluslararası
hukuka aykırı eyleminden zarar görüp, olağan yollardan giderim sağlayamayan vatandaşını
koruma hakkını haizdir. Bir kişinin bu şekilde uğradığı zararın dolaylı olarak onun uyrukluğunu
taşıdığı devlete verilmiş bir zarar olduğu varsayımına dayanan “diplomatik himaye”
(diplomatic protection) hakkı, devletin uyruklarının uluslararası hukukun ihlalinden doğan
haklarını üstlenerek uluslararası alanda durumun düzeltilmesi yollarını arayabilmesini ifade
eder. Diplomatik himaye, müzakerelere başlama, diğer devletler veya uluslararası örgütler
nezdinde girişimde bulunma, uluslararası yargıya başvurma biçiminde işletilebilir.
Bir devletin bir kişi (veya nesne) için diplomatik himaye sağlayabilmesi, onun söz
konusu devletin uyrukluğunu taşımasına bağlıdır. Bununla birlikte, Uluslararası Hukuk
Komisyonunun 2006’da tamamladığı Diplomatik Himayeye İlişkin Taslakta, geleneksel
esastan ayrılarak, devletin belirli şartlarla ülkesindeki vatansızlar ve mülteciler için diplomatik
himaye sağlayabileceği öngörülmüştür. Yine, Taslağın 18. maddesine göre, bir gemiye
uluslararası hukuka aykırı bir eylemle verilen zararla bağlantılı olarak mürettebat üyelerinin
zarar görmesi durumunda bayrak devleti -hangi uyrukluğu taşıdıkları önemli olmaksızın- onlar
adına giderim arama hakkına sahiptir; bu hak mürettebatın uyrukluğunu taşıdığı devletlerinin
diplomatik himaye hakkını etkilemez. Bayrak devletinin yabancı mürettebat açısından giderim
arama hakkı diplomatik himaye olarak nitelendirilmese de, bu koruma biçiminin diplomatik
himayeye benzediği açıktır.
Uluslararası hukukta gemiler bakımından diplomatik himaye hakkı münhasıran bayrak
devletine ait olup; bu (ya da benzer bir) korumanın gemiyle birlikte -belirli şartlarla- gemideki
herkesi ve her şeyi kapsadığı şeklinde geniş yorumlanması, birtakım devlet uygulamaları ve
uluslararası yargı ve hakemlik kararlarıyla da teyit edilmektedir. Nisbeten yakın dönemlerde
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, ticarî gemilerin mürettebatıyla birlikte alıkonulmasıyla
ilgili M/V “Saiga” (No. 2) Davası ile M/V “Virginia G” Davasında, “geminin bütünlüğü”
yaklaşımı çerçevesinde bayrak devletinin yabancı mürettebatın gördüğü zararlar sebebiyle hak
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talep edebileceğini kabul etmiştir. Yine Mahkeme, Rusya’nın Hollanda bayraklı bir
Greenpeace gemisini mürettebatıyla birlikte alıkoymasıyla ilgili Arctic Sunrise Davasına
ilişkin geçici tedbir kararında, aralarında Rus vatandaşlarının da bulunduğu mürettebat
üyelerinin serbest bırakılmasını öngörmüştür. Uyuşmazlık için oluşturulan Hakemlik
Mahkemesi, esas hakkındaki kararında, üzerindeki her şey ve işletime katılan veya işletimle
ilgili herkesle birlikte bir bütün teşkil eden geminin, bayrak devletinin yetkisine bağlı olduğunu;
bayrak devletinin müdahalede bulunan devlete karşı bu devletin uyrukluğunu taşıyan
mürettebat için olsa dahi himaye hakkını ileri sürebileceğini teyit etmiştir.
Sunumumuzda -diplomatik himaye müessesesini takviye eden- bayrak devletinin
yabancı mürettebatın haklarını uluslararası alanda koruma hakkının dayanağı, temel amaç ve
özellikleri, uygulamadan örneklerle açıklanıp; bu koruma biçiminin önemi ve tartışmalı
noktaları değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: uluslararası hukuk, diplomatik himaye, uyrukluk şartı, bayrak
devleti, yabancı gemi mürettebatı
GİRİŞ
Uluslararası Sürekli Adalet Divanının The Mavrommatis Palestine Concessions
Davasına ilişkin kararında belirttiği üzere, bir devletin, bir başka devletin uluslararası hukuka
aykırı eyleminden zarar görüp olağan yollardan giderim sağlayamayan vatandaşını koruma
hakkına sahip olduğu, uluslararası hukukun temel bir ilkesidir1. Bir kişiye uluslararası hukuka
aykırı bir eylemle verilen zararın aynı zamanda onun uyrukluğunu taşıdığı devlete dolaylı
olarak verilmiş bir zarar olduğu varsayımına dayanan “diplomatik himaye” (diplomatic
protection) hakkı, en yalın şekilde, devletin uyruklarının uluslararası hukukun ihlalinden doğan
haklarını üstlenerek uluslararası alanda girişimlerde bulunabilmesini, ihlalci devletin
uluslararası

sorumluluğunu

ileri

sürebilmesini

ve

durumun

düzeltilmesi

yollarını

arayabilmesini ifade eder. Bir başka deyişle diplomatik himaye, vatandaşı uluslararası hukuka
aykırı bir eyleme maruz kalan bir devletin bir diğer devletle arasında bu eylemden doğan
uyuşmazlığın halledilmesi için başvurduğu bir uluslararası usuldür2. Uluslararası Hukuk
1

Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Great Britain), PCIJ, Series A, No. 2, Judgment of 30.08.1924,
s. 12.
2
Çeşitli tanımlar ve diplomatik himayenin unsurları için bkz. Meray Seha L., Devletler Hukukuna Giriş, C. 1, 3.
Baskı, AÜSBF Yayınları, 1968, s. 639-640; Akehurst Michael/Malanczuk Peter, Akehurst’s Modern
Introduction to International Law, 7. Baskı, Routledge, 1997, s. 263; O’Brien John, International Law, Cavendish
Publishing Limited, 2001, s. 372; Gündüz Aslan, Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar, 5. Baskı,
Beta, 2003, s. 559-560; Pazarcı Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, 3. Kitap, 4. Baskı, Turhan Kitabevi, 2005,
s. 174, 176; Shaw Malcolm N., International Law, 6. Baskı, Cambridge University Press, 2008, s. 809;
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Komisyonunun 2006’da tamamladığı Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın (Draft Articles on
Diplomatic Protection) 1. maddesine göre de diplomatik himaye, bir devletin, uyrukluğunu haiz
bir gerçek veya tüzel kişiye bir başka devletin uluslararası hukuka aykırı bir eyleminin zarar
vermesi hâlinde bu devletin sorumluluğunun işletilebilmesi için diplomatik eylemler veya diğer
barışçı yollarla başvuruda bulunması anlamına gelir3. Diplomatik himaye, diplomatik kanallar
vasıtasıyla ihlalci devletle doğrudan müzakereler yürütme, diğer devletler veya uluslararası
örgütler nezdinde girişimlerde bulunma, imkân varsa uluslararası yargı veya hakemlik
organlarına başvurma biçiminde işletilebilir4.
Diplomatik himaye hakkının sahibi prensip olarak devletlerdir. Bununla birlikte
uluslararası örgütlerin de ajanları için işlevsel (functional) bir koruma sağlayabildiği kabul
edilmektedir5. Devletlerin diplomatik himaye hakkını kullanabilmesi için belirli şartların yerine
gelmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir devletin bir kişi
(veya nesne) lehine diplomatik himaye sağlayabilmesi, prensip olarak, onun devletle arasında
uyrukluk bağı bulunmasına bağlıdır (the rule of nationality of claims). Bir başka deyişle,
devletler, kural olarak, ancak uyrukluğunu taşıyan gerçek kişiler, tüzel kişiler, gemiler veya
hava araçları için diplomatik himayeye başvurabilir. Diplomatik himayenin işletilebilmesi için,
ayrıca, uluslararası hukuka aykırı bir eylemle zarar gören kişinin, prensip olarak, haklarını ihlal
eden devletin iç başvuru yollarını tüketmiş olması da gerekmektedir6. Bununla birlikte,
uluslararası örf ve âdet niteliğindeki iki şartın da birtakım istisnaları olduğu kabul
edilebilmektedir. Diplomatik Himayeye İlişkin Taslakta, sadece uyrukların devletin diplomatik
himayesinden yararlanabileceği yönündeki geleneksel esastan ayrılarak devletin belirli şartlarla
ülkesindeki vatansızlar ve mülteciler için diplomatik himaye sağlayabileceği (m. 8) ve ayrıca
bir geminin uyrukluğunu taşıdığı devletin (bayrak devleti) kimi durumlarda yabancı gemi
Kaczorowska Alina, Public International Law, 4. Baskı, Routledge, 2010, s. 458; Akkutay Ali İbrahim,
Diplomatik Koruma ve İnsan Hakları İlişkisi, Adalet, 2013, s. 7-8; Acer Yücel/Kaya İbrahim, Uluslararası Hukuk
Temel Ders Kitabı, 10. Baskı, Seçkin, 2019, s. 417; Aksar Yusuf, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk,
C. 2, 5. Baskı, Seçkin, 2019, s. 224-225; Sur Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, 13. Baskı, Beta, 2019, s. 284.
3
“Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries”, Yearbook of the International Law Commission,
2006, Vol. 2, Part 2, (ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection), s. 24 vd.
4
Geck Wilhelm Karl, “Diplomatic Protection”, in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law,
Vol. 1, Elsevier, 1992, s. 1046; Shaw, s. 809; Akkutay, s. 81-84.
5
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ, Advisory Opinion of 11.04.1949, s.
184.
6
Yukarıdaki kaynakların yanında Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın 3. ve 14. maddelerine bkz. Uluslararası
Hukuk Komisyonunun hazırladığı 2001 tarihli Devletlerin Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemlerden Sorumluluğu
Hakkında Taslağın 44. maddesinde de, bir devletin sorumluluğuna başvurabilmesi için, duruma göre, talebin
uyrukluğa ilişkin kurallara uygun bir şekilde yapılması ve iç başvuru yollarının tüketilmesi gerektiğine işaret
edilmiştir. “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries”,
Yearbook of the ILC, 2001, Vol. 2, Part 2, s. 26 vd.
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mürettebatı adına uluslararası alanda giderim arayabileceği (m. 18) öngörülmüştür. Bayrak
devletinin yabancı gemi mürettebat açısından giderim arama hakkını diplomatik himaye olarak
nitelendirmek güç gözükse de, bu koruma biçiminin diplomatik himayeye benzediği göz ardı
edilmelidir.
Uluslararası hukukta, devletlerin uyrukluğunu (bayrağını) taşıyan gemiler üzerinde
kapsamlı yetki ve yükümlülükleri mevcuttur7. Gemiler bakımından diplomatik himaye hakkı
da, münhasıran geminin uyrukluğunu taşıdığı devlete, yani bayrak devletine aittir8. Bayrak
devletinin gemi üzerindeki diplomatik himayesinin kapsamı, bu (ya da benzer bir) himayenin
bayrak devletinin uyrukluğunu taşımayan gemi mürettebatına veya geminin işletimiyle ilgili
diğer kişilere uzanıp uzanmadığı hususu, zaman zaman devletler arasında ihtilaf konusu
olmaktadır. Konunun, doktrinin yanı sıra, uluslararası yargı ve hakemlik organları tarafından özellikle gemilerin mürettebatıyla birlikte kıyı devletlerince alıkonulmasıyla ilgili- çeşitli
uyuşmazlıklar çerçevesinde ele alındığı görülmektedir.
Bu çalışmada, bayrak devletinin yabancı gemi mürettebatı üzerindeki (diplomatik)
himayesinin hukukî dayanağı, mahiyeti, amacı, şartları ve tartışmalı noktaları, akademik
değerlendirmelerin yanında uygulamadan örneklerle açıklanmaktadır. Böylece, günümüz
uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan gemilerde istihdam edilen mürettebatın genellikle
farklı (bilhassa siyasî ve ekonomik bakımdan zayıf) devletlerin uyrukluğunu taşıyan kişilerden
oluşması sebebiyle uluslararası toplumun gittikçe daha fazla gündemine gelen bayrak

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin (BMDHS) 91. maddesine göre, “1. Her devlet, tâbiiyetinin
gemilere verilmesi, gemilerin ülkesinde tescil edilmesi ve bayrağını taşımaları hakkı için gerekli şartları tespit
edecektir. Gemiler, bayrağını taşımaya yetkili oldukları devletin tâbiiyetini haizdir. Devlet ile gemi arasında
gerçek bir bağın olması gerekir. 2. Her devlet, bayrağını taşıma hakkı verdiği gemilere o amaçla belgeler
verecektir.” BMDHS m. 92, gemilerin (özellikle de) açık denizlerde kural olarak uyruğunda oldukları devletin
münhasır yetkisi altında olduğunu belirtmektedir. Sözleşmenin 94. maddesinde de bayrak devletinin gemiyle ilgili
yükümlülükleri düzenlenmektedir. Sözleşme için bkz. UNTS, 1994, Vol. 1833, s. 396 vd. Sözleşmenin Türkçe
metni için bkz. Gündüz, s. 357 vd. BMDHS’nin 91. maddesinde belirtilen “gerçek bağ” (genuine link) şartının ne
anlama geldiği hususunda görüş birliği olmadığı gibi, zaman zaman bu şartın karşılanmadığı iddiasıyla kimi
devletlerin sicilinde kayıtlı gemilerin haklarını üstlenerek dava açamayacağı da öne sürülmüştür. Uluslararası
Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM) ise, gerçek bağ şartına ilişkin Sözleşme hükmünün, bayrak devletinin
yükümlülüklerinin daha etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere oluşturulduğunu, geminin tescilinin
geçerliliğine diğer devletler tarafından itiraz edilmesini sağlayacak bir kriter olarak öngörülmediğini belirtmiştir.
The M/V “Saiga” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), ITLOS, Judgment of 01.07.1999,
p. 83. Ayrıca bkz. The M/V “Virginia G” Case (Panama/Guinea-Bissau), ITLOS, Judgment of 14.04.2014, p.
110, 112-113.
8
Geck, s. 1055; Churchill Robin Rolf/Lowe Vaughan, The Law of the Sea, Manchester University Press, 1988,
s. 331; Yang Haijiang, Jurisdiction of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the
Territorial Sea, Springer, 2006, s. 28.
7
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devletinin yabancı mürettebat üyelerini himayesi meselesinin hukukî önemini ortaya koymak
amaçlanmaktadır.
I.

BAYRAK

DEVLETİNİN

YABANCI

GEMİ

MÜRETTEBATINI

HİMAYESİNİN HUKUKÎ DAYANAĞI VE MAHİYETİ
A. Doktrin, Devlet Uygulamaları ve Erken Dönem Hakemlik Kararları
Çerçevesinde
BMDHS’nin çeşitli hükümleri, birtakım sebeplerle tutuklanan yabancı gemilerin ve bu
gemilerdeki mürettebatın belirli şartlarla serbest bırakılacağını öngörmektedir9. Sözleşmenin
292. maddesinde de, tutuklanan geminin bayrak devletinin, geminin ve (hangi uyrukluğu
taşıdıkları önemli olmaksızın) mürettebatın derhal serbest bırakılması için ilgili mahkeme veya
yargı yerlerine başvurabileceği düzenlenmektedir10. Bununla birlikte 292. madde, mürettebatın
her türlü uluslararası hukuka aykırı eylemden (mesela, gözaltında kötü muameleden)
kaynaklanan zararlara karşı korunmasını sağlayacak mahiyette bir hüküm değildir. Bu madde,
daha çok, gemi ve mürettebatın süratli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak için usulî bir
mekanizma getirmektedir11.
BMDHS m. 292’deki kapsamı sınırlı yetki bir kenara konursa, bayrak devletinin
uyrukluğunu taşımayan gemi mürettebatının diğer devletlerin uluslararası hukuka aykırı
eylemlerinden dolayı uğradığı zararlar için bayrak devletine onlar adına uluslararası alanda

Mesela Sözleşmenin 73. maddesinin 2. fıkrası, (münhasır ekonomik bölgeye ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği
gerekçesiyle) tutuklanan gemi ve mürettebatın mâkul bir teminat veya güvencenin verilmesi üzerine derhal serbest
bırakılacağını öngörür. Geminin serbest bırakılmasının istenebileceği bir başka durum için bkz. BMDHS m.
226/1(c).
10
Buna göre, “1. Bir taraf devletin yetkililerinin, başka bir taraf devletin bayrağını taşıyan bir gemiyi tutukladığı
ve tutuklamayı yapan devletin mâkul bir teminat veya diğer bir mâlî güvencenin yatırılması üzerine gemiyi ve
personelini derhal serbest bırakmasını öngören Sözleşme hükümlerine uymadığının iddia edildiği durumlarda,
tutukluluktan kurtarma sorunu; tarafların üzerinde mutâbık kaldıkları herhangi bir mahkemeye veya yargı yerine
veya tutuklama zamanından itibaren 10 gün içinde böyle bir anlaşmaya varılamaması hâlinde, tutuklayan devletin
287. maddeye göre kabul ettiği bir mahkeme veya yargı yerine veya Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine
sunulabilir. Ancak taraflar bunun aksini de kararlaştırabilirler. 2. Serbest bırakma ile ilgili müracaat sadece
geminin bayrağını taşıdığı devlet tarafından veya onun adına yapılabilir. 3. Mahkeme veya yargı yeri,
gecikmeksizin serbest bırakma ile ilgili müracaatı inceleyecek ve gemi, gemi sahibi veya gemi personeli aleyhine
yetkili bir millî mercide görülen herhangi bir davanın esasına halel getirmeksizin sadece serbest bırakma
konusunu ele alacaktır. Tutuklamayı yapan devletin yetkilileri, herhangi bir zamanda gemiyi, mürettebatını serbest
bırakmakta yetkilidir. 4. Mahkeme veya yargı yerinin saptadığı teminat veya diğer mâlî güvencenin yatırılması
üzerine tutuklamayı yapan devletin yetkilileri, geminin veya mürettebatın serbest bırakılması ile ilgili mahkeme
veya yargı yeri kararına derhal uyacaklardır.”
11
UN Doc. A/CN.4/538: Fifth Report on Diplomatic Protection by Mr. John Dugard (Special Rapporteur),
04.03.2004, p. 60-61. Ayrıca bkz. Karaman Igor V., Dispute Resolution in the Law of the Sea, Martinus Nijhoff
Publishers, 2012, s. 305.
9
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giderim arama hakkı veren genel ve açık bir uluslararası norm bulunmamaktadır. Bununla
birlikte, bayrak devletinin yabancı mürettebat üyeleri bakımından bu tarz bir koruma
sağlayabileceği, kimi yazarlar12 ile devletler tarafından öteden beri savunulduğu gibi, geçmişte
bazı hakemlik kararlarıyla da teyit edilmiştir13. Son zamanlardaysa konunun daha fazla önem
kazandığı; Uluslararası Hukuk Komisyonunun hazırladığı Diplomatik Himayeye İlişkin
Taslakta ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM) ile kimi uluslararası hakemlik
organlarının yakın dönemlerdeki çeşitli kararlarında bayrak devletinin belirli durumlarda
yabancı gemi mürettebatı için giderim arama hakkına sahip olduğunun kabul edildiği
görülmektedir.
Doktrin cephesinde, diğerleri yanında Meyers14, Dolzer15, Brownlie/Crawford 16 bayrak
devletinin söz konusu yetkisini teyit etmektedir. Hatta kimi yazarlara göre, devletin bayrağını
taşıyan gemilerde çalışan personeli belirli durumlarda uluslararası alanda koruyabilmesinin
uluslararası örf ve âdet hâline geldiği de öne sürülebilir17. Yine, Uluslararası Adalet Divanının
-devletin ancak vatandaşları için diplomatik himaye işletebileceği esasının önemli istisnaları
olduğunu; bir başka deyişle, devletin, uyrukluğunu taşımayan kişiler adına koruma
sağlayabileceği bazı durumlar olduğunu bildiren- bir danışma görüşüne18 ekledikleri muhalefet
şerhlerinde Yargıç Hackworth ve Yargıç Badawi Pasha, bayrak devletince hangi uyrukluğu
taşıdıkları önemli olmaksızın gemi mürettebatının korunmasını bu istisnalar arasında
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü m. 38/1(d) gereğince, yargı kararları ile yetkin hukukçuların doktrinleri,
hukuk kurallarının varlığının ya da içeriğinin saptanmasında yararlanılan yardımcı kaynaklardır.
13
UN Doc. A/CN.4/538, p. 44-51; ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection, s. 52.
14
Yazara göre, bir devletinin bir gemiyi tescil etmekle üzerlerinde otorite elde ettiği mürettebat üyelerini diğer
devletlerin bu otoriteyi ihlal etmesine karşı her zaman koruyamayacağı, dolayısıyla bayrak devletinin mürettebat
üzerindeki yetkisi ile onları koruma hakkının birbirlerinden ayrılabileceği iddiası ispata muhtaçtır. Bu bağlamda,
bayrak devletinin -uyrukluğunu taşımayanlar dâhil- bütün mürettebatı koruma hakkı olduğu farz edilmek
zorundadır. Ayrıca yazar, uluslararası yargı veya hakemlik organlarının bayrak devletinin yabancı bir mürettebat
üyesini korumasına izin vermediği bir vakaya rastlamadığını; aksine böyle bir hakkın varlığını teyit eden
yaklaşımların olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, bir devletin bayrağını taşıyan gemiyi koruma hakkının, hangi
uyrukluğu haiz oldukları önemli olmaksızın gemi mürettebatını koruma hakkını da kapsadığı kabul edilmelidir.
Meyers H., The Nationality of Ships, Martinus Nijhoff, 1967, s. 104, 107.
15
Dolzer’in belirttiği üzere, başka devletlerin uyrukluğunu taşıyan gemilerde çalışan mürettebat eskiden beri
bayrak devletleri tarafından korunmaktadır; ne var ki bu uygulamanın dayanağı hakkındaki görüşler çeşitlidir ve
bayrak devletinin böyle bir hakkını teyit etmeyen hakemlik kararlarına da rastlanabilmektedir. Dolzer Rudolf,
“Diplomatic Protection of Foreign Nationals”, in: R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law,
Vol. 1, Elsevier, 1992, s. 1067-1068.
16
Brownlie/Crawford, bir devletin ancak kendi vatandaşları lehine diplomatik himaye hakkını kullanabileceği
yönündeki esasın birtakım istisnaları olduğunu ve bayrak devletinin yabancı gemi mürettebatını korumasının bu
istisnalardan biri olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Brownlie Ian/Crawford James, Brownlie’s Principles of
Public International Law, 9. Baskı, Oxford University Press, 2019, s. 676. Ayrıca bkz. Brownlie Ian, Principles
of Public International Law, 6. Baskı, Oxford University Press, 2003, s. 460.
17
Mesela bkz. Verhoeven Sten, “Diplomatic Protection by the Flag State in Favour of the Crew of a Ship”, s. 34, https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/opinies/dipl.pdf; Karaman, s. 307, 309.
18
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion of 11.04.1949, s. 181.
12
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zikretmişlerdir19. Diğer taraftan, konuyla ilgili birtakım tereddütler belirtenler de vardır. Mesela
Watts’a göre, bayrak devletinin gemiyi koruma hakkının, geminin yabancı mürettebatını
koruma hakkını da içerdiği sonucuna varmak için yeterli kanıt bulunmamaktadır20.
Doktrinin yanında, devlet uygulamalarında da bayrak devletinin söz konusu hakkını
destekleyen örnekler bulunmaktadır. Bu çerçevede özellikle ABD, Amerikan gemilerinde
hizmet sunan yabancı gemi mürettebatına geleneksel olarak uluslararası alanda koruma
sağlamıştır. ABD’nin diplomatik mesajlarına ve konsolosluk düzenlemelerine de yansıyan
geleneksel görüşüne göre, bir geminin kadrosuna kaydolan bir kişi bakımından ilgili uyrukluk
geminin sahip olduğu uyrukluktur. Ne var ki, bu devlet dahi bayrak devletinin yabancı gemi
mürettebatını üçüncü devletlere karşı koruyabileceği hususunda bir uluslararası örf ve âdet
normu bulunduğunu öne sürmenin zor olduğunu savunup, I’m Alone Davasında olduğu gibi
geleneksel uygulamasından farklı tutumlar da gösterebilmiştir21. Hatta ABD, Diplomatik
Himayeye İlişkin Taslağın gemi mürettebatının bayrak devletince korunmasını öngören
maddesinin Taslaktan çıkartılmasını da talep etmiştir22.
Konuyla ilgili erken dönem hakemlik kararlarına gelince, sayısı fazla olmayan bu
kararlar, her zaman aynı yönde olmamakla birlikte, genel olarak bayrak devletinin söz konusu
yetkisini teyit eder görünmektedir. Mesela, Francis McCready (US) v. Mexico Davasında
(1868) Hakem Thornton, yabancı bir devletin bayrağını taşıyan savaş veya ticaret gemilerinde
hizmet sunan personelin, hizmeti süresince bayrak devletinin korumasından yararlanacağını
bildirmiştir23. 1929’da ABD sahil güvenlik güçleri tarafından içki yasağını ihlal ettiği iddiasıyla
Kanada tescilli bir İngiliz gemisinin açık denizde batırılması vakasının ele alındığı I’m Alone
Davasında Kanada, bir gemi bakımından talepte bulunulduğu durumlarda, mürettebatın -bu
talebin amaçları çerçevesinde- gemiyle aynı uyrukluğu taşıdığının kabul edileceğini öne
sürerek, vatandaşı olmayan mürettebat üyeleri adına da tazminat talep etmiştir. ABD ise,

19

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ, Dissenting Opinion by Judge
Hackworth, s. 202-203; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ, Dissenting
Opinion by Judge Badawi Pasha, s. 206-207.
20
Watts Arthur, “The Protection of Alien Seamen”, International and Comparative Law Quarterly, 1958, Vol. 7,
s. 711.
21
UN Doc. A/CN.4/538, p. 45-46; ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection, s. 52. Erken
dönem ABD uygulaması hakkında ayrıca bkz. Borchard Edwin M., The Diplomatic Protection of Citizens Abroad
or The Law of International Claims, The Banks Law Publishing Co., 1925, s. 475-478; Watts, s. 693-698.
22
UN Doc. A/CN.4/561: Diplomatic Protection, Comments and Observations Received from Governments,
27.01.2006, s. 49-50.
23
Karar için bkz. Moore John Bassett, History and Digest of the International Arbitrations to Which the United
States Has Been a Party, Vol. 3, Government Printing Office, 1898, s. 2536-2537.
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geleneksel görüşünün dışına çıkarak, Kanada uyrukluğunu taşımayan mürettebat üyeleri için
hak talep edilmesine itiraz etmiştir. Meseleyi ele alan Komisyon, nihaî raporunda, doğrudan bu
noktaya ilişkin açıklama yapmamakla birlikte, hangi devletin vatandaşı olduklarına önem
atfetmeksizin -hiçbiri öne sürülen yasadışı işlere karışmamış olan- kaptan ve mürettebat
yararına Kanada’ya tazminat ödenmesini tavsiye etmiştir24.
B. Diplomatik Himayeye İlişkin Taslak Çerçevesinde
Yukarıda aktarılan birikimin ışığında hazırlanan Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın
“Gemi Mürettebatının Korunması” (Protection of Ships’ Crews) başlıklı 18. maddesine göre,
“Bir geminin mürettebat üyelerinin uyrukluğunu taşıdığı devletlerin diplomatik himaye işletme
hakkı, gemiye uluslararası hukuka aykırı bir eylemle verilen zararla bağlantılı şekilde
mürettebat üyelerinin zarar görmesi durumunda bayrak devletinin -hangi uyrukluğa sahip
oldukları önemli olmaksızın- onlar adına giderim arama hakkından etkilenmez.”
Bu madde, bir yandan geminin mürettebatının uyrukluğunu taşıdığı devlet veya
devletlerin onlar adına diplomatik himaye işletme hakkını, diğer yandan geminin uyrukluğunu
taşıdığı devletin uluslararası hukuka aykırı bir eylemle gemiye zarar verilmesiyle bağlantılı
olarak mürettebat üyeleri zarar görmüşse onların uyrukluğu önemli olmaksızın onlar adına
giderim arama hakkını teyit etmektedir. Bayrak devletinin belirtilen hakkı, mürettebat
üyelerinin kendi devletlerinin diplomatik himaye hakkının yerine geçmez. Dahası, bayrak
devletinin yabancı mürettebat açısından giderim arama hakkı tam anlamıyla diplomatik himaye
olarak da nitelendirilemez; yine de bu koruma biçiminin diplomatik himayeye benzediği
açıktır25. Uluslararası Hukuk Komisyonuna göre, hem mürettebatın devletinin diplomatik
himaye hakkı hem de bayrak devletinin mürettebat adına giderim arama hakkı, bunlardan
herhangi birine öncelik/üstünlük verilmeksizin kabul edilmelidir. Böylece, genellikle zayıf
çalışma standartları ve zor şartlar altında çalıştırılan ve zaman zaman üçüncü devletlerin
müdahalelerine de maruz kalan gemi mürettebatının uluslararası alanda azamî korumadan
yararlanması mümkün olur26.

Fitzmaurice G. G., “The Case of the I’m Alone”, British Year Book of International Law, 1936, Vol. 17, s. 9194; Watts, s. 697-698. İlgili Komisyonun raporu için bkz. I’m Alone (Canada v. United States), 30.06.1933 and
05.01.1935, Reports of International Arbitral Awards, 2006, Vol. 3, s. 1616-1618; Gündüz, s. 550-552.
25
ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection, s. 52-53.
26
Ibid, s. 53.
24
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Anlaşılacağı üzere, Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın 18. maddesi, mürettebatın
uyrukluğunu taşıdığı devlet ile geminin uyrukluğunu taşıdığı devletin mürettebat bakımından
eş zamanlı koruma (concurrent protection) sağlamasına imkân tanımaktadır27. Uluslararası
Hukuk Komisyonu Raportörü Dugard, bir vakayla ilgili olarak hem bayrak devletinin hem de
mürettebatın vatandaşı olduğu devletin harekete geçmesinin muhtemel olduğunu; ancak bu
uzak ihtimalin -çifte vatandaşların haklarının birden fazla devletçe korunabileceği durumlarda
olduğu gibi28- hukuken bir problem teşkil etmediğini belirtmiştir29. Yine de, birden fazla
devletin harekete geçmesi durumunda, mürettebatın uğradığı zararlar için tazminatın hangi
devlete verilmesi gerekeceği gibi hususlarda belirsizlikler olduğu da açıktır30.
Aşağıda açıklayacağımız The M/V “Saiga” (No. 2) Davasında, günümüz uluslararası
deniz taşımacılığında kullanılan gemilerde istihdam edilen mürettebatın genellikle farklı
uyrukluğa sahip kişilerden oluştuğuna işaret eden UDHM, bu kişilerden her birinin kendi
devletinin himayesini beklemesinin uygulamada büyük zorluklar doğurabileceğini belirterek,
bayrak devletinin yabancı mürettebatın uğradığı zararlar bakımından talepte bulunma hakkının
gerekçesine de ışık tutmuştur31. Bunlara ilaveten, Raportör Dugard, günümüzde ticarî
gemilerde çalışan kişilerin büyük bir kısmının siyasî ve ekonomik bakımdan zayıf devletlerden
geldiğine; bu devletlerin de, yabancı gemilerde çalıştıkları sırada kendileriyle teması zayıflamış
olan vatandaşlarını korumak için pek hevesli olmayacağına dikkat çekmiştir. Öte yandan,
günümüzde oldukça yaygın olan kolaylık bayrağı (flags of convenience) uygulaması sebebiyle
bayrak devletlerinin de her zaman gemi mürettebatıyla pek ilgili olmadığı açıktır. Bununla
birlikte, kolaylık bayrağı sağlayan (Panama, Liberya gibi) bir devletin, en azından bu alandaki
şöhretini korumak isteğiyle, gemi mürettebatına diğer devletlerin verdikleri zararları gidermek
için uluslararası alanda harekete geçeceği beklenebilir32.

Vermeer-Künzli Annemarieke, “Nationality and Diplomatic Protection: A Reappraisal”, in: Alessandra
Annoni/Serena Forlati (eds.), The Changing Role of Nationality in International Law, Routledge, 2013, s. 95.
28
Bu konuda Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın 6. maddesinin 2. fıkrasına bkz.
29
UN Doc. A/CN.4/538, p. 66.
30
Sohn Louis B., Cases and Materials on the Law of the Sea, 2. Baskı, Brill Nijhoff, 2014, s. 132.
31
The M/V “Saiga” (No. 2) Case, Judgment of 01.07.1999, p. 107. Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın hazırlık
çalışmalarında ve Şerhinde de dikkat çekildiği üzere, bayrak devletinin himayesinin pratik faydaları büyük önem
arz etmektedir. Zira her bir mürettebat üyesinin uyrukluk bağıyla bağlı olduğu devletin onun adına ayrı başvuruda
bulunması yerine, bir devletin (bayrak devletinin) bütün mürettebat üyeleri için giderim araması çok daha kolay
ve etkilidir. UN Doc. A/CN.4/538, p. 65; ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection, s. 53.
32
UN Doc. A/CN.4/538, p. 63.
27
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MÜRETTEBATINI

HİMAYESİNİN ŞARTLARI
Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın 18. maddesi uyarınca, bayrak devletinin yabancı
gemi mürettebatı lehine uluslararası alanda giderim arama hakkını kullanabilmesi için,
mürettebata verilen zararın, gemiye uluslararası hukuka aykırı bir eylemle verilen zararla
ilgili/bağlantılı olması gerekmektedir. Mürettebatın mutlaka gemiye zarar verildiği sırada
zarara uğramış olması gerekmez. Bayrak devleti, söz konusu hakkını, geminin hukuka aykırı
şekilde alıkonulmasından sonra mürettebat üyelerinin hukuka aykırı şekilde tutuklandığı
durumlarda da kullanabilecektir33. Öte yandan, Taslağın 18. maddesinin, mürettebata verilen
zararın gemiye verilen zararla ilgili olmadığı (mesela bir mürettebat üyesinin, gemi
alıkonulmadan veya zarara uğratılmadan gözaltına alındığı veya haksızlığa uğratıldığı)
durumlarda, bayrak devletine yabancı gemi mürettebatı için koruma sağlama hakkı tanımadığı
anlaşılmaktadır. Gemiye zarar verilmeksizin veya gemiye verilen zararla bağlantısız şekilde
mürettebata zarar verildiği durumlarda nasıl bir usul izlenebileceğini açıklığa kavuşturan bir
yargı/hakemlik kararı da bulunmamaktadır. Uygulamada karşılaşılması pek muhtemel olmayan
böyle bir durumda, ancak zarar gören mürettebat üyesinin uyrukluğunu taşıdığı devletin ilgili
şartlar çerçevesinde diplomatik himayeye başvurabileceği kabul edilebilir34. Yine de, kimi
uluslararası yargı ve hakemlik organlarının yakın dönemlerde benimsediği -aşağıda
göreceğimiz- “geminin bütünlüğü” (the ship as an unit) yaklaşımının, zararlar arasında
bağlantının belirlenmesi bakımından esnek yorumlara olanak tanıdığı belirtilmelidir.
Bunun yanında, bayrak devletinin yabancı gemi mürettebatı lehine uluslararası alanda
giderim arama hakkını kullanabilmesi için, Diplomatik Himayeye İlişkin Taslağın 18.
maddesinde veya Taslağın Şerhinde belirtilmese de, genel bir esas olarak, öncelikle zarar gören
mürettebatın zarar veren devletin iç başvuru yollarının tüketmesi gerektiği düşünülebilir.
Bununla birlikte, aşağıdaki uygulamadan da görüleceği üzere, mürettebatın uğradığı zararlar

33

ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection, s. 53.
Karaman, s. 308. Ayrıca bkz. Verhoeven, s. 4. Bu çerçevede, yukarıdaki şartları bire bir karşılamasa da, bir
mürettebat üyesinin gemi uzun süreli alıkonulmaksızın gözaltına alındığı bir vakayı aktarmak faydalı olabilir.
22.07.1957’de Danimarka bayrağını taşıyan bir gemi Süveyş Kanalı’nda bulunduğu bir sırada, geminin İsrail
vatandaşı olan bir mürettebat üyesi Kanal’ın fotoğraflarını çektiği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Mısır
otoritelerince gözaltına alınmış; gemiye ise seyrüseferine devam etmesi için izin verilmiştir. Bu olayda
Danimarka’nın, Mısır otoritelerinden bilgi talep etmek dışında, protestoda bulunmak gibi herhangi bir eyleme
giriştiğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan İsrail’in, vatandaşının serbest bırakılması için harekete
geçip, konuyu BM Güvenlik Konseyine rapor ettiği görülmüştür. Neticede gözaltına alınan kişi de bir süre sonra
İsrail yetkililerine teslim edilmiştir. Olay hakkında bkz. Watts, s. 691-693.
34
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genellikle açık denizlerin serbestliği ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla birlikte öne sürüldüğü
için, uluslararası mahkemeler bu konudaki davaları davacı devletlerin haklarının “doğrudan”
ihlaliyle ilgili davalar olarak nitelendirip35, iç başvuru yollarının tüketilmesine de gerek
olmadığı sonucuna varmaktadır.
III. GÜNÜMÜZ UYGULAMASI
A. The M/V “Saiga” (No. 2) Davası
Saint Vincent ve Grenadinler sicilinde tescil edilmiş olan ve personelinin tamamı
Ukrayna veya Senegal uyrukluğunu taşıyan Saiga isimli tanker, Gine’nin münhasır ekonomik
bölgesi dâhil Batı Afrika kıyılarında balıkçı gemilerine petrol satışı yapmaktaydı. Tanker, seyir
defterine göre, Gine’nin münhasır ekonomik bölgesi dışında olduğu bir sırada, 28.10.1997’de
Gine’ye bağlı gümrük devriye gemileri tarafından saldırıya uğramış ve tutuklanmıştır. Daha
sonra Konakri’ye çekilen geminin mürettebatı burada gözaltına alınmıştır. Gine’de yürütülen
kovuşturma neticesinde tankerin kaptanı yasadışı petrol ithalatından suçlu bulunmuştur.
Bununla birlikte, bayrak devletinin (Saint Vincent ve Grenadinler) gemi ve mürettebatın
BMDHS m. 292 uyarınca derhal serbest bırakılmasına yönelik talebi üzerine UDHM,
04.12.1997’de, bayrak devletinden alınacak mâkul bir teminat veya güvence üzerine Gine’nin
gemi ve mürettebatı gecikmeksizin serbest bırakmasını kararlaştırmıştır. Bu kararın akabinde
28.02.1998’de gemi ve geminin daha önceden serbest bırakılmamış bütün personeli serbest
bırakılmıştır36.
Geminin uyrukluğu, bayrak devleti ile gemi arasında gerçek bir bağın bulunması şartı37,
iç başvuru yollarının tüketilmesi şartı, kesintisiz izleme hakkı, orantısız kuvvet kullanımı gibi
çeşitli meseleleri ele aldığı 01.07.1999 tarihli hükmünde UDHM, bayrak devletinin başka
devletlerin uyrukluğunu taşıyan gemi mürettebatı üzerinde himaye hakkına sahip olup
olamayacağı hususunu da özel bir başlık altında incelemiştir. Bundan önce, davalı devletin iç
başvuru yollarının tüketilmediği iddiasını ele alırken UDHM, davacı devletin öne sürdüğü
ihlalleri bu devletin haklarının “doğrudan” ihlali olarak nitelendirip, mürettebatın uğradığı

Zararın doğrudan veya ağırlıklı olarak devlete verildiği durumlarda izlenecek usul hakkında Diplomatik
Himayeye İlişkin Taslağın 14. maddesinin 3. fıkrasına bkz.
36
Olayın gelişimi hakkında bkz. The M/V “Saiga” Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), ITLOS,
Judgment of 04.12.1997, p. 26-30, 86; The M/V “Saiga” (No. 2) Case, Judgment of 01.07.1999, p. 31-39; Sohn,
s. 123-124.
37
Bu konuya Giriş bölümünde değinilmiştir.
35
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zararların bu ihlallerden kaynaklandığını ve dolayısıyla bu zararlar için devletin hak talep
edebilmesinin iç başvuru yollarının tüketilmesi şartına bağlı olmadığını belirtmiştir38. Bununla
birlikte -hemen aşağıda aktaracağımız- mürettebatın uyrukluğuna ilişkin meselelere dair
tarafların iddiaları ve Mahkemenin gerekçeli yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda,
Mahkemenin davayı aynı zamanda mürettebatın korunmasıyla da ilgili bir dava olarak gördüğü
anlaşılmaktadır39. Bu sonucu, Mahkemenin tazminat meselesine yaklaşımı da teyit etmektedir.
Zira Mahkemeye göre, Saint Vincent ve Grenadinler, doğrudan kendisine verilen zararların
yanı sıra -geminin işletimine katılan veya işletimle ilgili bulunan kişilerin haksız şekilde
alıkonulmaları veya diğer kötü muamele biçimlerine maruz kalmalarından doğan zararlar dâhilSaiga’nın gördüğü zararlar için de tazminata hak kazanmıştır40.
Yabancı personelin korunması meselesiyle ilgili olarak Gine, davacı devletin
mürettebatın uğradığı zararlar bakımından haklar öne sürmesinin, diplomatik himaye teşkil
ettiğini ve bu kişilerden hiçbiri onun uyrukluğunu taşımadığı için kabul edilemez olduğunu
savunmuştur41. Saint Vincent ve Grenadinler ise, bir devletin sadece uyrukları için himaye
sağlayabileceğine ilişkin uluslararası hukuk kuralının devletin bayrağını taşıyan gemilerdeki
kişiler bakımından haklar öne sürmesini engellemeyeceğini; kendisinin bayrak devleti olarak
gemiyi ve -hangi uyrukluğu taşıdıkları önemli olmaksızın- mürettebatı koruma hakkına sahip
olduğunu iddia etmiştir42.
Bu iddialar karşısında UDHM, BMDHS’nin bayrak devletinin hak ve yükümlülüklerini
düzenleyen çeşitli maddelerinin yol gösterici olduğunu vurgulamıştır. Bu çerçevede Mahkeme,
bayrak devletinin -ancak mürettebat üzerinde yetki ve kontrol uygulayarak icra edebileceğiyükümlülüklerini düzenleyen m. 94 ve 217 hükümleri ile yabancı gemilere yönelik birtakım
haksız müdahalelerden doğan herhangi bir kayıp veya zararın (for any loss or damage)
müdahalede bulunan devletçe tazmin edileceğini öngören m. 106, 110/3 ve 111/8 hükümlerinin
ilgili kişilerin uyrukluğu bakımından bir ayrım yapmadığını belirtmiştir. Yine Mahkeme,
gemilerin ve personelin serbest bırakılmasına ilişkin 292. maddenin tutuklanan geminin
işletimine katılan kişilerin uyrukluğuna önem atfetmediğine dikkat çekmiştir. Mahkemeye göre

The M/V “Saiga” (No. 2) Case, Judgment of 01.07.1999, p. 98. UDHM, aynı tutumu The M/V “Virginia G”
Davasına ilişkin kararında da göstermiştir. The M/V “Virginia G” Case, Judgment of 14.04.2014, p. 153-158.
39
UN Doc. A/CN.4/538, p. 54; ILC, Draft Articles/Commentaries on Diplomatic Protection, s. 53; Karaman, s.
306.
40
The M/V “Saiga” (No. 2) Case, Judgment of 01.07.1999, p. 172.
41
Ibid, p. 103.
42
Ibid, p. 104.
38
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bütün bu hükümler, Sözleşmenin, bayrak devletinin gerek gemiyle ilgili yükümlülükleri gerek
292. madde çerçevesinde yargıya başvurma veya diğer devletlerin gemiye verdiği zararlar için
giderim arama hakları bakımından gemiyi bir bütün olarak (considers a ship as a unit) mütalaa
ettiğini göstermektedir. Böylece gemi, geminin üzerindeki her şey ve işletime katılan veya
işletimle ilgili herkes bayrak devletine bağlı bir birim olarak görülmektedir. Bu kişilerin
uyrukluğu da bu noktada önemli değildir43.
Neticede Mahkeme, başvuruyu kabul edilebilir bulup; davalının gemi ve mürettebatı
alıkoyup, geminin kaptanını mahkûm ederek davacının Sözleşmeden doğan haklarını ihlal
ettiğine ve gemi ile mürettebatın uğradıkları zararlardan dolayı davacıya tazminat ödemesine
hükmetmiştir44.
B. The M/V “Virginia G” Davası
Bu Davanın konusu yukarıdaki Davanın konusuna benzemektedir. Burada Virginia G
isimli petrol tankeri, 21.08.2009’da tutuklandığı sırada Panama bayrağı taşımaktaydı. Geminin
mürettebatı ise Küba, Gana ve Yeşil Burun Adaları uyrukluğunu taşıyan kişilerden
oluşmaktaydı. Gine-Bissau, münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçı gemilerine yetkisiz
şekilde petrol satışı yaptığı gerekçesiyle bu gemiyi tutuklayıp, bir yıldan fazla bir süre boyunca
mürettebatının bir kısmıyla birlikte alıkoymuştur45. Uyuşmazlık iki devlet arasında kabul edilen
özel bir anlaşmayla UDHM’ye havale edilmiştir. Panama, bu Davada diplomatik himaye
hakkına dayandığını ve zarara uğratılan gemi, gemideki mallar, gemi mürettebatı ve geminin
işletimiyle ilgili bulunan diğer kişilerin meselesini üstlendiğini belirtip, iddialarını desteklemek
üzere UDHM’nin The M/V “Saiga” (No. 2) Davasındaki yaklaşımına ve Diplomatik Himayeye
İlişkin Taslağının 18. maddesine gönderme yapmıştır46. Buna karşılık Gine-Bissau, diplomatik
himayenin Panama’ya uyrukluğunu taşımayan kişilerin meseleleri bakımından yetki
vermediğini savunmuştur. Ayrıca bu devlet, bahsi geçen 18. maddenin gemiye uluslararası
hukuka aykırı bir eylemle verilen zararla bağlantılı şekilde mürettebat üyelerinin zarar görmesi
durumunda bayrak devletine onlar adına giderim arama hakkı verdiğini; bu olaydaysa böyle bir
durumun söz konusu olmadığını öne sürmüştür47.

43

Ibid, p. 105-106.
Ibid, p. 183.
45
The M/V “Virginia G” Case, Judgment of 14.04.2014, p. 55-84.
46
Ibid, p. 119-121.
47
Ibid, p. 122-124.
44
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UDHM, Panama’nın taleplerinin, davanın konusu, yani BMDHS’nin gemiye, gemi
malikine, gemideki kişi ve mallara zarar verilmesine yol açacak şekilde ihlal edildiği iddiası
çerçevesinde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir48. Daha sonra Mahkeme, The M/V “Saiga”
(No. 2) Davasında geminin belirli hususlar bakımından içindekiler ve diğer ilgililerle beraber
bir bütünlük arz ettiğini ve bu bütünlüğün bayrak devletine bağlı olduğunu benimsediğini
hatırlatarak, Panama’nın Sözleşme kapsamındaki haklarının -ilgili kişilere zarar verilmesine
yol açan- ihlalleri bakımından haklar ileri sürmeye yetkili olduğunu belirtmiştir. Mahkeme, bir
devletin vatandaşları için diplomatik himaye işletmesinin, bayrak devletinin uyrukluğunu
taşımayan gemi mürettebatının uğradığı zararlar için haklar ileri sürmesinden farklı olduğunu
vurgulayıp; ikinci yöntemin daha çok pratik amaçlara hizmet ettiğine de dikkat çekmiştir49.
C. The “Arctic Sunrise” Davası
Hollanda bayraklı ve içinde çeşitli uluslardan 28 aktivist ile 2 serbest gazetecinin
bulunduğu (Bu kişilerden 2’si Hollanda, 4’ü de Rus vatandaşıdır.) Arctic Sunrise isimli
Greenpeace gemisiyle, Eylül 2013’te Rusya’nın Pechora Denizi’ndeki münhasır ekonomik
bölgesinde bir Rus şirketi tarafından işletilen Prirazlomnaya isimli petrol platformuna yönelik
protestolar başlatılmıştır. Bu sırada Rus sahil güvenlik güçlerine bağlı bir gemi, Arctic Sunrise
ile temas kurup çeşitli uyarılar iletmiş ve şişme botlarla başlatılan protesto eylemlerine karşı
çeşitli önlemeler uygulamıştır. İlerleyen günlerdeyse bir helikopterin müdahale ettiği Arctic
Sunrise tutuklanarak Murmansk’a çekilmiş, gemidekiler de burada gözaltına alınmıştır. Bu
arada Hollanda, 04.10.2013’te BMDHS’nin 287. maddesi ile 7. eki uyarınca hakemlik
prosedürünü başlatmıştır50. Ayrıca 21.10.2013’te Hollanda, BMDHS m. 290/5’e dayanarak,
hakemlik mahkemesinin oluşturulmasına kadar UDHM’den birtakım geçici tedbirleri
belirlemesini talep etmiştir. 22.11.2013’te UDHM, Rusya’nın, Hollanda’dan alınacak belirli bir
teminat veya güvence üzerine, gemiyi ve gözaltına alınan kişilerin hepsini derhal serbest
bırakmasını buyuran geçici tedbir kararını almıştır. Kararda, bu teminat veya güvence
sağlandıktan sonra Rusya’nın, gemi ile gözaltına alınan kişilerin hepsinin Rusya’yı terk
etmesine izin vereceği de öngörülmüştür51. Gemideki kişilerden 29’u 20-25.11.2013’te, kalan

Burada Mahkemenin, iddiaların hangi müesseseye dayandırıldığı hususunun önemli olmadığına işaret ettiği
değerlendirilebilir.
49
Ibid, p. 125-129.
50
The Arctic Sunrise Arbitration (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Arbitral Tribunal, Award
on the Merits of 14.08.2015, p. 74-115.
51
The “Arctic Sunrise” Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), ITLOS, Order of 22.11.2013,
p. 1, 34, 105.
48
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son kişi de 28.11.2013’ü izleyen günlerde serbest bırakılmıştır. Hollanda, 02.12.2013’te,
UDHM’nin geçici tedbir kararına uygun olarak bir banka teminatı düzenlediğini Rusya’ya
bildirmiştir. Rusya Devlet Duması’nın Rusya Anayasası’nın kabulünün 20. yılıyla bağlantılı
18.12.2013’teki af ilanını izleyen günlerde gemideki kişiler hakkında başlatılan soruşturma ve
kovuşturmalar da sonlandırılmıştır. 29.12.2013’te Rus vatandaşı olmayan kişilerin hepsi ülkeyi
terk etmiş, gemi üzerindeki el koyma kararı da 06.06.2014’te kaldırılmıştır52.
Dikkat edilirse UDHM’nin yukarıda belirtilen geçici tedbir kararı, aralarında Rus
vatandaşlarının da bulunduğu gemi personelinin serbest bırakılmasını ve bunların ülkeyi terk
etmelerine izin verilmesini öngörmektedir. Bu Davada Mahkeme, daha önce benimsediği
geminin bütünlüğü yaklaşımını daha ileri götürerek, bayrak devletinin müdahalede bulunan
(davalı) devletin uyrukluğunu haiz mürettebatın haklarını korumak için de bu devlete karşı
başvuruda bulunup, giderim arayabileceğini kabul etmiştir. Bununla birlikte, kararın bu
noktasına karşı çeşitli eleştiriler getirilmiştir53. Öte yandan, uyuşmazlık için oluşturulan
Hakemlik Mahkemesi de esasa ilişkin kararında UDHM’yle aynı tutumu gösterecektir.
Hakemlik Mahkemesi önünde davacı Hollanda, bayrak devleti olarak BMDHS’nin
ihlalinden doğan zararlar için Rusya’nın sorumluluğuna başvurmaya, hangi uyrukluğu
taşıdıkları önemli olmaksızın gemideki kişilere verilen zararlar için Rusya’nın sorumluluğuna
başvurmaya ve kendi uyrukluğunu taşıyan mürettebat üyeleri adına diplomatik himaye
işletmeye yetkili olduğunu öne sürmüştür54. Hakemlik Mahkemesine göre, Hollanda,
Rusya’nın Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükleri ihlal etmesi sebebiyle Rusya’nın
uluslararası sorumluluğuna başvurma hakkına sahiptir. Öte yandan olay anında Arctic
Sunrise’da bulunan 30 kişinin tamamı, dar anlamda mürettebat üyesi değilse de, geminin denizde Greenpeace adına protesto yürütme biçimindeki- işletimine katılan veya işletimiyle
52

The Arctic Sunrise Arbitration, Award on the Merits of 14.08.2015, p. 126-139.
Yargıç Jesus, geminin bütünlüğü konsepti çerçevesinde, geminin bayrak devletinin uyrukluğunu taşımayan
mürettebat üyelerinin bu devletin uluslararası hukukî korumasından yararlanması gerektiğini benimsediğini; ancak
bu yaklaşımın bir devlet ile onun ülkesindeki vatandaşı arasındaki özel hukukî ilişkiye halel getirmemesi
gerektiğini belirtmiştir. Bir devlete ulusal mahkemelerinde yargılanan vatandaşlarını serbest bırakmasını
buyurmak, esasen diplomatik himaye müessesesini tamamlayarak uluslararası hukuka katkı sunan geminin
bütünlüğü konseptinin uygulama alanını gereğinden fazla genişletmek olur. Yargıca göre, mürettebatın serbest
bırakılmasını öngören geçici tedbir kararının Rus vatandaşları dışındaki personel için uygulanmasının
kararlaştırılması daha uygun olurdu. The “Arctic Sunrise” Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian
Federation), ITLOS, Separate Opinion of Judge Jesus of 22.11.2013, p. 18-20. Kararın bu noktasının, uluslararası
hukukun temel ilkelerine ve devletlerin vatandaşları üzerindeki egemenlik yetkilerine uymadığı yönünde bir başka
eleştiri için bkz. Drenan Matthew T., “Gone Overboard: Why the Arctic Sunrise Case Signals an Over-Expansion
of the Ship-as-a-Unit Concept in the Diplomatic Protection Context”, California Western International Law
Journal, 2014, Vol. 45, s. 139, 154, 167.
54
The Arctic Sunrise Arbitration, Award on the Merits of 14.08.2015, p. 157.
53
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ilgili kişilerdir. Bu bağlamda gemideki kişiler, gemi bütünlüğünün bir parçasını oluşturup,
bayrak devletinin yetkisi altındadır. Bu sebeple de Hollanda, gemiyi ve gemideki kişileri zarara
uğratan Sözleşme ihlalleri bakımından haklar ileri sürme yetkisine sahiptir. Bu noktada, söz
konusu kişilerin hangi devletlerin uyrukluğunu taşıdıkları önemli değildir, hatta kişinin
önlemlere girişen kıyı devletinin vatandaşı olması da sonucu değiştirmez. Hakemlik
Mahkemesi, Hollanda’nın gemideki kişilerin uğradıkları zararlar için haklar ileri sürmesinin
klasik anlamda diplomatik himaye teşkil etmediğini, diplomatik himayenin ancak gemideki
Hollanda vatandaşları için işletilebileceğini; bununla birlikte, Hollanda’nın gemideki bütün
kişiler için giderim arama hakkı teyit edildiği için gemideki 2 Hollanda vatandaşı için bu
sonuncu usule ayrıca başvurmaya gerek olmadığını belirtmiştir55. Bu gerekçelerden sonra
hüküm fıkrasında Hakemlik Mahkemesi, oybirliğiyle, gemiye müdahale edip onu tutuklamakla
ve gemi personelini gözaltına alıp yargılamakla Rusya’nın BMDHS’nin çeşitli maddeleri
çerçevesinde bayrak devletine karşı üstlendiği yükümlülüklerini ihlal ettiğini56; Hollanda’nın,
gemiye verilen zararların yanında, gemideki kişilerin haksız şekilde alıkonulup yargılanması
sebebiyle uğradıkları manevî zararlar ve kişilere karşı alınan önlemlerden kaynaklanan maddî
zararlar için tazminata hakkı olduğunu bildirmiştir57. Hakemlik Mahkemesi, Rusya’nın her bir
zarar türü için Hollanda’ya ödeyeceği tazminat miktarını, yine oybirliğiyle aldığı ayrı bir
kararla tayin etmiştir58.
SONUÇ
Uluslararası hukukta, devletin, bayrağını taşıyan gemilerde çalışan ve uyrukluğunu haiz
olmayan gemi mürettebatını koruma hakkına sahip olduğu, açık ve genel bir biçimde
düzenlenmiş değildir. Bununla birlikte, gerek doktrinde gerek kimi devletler tarafından, bayrak
devletinin

gemi

mürettebatını

korumak

amacıyla

uluslararası

alanda

girişimlerde

bulunabilmesinin -diplomatik himayenin işletilebilmesi için prensip olarak gerekli olanuyrukluk ilişkisinin varlığına bağlı olmadığı savunulmuştur. Bayrak devletinin yabancı gemi

55

Ibid, p. 159-179.
Burada Sözleşmenin m. 56/2, 58/1-2, 87/1(a) ve 92/1 hükümlerinin ihlal edildiği belirtilmiştir. Bu hükümlerde,
ana hatlarıyla, münhasır ekonomik bölgede kıyı devletinin, haklarını kullanır ve yükümlülüklerini yerine
getirirken, diğer devletlerin hak ve yükümlülüklerine saygı göstereceği; münhasır ekonomik bölgede denize kıyısı
olsun veya olmasın bütün devletlerin Sözleşme hükümlerine bağlı olarak, diğerleri yanında, seyrüsefer
serbestliğinden yararlanacağı; açık denizlerde bütün devletlerin seyrüsefer serbestliğinden yararlanacağı; açık
denizlerde gemilerin prensip olarak bayrak devletinin münhasır yetkisine tâbi olacağı düzenlenmektedir.
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on Compensation of 10.07.2017, p. 128.
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mürettebatı için diplomatik himayeye benzer bir koruma sağlayabileceğini teyit eden erken
dönem hakemlik kararlarına da rastlanmaktadır. 2006’da tamamlanan Diplomatik Himayeye
İlişkin Taslağın 18. maddesinde, uluslararası hukuka aykırı bir eylemle gemiye verilen zararla
bağlantılı şekilde mürettebat üyeleri de zarar görmüşse, bayrak devletinin hangi uyrukluğu
taşıdıkları önemli olmaksızın onlar adına uluslararası alanda giderim arayabileceği
öngörülmüştür. Bu Taslak kendiliğinden uluslararası normlar yaratan bir belge değildir; ancak
18. maddenin, yukarıda belirtilen birikimin ışığında hazırlandığı ve daha önemlisi günümüzde
yerleşiklik kazandığı görülen uluslararası yargı ve hakemlik kararlarıyla da paralellik arz ettiği
belirtilmelidir. Bayrak devletinin yabancı gemi mürettebatı adına giderim arama hakkı tam
anlamıyla diplomatik himaye olarak nitelendirilemese de, bu koruma biçiminin diplomatik
himayeye benzediği açıktır. Öte yandan mürettebat üyesinin kendi devletinin onun adına
diplomatik himaye işletme hakkı da sürmektedir.
Taslağın 18. maddesi gereğince, bayrak devletinin yabancı mürettebat lehine giderim
arama hakkını kullanabilmesi için, mürettebatın uğradığı zararın, gemiye uluslararası hukuka
aykırı bir eylemle verilen zararla bağlantılı olması gerekir. Bununla birlikte, uluslararası yargı
ve hakemlik organlarının yakın geçmişte benimsediği geminin bütünlüğü yaklaşımının, bu
bağlantının esnek biçimde yorumlanmasına da olanak tanıdığı göz ardı edilmemelidir. Bunun
yanında, bayrak devletinin söz konusu hakkını, mürettebatın zarar veren devletin iç başvuru
yollarını tüketmesinden sonra kullanabileceği öne sürülebilir. Uygulamadaysa genellikle
bayrak devletleri mürettebatın haklarını kendi haklarıyla birlikte öne sürdüğü için, ilgili
uluslararası yargı organları da bu şartın karşılanmasına gerek olmadığı sonucuna varmaktadır.
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin yakın dönemlerde benimsediği geminin
bütünlüğü yaklaşımı Arctic Sunrise Davasına ilişkin yargı ve hakemlik kararlarında daha da
ileri götürülerek, bayrak devletinin müdahalede bulunan devlete karşı bu devletin uyrukluğunu
taşıyan mürettebat üyeleri için olsa dahi himaye sağlayabileceği kabul edilmiştir. Bu son nokta,
devletlerin vatandaşları üzerinde sahip olduğu egemenlik yetkileriyle bağdaşmamakla birlikte,
geminin bütünlüğü konsepti çerçevesinde bayrak devletinin yetkilerinin bir teyidi ve devletler
arası uyuşmazlıklara bakan yargı organlarının bireyler lehine yaklaşımlar gösterme eğiliminin
bir parçası olarak kabul edilmelidir.
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DİVAN-I HİKMET’TE GEÇEN ATASÖZLERİ ÜZERİNE TASAVVUFİ ANLAMDA
KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Mustafa EREN
Giresun Üniversitesi
kutaymustafa@hotmail.com
ÖZET
Hoca Ahmed Yesevî, Yesevilik tarikatının kurucusudur ve 12. yüzyılda yaşamıştır. Dîvân-ı
Hikmet, içerisinde Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinin yer aldığı dinî ve tasavvufî bir
eserdir. Dîvân-ı Hikmet’te geçen şiirlere hikmet adı verilmektedir. Bu hikmetler İslam dini,
kelâm felsefesi ve tasavvufî bilginin yanında o dönemin sosyal düzenini de yansıtmaktadır.
Hikmetler çoğunlukla koşma ve gazel nazım şeklindedir ve şiirlerde zikir ritmi göze çarpar.
Yesevî’nin şiirleri müritlerine İslam dini, Allah’a ulaşmanın yolları, Allah ve Hz. Muhammed
sevgisi ve tarikatla ilgili bilgiler veren didaktik bir mahiyet taşır. Dîvân-ı Hikmet’te yer alan bu
bilgiler atasözleri vasıtasıyla müritlere aktarılmıştır.
Atasözleri aliterasyon, asonans gibi akılda kalmayı kolaylaştırıcı özelliklere sahip olduğu için
davranış kuralı, ibret dersi vermek amacıyla kullanılırlar. Dîvân-ı Hikmet’te de 68 Hikmet
boyunca birçok atasözü tasavvufi öğütler vermek için kullanılmıştır. Aşk, Âşık, dert, dünyanın
gelip geçiciliği, kulluk, kılavuzluk, yol, kervan, ecel ve ahiret ile ilgili atasözleri bunlar
arasındadır. Hoca Ahmet Yesevî, aşk derdi ile dertlenmeyen insanın insan olamayacağını
vurgular. Aşk tasavvufun özüdür. Aşk ile yola çıkılır. Bu dünya tasavvufi anlayışa göre gurbet
olarak nitelendirilir. Asıl vatan ahiret âlemidir. Ahiret âleminde kişi mutlak güzelliğe sahip olan
yaratana âşık olmuştur. Daha sonra imtihan için bu dünyaya gönderilmiştir. İnsan bu dünyada
sevdiğinden ayrıdır yani gurbettedir ona ulaşmak için aşk ateşiyle yanar tutuşur. Dert ise
Allah’tan uzak olmaktır. Bu dert insanı olgunlaştırır, Allah’a ulaştırır. Aşk derdine düşen kişi
kendisini sevdiğinde yok eder. Hoca Ahmet Yesevî bu ve bunun gibi hikmetlerle tasavvuf
adabını Dîvân-ı Hikmet’te atasözü şeklinde müritlerine aktarmaktadır. Bu çalışmada Dîvân-ı
Hikmet’te geçen atasözleri belirlenerek bu atasözlerinin tasavvufi anlamları verilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dîvân-ı Hikmet, tasavvuf, atasözleri.
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A CONCEPTUAL EVALUATION ON THE MYSTICAL MEANING ON THE
PROVERBS PASSED IN DIVAN-I HIKMET

ABSTRACT
Hodja Ahmed Yesevî was the founder of the order of Yesevilik and lived in the 12th century.
Dîvân-ı Hikmet is a religious and mystical work in which the wisdom of Hoca Ahmed Yesevî
is included. The poems in Dîvân-ı Hikmet are called wisdom. These wisdoms reflect the social
order of that period, as well as the religion of Islam, theology of philosophy, and Sufistic
knowledge. Wisdom is mostly in the form of running and gazel verse, and the rhythm of dhikr
in poems is outstanding. The poetry of Yesevî, the religion of Islam, ways to reach Allah, Allah
and Hz. Muhammad has a didactic nature that gives information about his love and cult. This
information in the Divan-i Hikmet was transferred to the disciples through the proverbs.
Since proverbs have features such as aliteration and asonance that are easy to keep in mind,
they are used to give behavioral rules and lessons. Many proverbs were used to give Sufi advice
during the 68 Wisdom in Divan-i Hikmet. Proverbs related to love, minstrel, trouble, the
transience of the world, servitude, guidance, road, caravan, death and hereafter are among them.
Hodja Ahmet Yesevî emphasizes that the person who does not worry about love is not human.
Love is the essence of Sufism. Set out with love. This world is described as a foreign land
according to Sufism. The real homeland is the hereafter. In the hereafter, one falls in love with
the creator who has absolute beauty. Then he was sent to this world for trial. Man is different
from what he loves in this world, that is, he is burning in love to reach him in love. The trouble
is to be away from Allah. This trouble ripens people and brings them to Allah. The person who
is in love is destroyed when he loves himself. With this and such wisdom, Hodja Ahmet Yesevî
transfers his Sufi mankind to his disciples as proverbs in Dîvân-ı Hikmet. In this study, the
proverbs in Dîvân-ı Hikmet are determined and the sufi meanings of these proverbs are tried to
be given.
Key Words: Dîvân-ı Hikmet, mysticism, proverbs.
1.Giriş:
Dîvân-ı Hikmet’in yazarı Ahmed Yesevî 11. Yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’ın
Sayram şehrinde doğmuştur. Küçük yaşlarda anne ve babasını kaybetmiş ablası Gevher
Şehnaz’la beraber Yesi şehrine göçmüşlerdir. Ahmet Yesevî burada Arslan Baba’ya intisap
etmiş, Arslan Baba’nın vefat etmesiyle beraber Buhara’ya giderek Şeyh Yusuf-ı Hamedânî’ye
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bağlanmıştır. Şeyh Yusuf-ı Hamedânî ölünce 1160 yılında irşat postuna oturmuştur. Hoca
Ahmet Yesevî bir süre sonra bu makamı kendisinden sonraki halifeye bırakarak Yesi şehrine
dönmüş irşatlarına burada devam etmiştir. 1166 yılında Yesi Şehrinde ölmüştür.1 Türbesi
Türkistan’ın Yesi şehrindedir.
Hoca Ahmet Yesevî’nin soyu kızı Gevher Şehnaz’la devam etmiştir. Hakkında birçok
menkıbeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi Hz. Peygamber’in aç kalan askerleri için dua
ederek yemek istemesi ve Cebrail’in hurma getirmesi ve bu hurmalardan birinin yere düşünce
Cebrail’in bu hurmanın sahibinin Ahmed isimli birinin olduğunu söylemesidir. Hz. Peygamber
bu hurmayı kim sahibine iade edecek diye sorunca Arslan Baba buna talip olur ve Hz.
Peygamber tarafından damağına koyulan hurmayı 500 yıl sonra yanına gelen 7 yaşındaki
Ahmed’e verir. Zaten Ahmed Yesevî Arslan Baba’yı görünce hurmayı sormuştur.2
Hoca Ahmed Yesevî Hz. Peygamberin 63 yaşında vefat etmesi ve ona olan sevgisinden
dolayı 63 yaşına gelince yere bir kuyu kazdırır ve orada yaşamını devam ettirir. Yesevîlik
tarikatı onun etrafında teşekkül etmiş ve Yesevîlikten Orta Asya ve Anadolu’ya yayılan birçok
tarikat doğmuştur.3 Bunlar arasında en başlıcaları Nakşibendîye ve Bektâşîye’dir.4 Hoca
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmeti dinî ve tasavvufî bir eserdir. Çoğunlukla koşma ve gazel
nazım şeklindedir. Koşmalar 4+4+4+4= 12 hece ölçülüdür. Gazellerde farklı aruz ölçüleri
kullanılmıştır ve bazı gazeller 7+7 ve 8+8 hece ölçüsüne uymaktadır. Şiirlerde zikir ritmi göze
çarpar.5
Dîvân-ı Hikmet’te geçen şiirlere hikmet adı verilmektedir bu hikmetler islâm dini,
kelâm felsefesi ve tasavvufî bilginin yanında o dönemin sosyal düzeni, çiftçilik, esnaf ve
sanatkârlık hayatını da yansıtmaktadır.6 Bu hikmetler sonradan divan şeklinde toparlanıp yazıya
geçirilmiştir ve ilk nüshası ortada yoktur. Sonraki devirlerde yazıya geçirilmiş birçok nüshası
bulunmaktadır. Eserde yer alan hikmetlerin bazılarının da Hoca Ahmet Yesevî’nin müritlerine
ait olma ihtimali vardır.7
Doğu Türklerinde dinî tasavvufî içerikli şiirlere hikmet denmektedir. Anadolu’da bu
şiirlere ilâhî adı verilir. Fuad Köprülü “Eski millî şekillerle İslâm ruhunu ifâde eden ilk eser

A. Bican Ercilasun, Büyük Türk Klasikleri, 1. Cilt, Ötüken Neşriyat Yayınları, İstanbul 1985. s. 165.
A. Bican Ercilasun, Büyük Türk Klasikleri, 1. Cilt, Ötüken Neşriyat Yayınları, İstanbul 1985. s. 165.
3
A. Bican Ercilasun, Büyük Türk Klasikleri, 1. Cilt, Ötüken Neşriyat Yayınları, İstanbul 1985. s. 166
4
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay (6. bs.). Ankara 1976.
s.108.
5
A. Bican Ercilasun, Büyük Türk Klasikleri, 1. Cilt, Ötüken Neşriyat Yayınları, İstanbul 1985. s. 166, 167.
6
İbrahim Hakkulov, Ahmet Yesevî (Hikmetleri), (Çeviren ve Sadeleştiren Erhan Sezai Toplu), MEB Yay.
İstanbul 1995. s. 14.
7
M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yay. (7. bs.), Ankara 2009. s. 219, 220.
1
2
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olması bakımından Dîvân-ı Hikmet tasavvufî Türk edebiyatının en eski ve en mühim âbidesi
sayılmak zorundadır.”8 diyerek bu eserin önemini dile getirmektedir.
Yesevî’nin şiirleri müritlerine İslâm dinî, Allah’a ulaşmanın yolları, Allah ve Hz.
Muhammed sevgisi ve tarikatla ilgili bilgiler veren didaktik bir mahiyet taşır.9 Abdurrahman
Güzel bu şiirleri: “Halk Üslûbunu Yansıtan Hikmetler, Millî Didaktizmi İşleyen Hikmetler, Millî
ve Manevî Müşterekleri İşleyen Hikmetler, İslâm İnancını Tarîkat Çerçevesinde İşleyen
Hikmetler” olarak tasnif etmektedir.10
Dîvân-ı Hikmet’in lehçesi Banarlı’ya göre Kâşgar-Hâkaniye lehçesi olarak kabul edilir.
Bu lehçe Karluk Türkçesi ve Uygur lehçesinin hâkimiyeti altında gelişmiştir. İslâmî Türk
Edebiyatının Ortaasya’daki ilk eserleri bu lehçe ile yazılmıştır.11
2.Divân-ı Hikmet’te Atasözleri12:
Bir davranış kuralı, ibret dersi veren ve öğretme amacıyla gündelik konuşmanın doğal
akışında söylenen sözler atasözü olarak tanımlanmaktadır. Atasözlerinde kısa ve kesinlik
anlatımdaki aydınlık başlıca özelliklerdendir. Atasözleri bünyesinde akılda kalmayı
kolaylaştırıcı uyak, aliterasyon, asonans gibi şiirsel özellikler de barındırır.13
Eski Türkçese “sa-” fiilinden türemiş “sab-sav” kelimesi “söz, haber, mesaj, nutuk,
şöhret, şey” anlamlarına gelmektedir ve bugünkü atasözünün karşılığıdır. Ardından Arap ve
İran tesiriyle “mesel, durûb-i emsal, darb-ı mesel” kelimeleri kullanılmaya başlanmıştır.
Bunların yanında 15. yy. da yazılmış bazı eserlerde özellikle Batı Türkleri arasında “atalar
sözü” tabirinin de kullanılmaya başlandığı görülmektedir.14 Atasözü farklı milletlerde “kanatlı
söz, nasihat, cevherli söz, altın söz, dilin gülzârı, halk mektebi, halk hikmeti” gibi adlarla da
anılmaktadır.15
Atasözlerimizin ilk örnekleri Göktürk Abidelerinde görmekteyiz. Atasözleri ile ilgili ilk
derlemeler 11. yy. da Kaşgarlı Mahmut tarafından yapılmıştır. Bu atasözleri Kaşgarlı
Mahmut’un Divânü Lugati’t-Türk adlı eserinde yer almaktadır. İslâmî Dönem Türk
Edebiyatının ilk eserlerinden biri olarak kabul edilen Dîvân-ı Hikmet’te 41 koşma 4 mesnevî

Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay (6. bs.). Ankara 1976.
s.119, 120.
9
Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yay. (3. bs.), Ankara 2006. s. 240
10
Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yay. (3. bs.), Ankara 2006. s. 241.
11
Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1. Cilt, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1971. s. 280.
12
Divân-ı Hikmet’teki atasözlerinin değerlendirilmesinde “İbrahim Hakkulov, Ahmet Yesevî (Hikmetleri),
(Çeviren ve Sadeleştiren Erhan Sezai Toplu), MEB Yay. İstanbul 1995.” den faydalanılmıştır.
13
Pertev Naili Boratav, Yüz soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yay. İstanbul 1992, s.119,120.
14
Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yay. (14. bs.), Ankara 2016. s. 623, 624.
15
Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, AKM Başkanlığı Yay. Ankara 2004, s.3.
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ve 23 gazelden oluşan 68 hikmet boyunca birçok atasözü bulunmaktadır. Dîvân-ı Hikmet’teki
bu atasözleri çoğunlukla tasavvufî öğütler vermektedir.
Tasavvuf, sof giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak gibi anlamlara gelir. Tasavvufi
anlamı ise kötü huyları terk edip güzel huylar edinmektir ve bunun için de nefse karşı verilen
savaştır.16 Aşk derdi ile dertlenmeyen insan insan değildir. Tasavvufta dert Hakk’tan uzak
olmaktır ve aynı zamanda bu dert arınma sebebidir. En büyük dert dertsiz olmaktır.17 Aşk,
Dîvân-ı Hikmet’te Allah aşkıdır. Aşksız insan hayvan gibidir. Aşk, varlığın aslı ve yaratılış
sebebidir. Aşka düşen kişi kendisini sevdiğinde yok eder18:
“Dertsiz insan insan değil, bunu anla.
Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinle.
Gönlünüzde aşk olmasa bana ağla.
Ağlayanlara has aşkımı bağışladım.” (Hakkulov, DH. H. 13-5)
Âşık kişi mala ve paraya rağbet etmez. Tasavvufta mal olunca başkasına vermek,
olmayınca onu aramamak gerekir. Mal mülk dünyaya ait şeylerdir, masivâdır. Allah’a ulaşmak
için masivâdan uzaklaşmak gerekir.19 Kişi neyi çok sevip değer veriyorsa onun sevgilisi hatta
ilahı odur. Bu nedenle mal mülk kısaca masivâ sevgisinin kalpten uzaklaştırılması gerekir.20
Ayrıca bu dünya şüphesiz gelip geçici olan bir yerdir, mal mülk her şey bir gün gelir elden
gider.
“Mal ve pula rağbet etmez âşık kişi.
Yol üstünde toprak olup aziz başı
Ondan sonra nurla dolar aziz başı
Yarın varsa mahşerde padişah kıldım.” (Hakkulov, DH. H. 13-10.)
“Şeksiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ya;
İnanma sen malına, bir gün elden gider ya.” (Hakkulov, DH. A. 56-1)
Pazar, ilahi nurların tecelli ettiği yerdir. Pazarda kesret ve tefrika vardır. Kesret
çokluktur bu çokluğun içinde Hakk’ı görmeye vahdet denir. Tefrika ise dağınıklıktır, dünya
işleridir. Dünya bir pazardır bu pazara giren kullar kesret ve tefrikaya dalarak azarlar21:
“Düşüm uzar Burak tozar, gitse Pazar

Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 339, 340.
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 102, 103.
18
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 50.
19
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s.233, 235.
20
Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 173.(www.tasavvufkitaplığı.com.)
21
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 210, 281, 344.
16
17
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Dünya Pazar içine girip kullar azar
Başım bîzar, yaşım sızar, kanım tozar
Adım Ahmed, Türkistan’dır ilim benim.” (Hakkulov, DH. H. 14-6)
Kılavuz, rehber, mürşit ve yol gösteren anlamına gelmektedir. Bir şeyhin kılavuzluğu
olmadan yola çıkılmaz. Kılavuzsuz yola çıkan kişi yolunu şaşırır, kesret ve tefrikaya düşer.
Şeytan ona vesvese salıp dinini bozar, onu kendi yoluna götürür. Hayran olmak kalbe gelen bir
tecelli ile âşığın düşünemez hâle gelmesidir. Tasavvufta çoğunlukla derin düşüncede ve
Allah’ın huzurunda ariflerin kalplerine gelen bir hal olarak bilinir. Kılavuzsuz yola giren
kendini kaybeder hiçbir şey düşünemez. Yol, Hakk’a giden ve müridi ilahi huzura ulaştıran bir
unsurdur. Bu yolculukta kılavuz yani mürşit gereklidir. Bu yolculuğa yol görülmeden, bu yolun
nereye götüreceği bilinmeden de çıkılmaz22:
“O makamın yollarının rehzeni var
Kılavuzsuz yola girse, yoldan azar.
Vesvas salıp lânetli şeytan dinini bozar
Kendi yoluna salıp onu hayran kılar.” (Hakkulov, DH. H. 29-2)
“Yükünü yükleyip yola giren merdân olur,
Kılavuzsuz yola giren hayrân olur.
Yol rehberi, yolu gören kervan olur.
Yol görmeden kervan ayak koymaz imiş.” (Hakkulov, DH. H. 35-4)
Ölüm, tasavvufta doğal ve ihtiyari (iradi, isteğe bağlı) olmak üzere iki türlüdür.
İkincisindeki maksat ölmeden evvel ölmektir.23 Yunus Emre bunu ten ve can ile ifade eder. Ten
yok olur gider ama can yani ruh ölümlü değildir:
“Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez.
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.” (Yunus Emre)
Bu dünyada en iyi ata binenler, en iyi savaşçılar, en iyi kılıçlar kuşananlar kim olursa olsun
ölecektir. Bey de olsa han da olsa ecel şerbetini içecektir:
“Bu dünyada yürük ata biniciler
Harp gününde mübarizlik kılıcılar
Elmas çelik kılıç kuşağı kuşananlar
Ecel gelse, bey ve hanı koymaz imiş.” (Hakkulov, DH. H. 35-8)

22
23

Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 162, 213, 379
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 280.
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Tasavvufi anlayışa göre bu dünya gurbettir. Dünya insanı Allahtan uzaklaştıran mal,
menfaat, itibar, mevki ve her şeydir.24 Bu dünyaya gelen herkes bir gün asıl vatanına dönecektir
ancak ebedi âlem olan ahiret hayatı bakidir. Oraya giden bir daha geri dönmez:
“Bende nice yaş yaşasa ölmesi var
Gören göze bir gün toprak dolması var
Bu dünyaya sefer kılanın gelmesi var
Âhirete sefer kılan gelmez imiş.” (Hakkulov, DH. H. 35-9)
Âşık, tutkun, haddinden çok fazla seven anlamına gelmektedir. Tasavvufi anlamda
Allah Tealâ’yı son derece aşırı seven anlamına gelmektedir. Âh, âşıkın iç âlemindeki ateşin
ifadesidir. Allah kelimesinin ilk ve son harflerinden oluşur ve Allah anlamına da gelir. Aşıkın
âh diye inlemesi Allah’a sığınması anlamına gelir.25 Kısacası Âşıkların âhı yedi ğöğü inletir:
“Âşıkların yedi ğöğe yeter âhı.
Allah dese yerle bir olur her günahı
Âşıkların rahman rabb’im tekyegâhı
Aziz yaşı insanların nezri olur.” (Hakkulov, DH. H. 36-12)
Çerağ, çıra tasavvufta nur, marifet anlamlarına gelmektedir.26 “Rüzgârlı yerde çıra
yanmaz” atasözü şiirdeki anlamıyla, namertlere aşk ateşinden, aşktan bahsetmeye gerek yok,
onların gönlünde aşk ateşi yanmaz çünkü gönülleri temiz değildir, rüzgârlıdır. Buradaki aşk
Allah aşkıdır. Allah aşkının bir gönülde cereyan edebilmesi için o gönlün temiz olması gerekir.
Gönlün temizlenmesi bir mürşidin önderliğinde nefsi terbiye etmekle olur:
“Aşk sırrını her namerde demek olmaz.
Nice yaksan, rüzgârlı yerde çerağ yanmaz.
3.Sonuç
Hoca Ahmed Yesevî, 12. yy. da yaşamıştır. Yesevîlik tarikatı onun etrafında teşekkül
etmiş ve Yesevîlikten Orta Asya ve Anadolu’ya yayılan birçok tarikat doğmuştur. Dîvân-ı
Hikmet, içerisinde Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinin yer aldığı dinî ve tasavvufî bir
eserdir. Dîvân-ı Hikmet’te geçen şiirlere hikmet adı verilmektedir. Bu hikmetler İslam dini,
kelâm felsefesi ve tasavvufî bilginin yanında o dönemin sosyal düzenini de yansıtmaktadır.
Hikmetler çoğunlukla koşma ve gazel nazım şeklindedir ve şiirlerde zikir ritmi göze çarpar.
Yesevî’nin şiirleri müritlerine İslam dini, Allah’a ulaşmanın yolları, Allah ve Hz. Muhammed
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 111.
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 28, 49.
26
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul 2002. s. 94.
24
25
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sevgisi ve tarikatla ilgili bilgiler veren didaktik bir mahiyet taşır. Dîvân-ı Hikmet’te yer alan bu
bilgiler atasözleri vasıtasıyla müritlere aktarılmıştır.
Dîvân-ı Hikmet’te de 68 Hikmet boyunca birçok atasözü tasavvufi öğütler vermek için
kullanılmıştır. Âşk, Âşık, dert, dünyanın gelip geçiciliği, kulluk, kılavuzluk, yol, kervan, ecel
ve ahiret ile ilgili atasözleri bunlar arasındadır. Hoca Ahmet Yesevî:
“Dertsiz insan insan değil, bunu anla.
Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinle.” derken Aşk derdi ile dertlenmeyen insanın insan
olamayacağını vurgular. Aşk tasavvufun özüdür. Aşk ile yola çıkılır. Dert ise Allah’tan uzak
olmaktır. Bu dert insanı olgunlaştırır, Allah’a ulaştırır. Aşk derdine düşen kişi kendisini
sevdiğinde yok eder. Hoca Ahmet Yesevî bu ve bunun gibi hikmetlerle tasavvuf adabını Dîvânı Hikmet’te atasözü şeklinde müritlerine aktarmaktadır.
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BALIKÇI İLE HANIMI MASALI’NIN ORDU VE GRİMM KARDEŞLER
VARYANTLARININ EPİZOT VE MOTİF MUKAYESESİ
EPIZOT AND MOTIF COMPARISON OF ORDU AND GRIMM BROTHERS VARIANT
OF TALE OF THE FISHERMAN AND HIS WİFE
Mustafa Eren
Giresun Üniversitesi
kutaymustafa@hotmail.com
ÖZET
Masallar olağanüstü yer, zaman ve kahramanlardan oluşan insanları hem eğlendiren hem de
eğiten bir tür olarak bilinirler. Dünya üzerindeki masalların tek bir kaynaktan türediği yönünde
görüşler olduğu gibi birbirine benzer masalların farklı kültürlerden doğabileceği görüşünü
savunanlar da vardır. Birbirine benzeyen masallara varyant veya eş metin adı verilmektedir. İki
veya daha fazla masalın birbirinin varyantı olabilmesi için epizot ve motif benzerliğinin olması
gereklidir.
Ordu yöresinden 1990’lı yıllarda tarafımızca derlenen “Balıkçı ile Hanımı Masalının” epizotları
ve motifleri ile Grimm Kardeşler tarafından 19. yüzyılın başlarında derlenen “Balıkçı ile
Hanımı Masalının” epizot ve motifleri incelendiğinde her iki masalın da birbirinin varyantı yani
eş metni olduğu görülmektedir. Farklı coğrafyalardan derlenen bu masalların epizot ve motif
benzerlikleri dikkat çekicidir. Bu benzerlikler bizi masalların aynı kökenden doğup
yayıldıklarını öne süren köken ve yayılmacılara katılmaya götürmektedir.
Ulubey’den derlenen masal deniz kenarında geçerken Grimm kardeşlerinki göl kenarında
geçmektedir. Ulubey’den derlenen masalda balık Yunus Balığı iken Grimm kardeşlerinki Pisi
Balığı’dır. Ulubey’den derlenen masalda Yunus Balığı’nın ne olduğundan bahsedilmezken
Grimm kardeşlerin masalında Pisi Balığı aslında büyü yapılmış bir prenstir. Ulubey’den
derlenen masalda kadın padişah, imparator ve Allah olmayı isterken Grimm kardeşlerin
masalında kadın beş şey ister. Bunlar: ev, kral, imparator, papa ve tanrı olmaktır. Her iki
masalda da son istek felaketle sonuçlanır büyü bozulur her iki kadın da eski hâline ve yaşamına
döner. Bunun nedeni birinde Allah diğerinde Tanrı olmayı istemeleridir. Bu çalışmada Ordu
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yöresinden ve Almanya’dan farklı tarihlerde derlenen iki masalın epizot ve motifleri
karşılaştırılarak bu iki masalın birbirinin varyantı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balıkçı ile Hanımı Masalı, Ordu, Grimm Kardeşler, Varyant.
ABSTRACT
Fairy tales are known as a genre that both entertains and educates people of extraordinary space,
time and heroes. While there are opinions that fairy tales on the world derive from a single
source, there are also those who advocate the view that similar tales can be born from different
cultures. Tales that look alike are called variants or identical text. In order for two or more tales
to be variants of each other, episodes and motifs must be similar.
When the episodes and motifs of the “Tale of the Fisherman and His Wife” compiled by us
from the Ordu region in the 1990s and the episodes and motifs of the “Tale of the Fisherman
and His Wife” compiled by the Grimm Brothers at the beginning of the 19th century, it is seen
that both tales are variants, that is, the co-text. Episodes and motif similarities of these tales
compiled from different geographies are remarkable. These similarities lead us to join the
origins and propagandists who claim that fairy tales are born and spread from the same origin.
The fairy tale compiled from Ulubey passes by the sea, while the brothers Grimm pass by the
lake. In the fairy tale compiled from Ulubey, the fish is Dolphin, while the brothers of Grimm
are Flounder. While the story of Dolphin is not mentioned in the fairy tale compiled from
Ulubey, the Flounder of Grimm brothers is actually a magic prince. In the fairy tale compiled
from Ulubey, the woman wants to be the sultan, emperor and Allah, while the woman wants
five things in the fairy tale of the brothers Grimm. These are: home, king, emperor, pope and
god. In both tales, the final desire results in disaster. The reason for this is that they want to be
God in one and the other in God.
In this study, by comparing the episodes and motifs of two tales compiled from Ordu region
and Germany at different dates, it was tried to determine whether these two tales are variants.
Key Words: Tale of the Fisherman and His Wife, Ordu, Grimm Brothers, Variant

1.Giriş
Doğan Kaya masalı, “Olayları hayali bir dünyada geçen, kahramanları olağanüstü
insan, hayvan veya başka varlıklar olan dinleyenleri eğlendiren ve eğiten mensur anlatım türü”
olarak tanımlamaktadır.1 Olağanüstü mekân, kahramanlar ve bilinmeyen bir zaman masalların
özünü oluşturur. Küçük büyük herkese hitap eden ve bir ahlâk dersi veren masallara çeşitli
1

Doğan Kaya, Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yay. Ankara 2007. s. 488.
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bölgelerde “masal, mesel, hikâye, heka” gibi adlar da verilmektedir. Yaygın bir tür olarak
masalların kökeniyle ilgili birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. Köken ve yayılmacılara göre
bütün masalların çıkış noktaları aynıdır. Bunlardan Hindolojistler’e göre masalın kökenini
Hindistan’dır. Mısırolojistler ise masalın Mısır’da ortaya çıktığını savunurlar. Köken ve
yayılmacıların aksine çok merkezli yaratma kuramcıları ise insan zihninin birbirine benzer
sosyokültürel ve fiziki şartlarda benzer şeyleri üretebileceğini dolayısıyla birbirine benzer
masalların farklı kültürlerde de ortaya çıkabileceğini ifade ederler.2 Onlara göre masallar
evrensel değil ulusaldır.
Tarihi Coğrafi Fin Kuramcıları masaldaki yayılmayı göle atılan bir taşın oluşturduğu
dalgalara benzetirler.3 Onlara göre bu dalgalar eş metin de denen varyantları meydana
getirmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde varyant: “Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek
vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke.”
olarak ifade edilmektedir.4 Öcal Oğuz varyant kelimesi üzerine yazdığı makalede bu kelimenin
Türkçedeki karşılığının “Eş Metin” olması gerektiği belirtmektedir.5 Epizot ve motiflerdeki
benzerliklere bakarak farklı coğrafyalardan derlenen iki veya daha fazla masalın birbirinin eş
metni yani varyantı olduğunu söyleyebiliriz. Epizot ve motiflerdeki bu benzerlik ve farklılıklar
iki veya daha fazla masal varyantının ne zaman ayrılmaya başladığı ile ilgili de ipuçları
verebilir. Özellikle motiflerdeki farklılıkların çokluğu masal varyantlarının çok eski
zamanlarda oluşmaya başladığını göstermektedir.
Epizot, ana olaya yardımcı olan küçük olaylar olarak bilinir. Türk Dil Kurumu
Sözlüğünde: “Bir roman veya hikâyedeki olay” olarak tanımlanmaktadır.6 Türk Halk Edebiyatı
Sözlüğünde ise: “Destan, Hikâye, Masal gibi türlerde bir metnin birbirinden ayrılan ancak asıl
konuya bağlı parçalarına verilen ad.” olarak ifade edilir. Epizotun Türkçe karşılığı, bu alandaki
bilim adamlarınca bölüm, olay halkası ve olay sırası olarak belirlenmiştir.7
Stith Thompson motifi, bir masaldaki en küçük unsur olarak ifade eder ve bu unsurun
gelenekte sürekli bir varoluş gücüne sahip olduğunu belirtir.8 Motifin varlığını sürdürmesi

Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay. Ankara 2008.
s.109, 110.
3
Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay. Ankara 2008. s.
122.
4
https://sozluk.gov.tr/ (14.04.2020: 01. 45)
5
M. Öcal Oğuz, “Türk Halkbilimi Çalışmalarında Eşmetin (Varyant) ve Benzer Metin (Versiyon) Sorunu”, Milli
Folklor S. 42, s. 3.
6
https://sozluk.gov.tr/ (14.04.2020: 01. 50)
7
Doğan Kaya, Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yay. Ankara 2007. s. 313.
8
Metin Ekici, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yay. Ankara 2007, s. 112,
113.
2
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taşıdığı olağanüstü özellikler sayesindedir. Motiflerin unutulmadan geleceğe taşınmasını
sağlayan onların olağanüstü özellikleridir.9
Grimm Kardeşler Alman masallarını derleyen iki kardeştir. Jakob Ludwing Karl Grimm
(1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786- 1859) 19. yüzyılda Almanya’da halk biliminin öncüsü
olmuşlardır. 1812 yılında yayınladıkları masal kitabı masal derlemeciliğinin ilk örneği
sayılabilir.10
Ordu yöresinden tarafımızca derlenen “Balıkçı ile Hanımı Masalının” 11 epizotları ve
motifleri ile Grimm Kardeşler tarafından derlenen “Balıkçı ile Hanımı Masalının” 12 epizot ve
motifleri incelendiğinde her iki masalın da birbirinin varyantı yani eş metni olduğu
görülmektedir. Farklı coğrafyalardan derlenen bu masalların epizot ve motif benzerlikleri
dikkat çekicidir:
2. Balıkçı ile Hanımı Masalının Ordu ve Grimm Kardeşler Varyantlarının Epizot ve
Motif Mukayesesi
Ulubey (Ordu)’den Derlenen Balıkçı

Grimm Kardeşlerin Balıkçı ile

ile Hanımı Masalı

Hanımı Masalı

Olay deniz kenarında geçer.

Olay göl kenarında geçer.

Yakalanan balık Yunus balığıdır.

Yakalanan balık Pisi balığıdır.

------

Pisi balığı büyü yapılmış bir prenstir.

Balıkçı

Yunus

Balığından

padişah Balıkçı Pisi balığını o anda serbest

olmayı ister ve serbest bırakır.

bırakır. Eve gidip karısının baskısıyla
geri göle döner.

Balıkçı balığı Ey Yunus diye çağırır.

Balıkçı balığı şiirle çağırır.

Adamın 1. isteği padişah olmaktır ama Kadının 1. İsteği güzel bir evdir.
olamaz karısı olur.
Kadının 2. İmparator olmaktır.

Kadının 2. İsteği kral olmaktır.

Kadının 3. İsteği Allah olmaktır.

Kadının 3. İsteği İmparator olmaktır.

------

Kadının 4. İsteği Papa olmaktır.

Doğan Kaya, Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yay. Ankara 2007. s. 532.
Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay. Ankara 2008.
s. 21.
11
Mustafa Eren, Bir Köy Var Yukarda, Altınpost Yay. Ankara 2014. s. 40,41. “Ulubey Halk Bilimi” Monografisi
adlı hazırlanmakta olan doktora tezimizden de faydalanılmıştır. Kaynak Kişi: Osman Uğurlu (Merhum), 1932 Yılı
Ordu Ulubey Doğumlu, Derleme Tarihi: 1997.
9

10

12

https://www.grimmstories.com/tr/grimm_masallari/balikci_ve_karisi (9.10.2019: 11.40)
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Kadının 5. İsteği Tanrı olmaktır.

------

Kadın Tanrı olmayı istediği için her şeyi Kadın Tanrı olmayı istediği için her şeyi
yok olur, eski hâline döner.

yok olur, eski hâline döner.

Benzer Motifler:

Benzer Motifler:

B 175. (Sihirli Balık),

B.175. (Sihirli Balık),

P 10. (Kral-Padişah),

P 10. (Kral-Padişah),

L 420. (Cezalandırılan Aşırı İstek)

L 420. (Cezalandırılan Aşırı İstek)

Tablo 1: Balıkçı ile Hanımı Masalı’nın Varyantlarının Epizot ve Motif Karşılaştırma Tablosu.

Grimm Kardeşler tarafından 19. yüzyılın başlarında derlenen “Balıkçı ile Hanımı
Masalı” ile Ordu ili Ulubey ilçesinden 1990’lı yıllarda derlenen “Balıkçı ile Hanımı Masalının”
epizotları karşılaştırıldığında yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi benzerlikler dikkat çeker.
Farklılıklar daha çok epizotlarda değil mekân ve varlıklardadır. Ulubey’den derlenen masal
deniz kenarında geçerken Grimm kardeşlerinki göl kenarında geçmektedir. Ulubey’den
derlenen masalda balık Yunus Balığı iken Grimm kardeşlerinki Pisi Balığı’dır. Ulubey’den
derlenen masalda Yunus Balığı’nın ne olduğundan bahsedilmezken Grimm kardeşlerin
masalında Pisi Balığı aslında büyü yapılmış bir prenstir. Ulubey’den derlenen masalda kadın
padişah, imparator ve Allah olmayı isterken Grimm kardeşlerin masalında kadın beş şey ister.
Bunlar: ev, kral, imparator, papa ve tanrı olmaktır. Her iki masalda da son istek felaketle
sonuçlanır büyü bozulur her iki kadın da eski hâline ve yaşamına döner. Bunun nedeni birinde
Allah diğerinde Tanrı olmayı istemeleridir.
Motiflere baktığımızda ise iki masalda da birbirinin aynı olan motiflerin olduğunu
görürüz. Bunlar: “B- Hayvanlar, B-175 Sihirli balık motifi; P-Cemiyet, P-10 Karal- Padişah
motifi ve L- Kaderin Ters Dönmesi, Kibir, L- 420 Cezalandırılan aşırı istek motifleridir.” Bu
benzerlikler bizi bu iki masalın yakın bir zamanda varyantlara ayrıldığı sonucuna
götürmektedir.
3. Sonuç
Ordu yöresinden 1990’lı yıllarda tarafımızca derlenen “Balıkçı ile Hanımı Masalının”
epizotları ve motifleri ile Grimm Kardeşler tarafından 19. yüzyılın başlarında derlenen “Balıkçı
ile Hanımı Masalının” epizot ve motifleri incelendiğinde her iki masalın da birbirinin varyantı
yani eş metni olduğu görülmektedir. Farklı coğrafyalardan derlenen bu masalların epizot ve
motif benzerlikleri dikkat çekicidir. Bu benzerlikler bizi masalların aynı kökenden doğup
yayıldıklarını öne süren köken ve yayılmacı teoriye götürmektedir. Bu teoriye göre bütün
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masallar bir kaynaktan doğmuşlardır. Bu tip çalışmaların daha da genişletilmesinin masalların
kökeniyle ilgili sorunları çözeceği inancındayız. Böylece farklı iki kültürden derlenen
masallardaki bu benzerliklerin nedenleri daha kolay açıklanabilecektir.
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