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MAKALE YAYIM VE YAZIM KURALLARI 
 

 

*Yeni Fikir dergisi iki dilde yayın yapan uluslararası sosyal 

bilimler  bir dergidir. 

*Yeni Fikir dergisinin akademik yazıları hakemlidir. 

*Akademik tarzda yazılan araştırma ve inceleme yazıları ilgili 

hey'etlerin tetkikinden sonra yayımlanabilir. 

*Hakem Kurulu yayım düzeni www.yenifikirdergisi.com 

adresinden incelenebilir. 

*Yeni Fikir dergisi gizli hakemlilik prensibini esas almıştır. 

*Hakem heyetine gönderilen yazının yazarının ismi gönderilmez. 

*Hakemler, birbirinden bağımsız olarak yazıyı inceler ve 

raporlarını ona göre verirler.   

*Dergiye gönderilen makaleler Calibri 11 punto, tek aralıklı 

olarak, iki yana yaslı,  paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk 

bırakılmalı ve makale başlığı büyük ve ortalanmalıdır. Alt 

başlıklar APA usulü ile gösterilmeli ve paragraf başı ile beraber 

olmalıdır. 

*Yazar/yazarların isim ve soy isimleri, başlığın altında sağa yaslı 

olarak yazılmalıdır. Unvan, kurum ve mail adresleri için özel 

dipnot için yıldız “*” işareti eklenmeli ve sayfanın altına bilgiler 

yazılmalıdır. Mail adresi için, sadece sorumlu yazarın adresi 

yeterlidir.*Özet ve abstract kısmı Calibri 10 punto ve tek aralıklı 

olmalıdır. Şekiller ve tablolar, 10 punto ve tek aralıklı olmalıdır. 

Bunlarda 6 nk boşluk bırakılmayacaktır. 

*Kaynak gösterimi metin içinde olmalıdır. Eğer dipnotta kaynak 

verilecekse Calibri  9 punto ve tek aralıklı, boşluk bırakılmadan  

verilmelidir.  Kaynakçada makaleler: soyisim, isim, (yıl), başlık 

şeklinde devam etmelidir. 

* Gönderilecek yazılarda sosyal bilimlerde yaygın ve kabul 

edilebilir kaynak gösterme usullerinde (MFL, Harward , 

Chicago, APA gibi) herhangi biri,  kendi içinde tutarlı olmak 

şartıyla kullanılabilir 

* Yeni fikir Dergisine gönderilecek yazılar , Times New Roman 

A4 boyutunda 15 sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

*Yayımlanmak üzere gönderilen yazının aynısı veya benzerinin 

başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Özgün çalışma-

larda yazarların, yazının uluslararası bir yerde (Türkiye 

dahil)yayınlanmadığına dair imzalı beyanını içeren bir belge 

başvuruya eklenmelidir. 

*Yazılar belirlenen yazı ölçülerinde 80 gramlık A4 boyutunda 

beyaz kâğıda çıktısı dergi adresine, ayrıca e-posta adresine de 

gönderilmelidir. 

*Dergi, Türkçe-İngilizcea olmak üzere iki dilde yayın yapacaktır 

*Akademik yazılar, komisyonlarımız tarafımızdan tercüme 

edilecektir. 

*Çeviri ve inceleme yükümlülükleri ile hakem heyetine 

gönderilecek yazıların yükümlülükleri yazara aittir.. 

*Çeviri,inceleme ve hakem heyetine gönderilecek yazıların 

kargo yükümlülükleri yazara aittir. 

*Yazarın talebi doğrultusunda ayrıca farklı dillerde de yayımla-

nabilecektir.(Rusça-Fransızca-Arapça-İspanyolca-İtalyanca gibi) 

*Akademik yazıların dışında seviyeli yorum, görüş, tartışmalara 

da yer verilecektir.*Yazıların sorumluluğu yazarlarına, 

reklamların sorumluluğu da reklam verenlere aittir. 

*Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın iade edilmez. 

*Derginin ve yazarın ismi kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 

* Yeni Fikir dergisinde yayınlanacak çalışmaların imlâ ve 

noktalamasında yazarın tercihi geçerli olmakla birlikte gerekli 

görüldüğü taktirde TDK ‘nın kurallarına göre düzeltmeler 

yapılacaktır. * Yeni Fikir dergisine gönderilen çalışmaların 

cevaplanma süresi 30 gündür. Bu zaman içersinde cevap 

verilmeyen çalışmalar ulaşmamış demektir. Akademik 

çalışmalarla ilgili, hakemlerin verdiği olumlu ya da olumsuz 

görüş, çalışmanın yazarına bildirilir; gerekli düzeltmeler 

istenebilir.* Yeni Fikir dergisinde yayımlanacak polemik konusu 

olan çalışmalarda en   fazla 2 kez cevap yazma hakkı tanınır. 

*Yeni Fikir dergisinin bütün yayın hakları Gönül Şahin 

MEZKİT’e aittir.Yenifikir Dergisi, www.yenifikirdergisi.com 

adresindende yayınlanmaktadır.    

 

INFORMATION  FOR  AUTHORS/and EDITORIAL 
RULES FOR SUBMITTING MANUSCRIPTS 

   
*Yeni Fikir is an international journal of social sciences 
published in  three languages.  
*Yeni Fikir is a peer-reviewed academic journal. 
*All papers will first be reviewed by the board of edi-
tors. 
*For guidelines for manuscript submission and prepara-
tion, please visit www.yenifikirdergisi.com 
* We rely on the principle  of confidential peer review. 
*The names of the authors shall not be revealed to the  
peer reviewers 
*Submitted  manuscripts shall not exceed 15 pages, 
and   must be typed in Times New Roman characters. 
*Articles submitted to the journal have to be in Calibri 
11 font, single spaced, italics. Also, there must be 6 nk 
space before and after the paragraph, and titles  have 
to be in capital letters and typed in the middle. Subtit-
les must be typed in APA and be on the same line with 
the paragraphs.*Full names of author(s) must be writ-
ten in italics under the title. For titles, addresses of 
organisations and e-mails and footnotes,  the symbol  
‘’*’’ has to be added and necessary information must 
be written at the bottom of the page. Just the author’s 
address in charge is sufficient for the e-mail address. 
*Abstract parts have to be in Calibri 10 with single 
spaced. Diagrams and tables must be in 10 font and 
single spaced. There must be no 6nk space this time. 
*Referencing must be within articles themselves. If 
referenced in footnotes, they have to be in Calibri 9 
font, single spaced, without space. In bibliography, the 
articles must follow this order : surnames, names, 
years, titles. 
* For the bibliography,  referencing will be done  in any 
widely used style  in social   scien-
ces(MFL,Harvard,Chicago,APA). 
*Submitted articles must not have  been previously 
published, or submitted for    publication elsewhere. 
*The signed confirmation that the article is an original 
study and has not been previously published must be 
attached. 
*Manuscripts typed on a A4 paper of 80 g should be 
submitted  both to  the   address of the journal and via 
e-mail.*Yeni Fikir is published in Turkish and  English 
*Academic papers are translated by the members of 
the Board of Foreign Languages. 
*Translated papers submitted will first be redacted by 
the Board of Foreign  Languages. 
*Postage for manuscript submission is to be paid  by 
the author. 
*Articles are also to be published in  other languages 
on the author’s demand (Russian, French, Arabic, 
Spanish, Italian,etc.).                                                                                 
*Manuscripts other than academic studies, such as 
comments, opinions, arguments, discussions, will be 
accepted.*Yeni Fikir shall not be held legally responsib-
le for the manuscripts and/or the advertisements sub-
mitted.*Submitted articles,whether published or not, 
shall not be returned.*The editor-in-chief reserves the 
right to make suggestions  and/or modifications,if    
necessary, before publication. 
 *The copyright of  Yeni Fikir belongs to Gönül Şahin 
Mezkit.Yenifikir is also published online at 
www.yenifikirdergisi.com  
 *Quotations may be used provided that they are refer-
red. 
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Editörden 
 

 

Değerli Yeni Fikir Dergisi oku-

yucuları; Yeni Fikir Dergisi ailesi ola-

rak ikinci özel bir sayı çıkarmanın mut-

luluğunu siz değerli okuyucularımızla 

paylaşmaktan ayrı bir haz aldığımızı 

belirtmek isteriz. Akademik bir dergi-

nin sürekliliği -takdir edersiniz ki- çok 

önemlidir. Dergimizin akademik ca-

mia, fikir ve kültür çevrelerinde,  

önemli bir yer edinmeye başlaması,  

yayıncılık adına ne kadar değerli bir  

faaliyette bulunduğumuzu göstermek-

tedir. Bu noktada bizleri yalnız bırak-

mayan akademik kadromuza ve  yayın 

kurulumuza çok teşekkür ediyorum. 

Çünkü, böylesi bir dergi, ancak yayın 

kurulu ve danışma/hakem kurulunun  

müşterek hareket etmesiyle mümkün-

dür.  

   Derginin ikinci sayısını çıkardı-

ğımızda Aydın/Gazete Flaş’a verdiği-

miz röportajda beyan etmiştik:  Her 

beş sayıdan sonraki ilk dergi, özel sayı 

olacak. Çok şükür ki, ikinci külliyatı-

mız olan 12.sayı ile sizlerin huzuru-

nuzdayız.Ve inşallah daha nice özel 

sayılara ... 

İlaveten www.yenifikirhaber.com ha-

ber  sitemizin yayın hayatına geçtiğini 

de ifade edelim. 

  

Bu sayımızda, yayın kurulumu-

zun titiz bir şekilde seçtiği makaleler,  

akademik ve fikir hayata büyük katkı-

ları olacak  yazılar olduğunu düşünü-

yoruz. Bu noktada yazarlarımıza şük-

ranlarımızı sunuyoruz. 

 

 

Editors’s Note 

 
 

 

We would like to state our hap-

piness because of sharing our second 

special issue with our readers. Conti-

nuing of an academic journal –as you’ll 

appreciate- is very important.  Our jo-

urnal started to gain an important pla-

ce around the academic community, 

regard and culture areas, this shows 

that we are doing an important work 

for the sake of publishing. At this point 

we want to present our thanks to our 

academic staff who don’t leave us alo-

ne and our editorial board. Because 

this journal can be published efficiently 

by the joint work of an editorial board  

and a court of arbitrators.  

 

When we released our second 

issue we declared in the interview that 

we did for Aydın/Newspaper Flaş: 

Every journal after five issues is going 

to be a special issue. Happily we are 

releasing our 12th issue which consists 

connected works. We hope to present 

many issues in the future… 

  

 Additionally we want to express 

that our news site 

www.yenifikirhaber.com started to 

broadcast. In this issue we are presen-

ting the articles which our editorial 

board chose carefully and articles 

which will have substantial contributi-

ons to the academic life. At this point 

we present thanks to our writers. 
 
 

http://www.yenifikirhaber.com/
http://www.yenifikirhaber.com/
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Denizli Dershanecilik Sektöründe 

Michael Porter’ın Rekabet Güçleri 

Araştırması 

 

Celaleddin Serinkan* 

cserinkan@pau.edu.tr 

Öz 

 Bu çalışmanın amacı, Denizli dershane sektörünün mevcut durumunun stratejik yöne-

tim perspektifinden analiz edilmesi ve sektörün gelişimi için stratejik öneriler getirilmesidir. 

Bu amaçla öncelikle stratejik yönetim yaklaşımı incelenmiş; daha sonra rekabet  ve rekabet 

güçleri incelenmiştir. Bu nedenle için rekabet gücü analiz yöntemlerinden biri olan Michael 

Porter’in beş güç analizi ile sektör hakkında değerlendirme yapılmıştır. Sonuç ve değerlen-

dirme kısmında ise önceki bölümde yapılan değerlendirme ve analizlerin ışığında sektör için 

stratejik öneriler getirilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler:  stratejik yönetim,  özel sektör, rekabet,dershane,eğitim 

 

MİCHAEL PORTER’S COMPETITIVE FORCES RESEARCH 

AT COURSE SECTOR IN DENİZLİ 
Abstract 

 The aim of this study is to examine the current situation of course sector in Denizli in the 

aspect of strategic management perspective and to recommend strategic proposals in order 

that the sector develops.To this end, the approach of strategic management was analysed first, 

competitive and competitive forces were, afterwards.For this reason, for competitive force, an 

evaluation was done related the sector with the five forces analysis of Michael Porter which is 

an analysis method.In the parts of result and evaluation some strategic proposal were 

recommended for the sector in the light of evaluation and analyses which were made in the 

previous part. 

Keywords:  Strategic management,privet sector,rivalry, education, course 

Giriş : 

1. STRATEJİK YÖNETİM 
 

Stratejik yönetim kurumlar için çok 

önemli bir kavramdır. İster özel sektör, isterse 

kamu sektörü olsun stratejik yönetime çok 

büyük önem vermelidir. Bu yönetim tarzıyla 

kurum ve kuruluşlar geleceklerini planlayarak 

beş-on yıl sonra nerede olacaklarını hayal ede-

rek oraya nasıl ulaşacaklarını düşünürler.  

 

1.2.Neden Stratejik Yönetim 
Çevrenin ve rekabet şartlarının hızla  

değiştiği bir dünyada işletmelerin operasyonel 

işlemlerle ayakta durması mümkün değildir. 

Örneğin, yapılan araştırmalar, Fortune 500 

listesindeki şirketlerin üçte birinin yedi yıl 

içerisinde, rekabetçi konumlarını kaybettikleri 

ve listenin dışına itildiğini göstermektedir ve 

(Handy, 1997:15). Günümüzde işletmelerin 

değişen ve gelişen çevre şartlarına ayak uydu-



2 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

rabilmeleri; kaynak ve kabiliyetlerini etkin bir 

şekilde rekabet avantajına dönüştürebilmeleri 

için stratejik bir netliğe sahip olma gerekliliği 

giderek artmaktadır. Artık kesin bir farka ve 

benzersizliğe nasıl sahip olacakları, farklı müş-

teri gruplarına rakiplerinden farklı olarak 

ürünlerini nasıl sunacaklarını açık bir şekilde 

belirlemeyen işletmeleri yoğun rekabet bekle-

mekte ve buna yak uyduramayan şirketler 

varlıklarını kaybedeceklerdir. Bu nedenle yö-

neticilerin kuruma bütüncül yaklaşabilmek 

için işletme yönetimine stratejik bakış açısı ile 

yaklaşmak zorunda olmaları, stratejik yöneti-

min popülaritesini arttırmıştır (Porter, 

1997:45). 

İşletmenin temel tanımlarından birisi, 

sahip olduğu kıt kaynakları optimum şekilde 

kullanarak sınırsız insan ihtiyaçlarını karşıla-

yacak mal ve hizmet üretmektir. Bu durumda 

işletme kıt kaynaklarını hoyratça kullanmama-

lıdır. En akılcı, en verimli ve nihayetinde en 

karlı şekilde kaynaklarını kullanmalıdır. Öbür 

taraftan nasıl ki bireylerin idealleri varsa, iş-

letmelerin de idealleri vardır, yok sa da olma-

lıdır. İşte stratejik yönetim sayesinde işletmeler 

ve kurumlar, hem kıt kaynaklarını daha iyi 

kullanabilirler hem de ideallerini gerçekleştir-

meye çalışabilirler. Statejik yönetim önemini 

kavrayan kamu sektörü de 2005 yılında devlet 

kurum ve kuruluşlarında bu yönetim şeklini 

resmen uygulamaya başlamıştır. 

 

 

1.3. Rekabetin Tanımı ve Rekabet 

Gücü 
 Rekabet kavramının kelime anlamı iti-

bariyle, en az iki kişi, kavram, olay vb. arasın-

daki bir yarıştan bahsetmek mümkündür. Stra-

tejik bir düşünce yapısını temsil ettiği durum-

da rekabet kelimesinin ifade edeceği anlam, 

var olma savaşı vermektir. İşletmeler bu sava-

şı, stratejik yönetim süreci sayesinde başarı 

kazanarak varlıklarını sürdürecek ve faaliyette 

bulundukları sektörde öne çıktıklarında, reka-

bet üstünlüğü de elde etmiş olacaklardır. 

Rekabet ya da rekabet gücü olarak nite-

lediğimiz kavram; serbest ve adil pazar koşul-

ları altında, uzun dönemde, kendi ülkesindeki 

insanların gerçek gelirini de korumak ve art-

tırmak suretiyle, uluslar arası pazarlarla bulu-

şan mal ve hizmetler üretebilme derecesidir 

(Oughton, 1997:1488). Gelecek beş yılın, on 

yılın ve aslında bugünün de pazarlama strateji-

lerinde; ne ürettiğimiz, nasıl ürettiğimiz,  kalite 

mi yoksa standart belgeli mi olmasından daha 

çok, üretilen ürünün rekabetçi olup olmadığı 

ön plana çıkmaktadır (Çiftçi, 2001:1). Rekabet 

ortamı kavramı ise, rekabet baskısının hisse-

dildiği ve oluşturulduğu bir ortam olarak ifade 

edilebilir.  

İşletmelerin iç ve dış pazarda karşı kar-

şıya kaldıkları rekabet koşulları küreselleşen 

dünya ile birlikte giderek ağırlaşmaktadır, bu 

nedenle, varlıklarını sürdürmeye çalışan işlet-

meler hem iç pazarda, hem de dış pazarda 

rakipleri karşısında bazı avantajlar elde etmek 

istemektedirler (Doğan, Marangoz ve 

Topoyan, 2003:114). Elde etmek istedikleri bu 

avantajlar işletmenin rekabet gücü olarak ifade 

edilmektedir. 

Rekabet gücü işletmelerin fiyat ve fiyat 

dışı nitelikler itibariyle rakiplerine kıyasla 

daha cazip olacak şekilde, mal ve hizmetlerini 

dizayn etme, üretme ve pazarlama yetenekle-

ridir (Göl, 1996:31). İşletmelerin diğer işletme-

lere kıyasla, bir faaliyeti kimi özellikleri itiba-

riyle çok daha iyi yapabilmesiyle elde edilen 

avantaj, rekabet gücü olarak ifade edilmekte-

dir. 

 

2. MİCHAEL PORTER’IN BEŞ    

    GÜÇ ANALİZİ  
 

Rekabet edebilirlilik işletmelerin kaynak, 

kabiliyet ve varlıkları ile sektörde faaliyet gös-

teren rakipleri karşısında ayakta kalabilme ve 

mücadele edebilme durumunu ifade eder (Ak-

tan, 2004:11). PORTER’e göre bir kuruluşun 

rakiplerini aşması için daima savunabileceği 

ve koruyabileceği bir fark ortaya koyması ge-

rekmektedir. Aşağıda Porter’in rekabet güçleri 

görülmektedir. 
                   Muhtemel Rakipler 

     

    
Müşteriler                  Tedarikçiler 

 
Mevcut Firmalar Arası Rekabet      İkame Ürün/Hizmetler 

 

(Kaynak: M.E.Porter, Competitive Advantage 

Creating and Sustaining Superior Performance 
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With a New Introduction, Free Press, New 

York, 1998, s. 5) 

 

2.1. Endüstriye Yeni Girecek Firmalar 

Ve Oluşturdukları Tehditler (Muh-

temel-Potansiyel Rakipler)  
İşletmenin iş çevresinin çekiciliği, aynı iş ala-

nına başka işletmelerin girebilmesini teşvik 

etmektedir. Stratejik yönetimin günümüzdeki 

asıl amacı rekabet üstünlüğü sağlamak suretiy-

le ortalamanın üzerinde getiri elde etmektir. 

Bunun için stratejik analiz yapılırken, çekici 

endüstrilere yeni işletmelerin girmek istemele-

rinin doğal karşılanması gerekmektedir. Yeni 

girenler, ya son zamanlarda bir endüstride 

faaliyet göstermeye başlamış olan ya da yakın 

gelecekte o endüstride faaliyete başlama teh-

didinde bulunan işletmelerden oluşmaktadır 

(Barney, 2001: 79). 
Yeni işletmelerin endüstriye girişi ile 

birlikte endüstrinin rekabet düzeyi artacak ve 

mevcut işletmelerin performansı düşecektir. 

Endüstriye girişler, normalin üzerinde perfor-

mans ve getiri olduğu sürece devam edecek, 

bütün rekabetçi işletmeler eşit getiri ve per-

formansa ulaştığında ise sona erecektir. Yeni 

girenler; endüstride faaliyet gösteren işletme-

lerin pazar payını tehdit edebileceği ve toplam 

üretim kapasitesini arttırıp, arz fazlası oluştu-

rabileceği için önemli fiyat düşüşlerine ve so-

nuç olarak rekabetçi işletmelerin gelirlerinde 

azalmaya neden olabileceklerdir. 

Sektöre yeni kurulmuş bir işletme ile 

girilebileceği gibi hâli hazırda faaliyette bulu-

nan işletmelerle birleşme veya onları satın 

alma şeklinde de girilebilmektedir. Endüstriye 

girmeyi düşünen firmaların bu kararı vermele-

rine endüstrinin çekiciliği neden olmaktadır. 

Çekici gözüken bir endüstriye girme 

isteğinde olan işletmelerin iki konuyu dikkate 

almaları gerekmektedir. Bunlar; endüstriye 

giriş engelleri ve rakiplerin muhtemel misille-

meleridir. 

Giriş engelleri, giriş maliyetlerini arttı-

ran endüstri yapısının özellikleridir. Bir kısmı 

strateji yazınında da ele alınan giriş engelleri, 

kısaca şöyle açıklanabilmektedir. (Barney, 

2001; Gürleyik, 2004; Ülgen ve Mirze, 2004): 

 

Sektöre giriş engelleri 

 Dağıtım kanallarına sahip olama-

ma ve mevcut kanallardan yararlanma 

ihtimalinin bulunmaması 

 Sermaye ihtiyacının yüksekliği 

 Ölçek ekonomisi 

 Endüstride yerleşmiş mevcut 

markalara bağımlılık ve ürün farklılığı 

oluşturmanın zorluğu 

 Endüstrideki mevcut işletmelerin 

maliyet avantajları 

 Ürün Farklılaştırma 

 Tedarikçi/Ürün değiştirme mali-

yetlerinin yüksekliği 

 Resmi kuruluşların politikaları 

Rakiplerden gelebilecek karşı atak (mi-

silleme) beklentisi de işletmelerin yeni bir sek-

töre girişinde dikkate almaları gereken bir 

başka husustur. Bazen bu misillemeler her iki 

taraf için de zararlı sonuçlar doğurabilmekte-

dir. Bu tür bir durumu sezinleyen işletmeler, 

karşılaşabilecekleri muhtemel zararlar yüzün-

den bu tür endüstrilere girmekten vazgeçebil-

mektedirler (Ülgen ve Mirze, 2004: 96:97). 

Yeni girenleri caydıran faktörler, endüstriye 

göre değişmektedir. Sözgelimi, otomobil en-

düstrisinde; ürün farklılaştırma ve ölçek eko-

nomileri, imalat sanayi işletmeleri için ise 

önemli miktarlarda sermaye gereksinimi başta 

gelen faktörler arasındadır  (Dess ve Miller, 

1993: 57). 

 

2.2.İkame Ürün/Hizmet Tehdidi 
 
Genel anlamda bir sektördeki tüm iş-

letmeler, ikame ürünler üreten sektörlerle re-

kabet içindedir. İkame ürün veya hizmetler, 

hemen hemen aynı tüketici gereksinimlerini 

farklı şekillerde karşılamaktadırlar. İkame 

ürünler, endüstrideki işletmelerin kârlı bir 

şekilde belirleyebilecekleri fiyatlara bir üst 

sınır koyarak bir sektörün potansiyel getirile-

rini kısıtlar, yani ikame ürünlerin etkisi sektö-

rün genel talep esnekliği olarak özetlenebilir 

(Porter, 2000: 28).  

Burada söz konusu olan, sektör şartla-

rının meydana getirdiği bir rekabet durumu 

olmayıp, piyasaya sektör dışından gelebilecek 

olası bir rekabet durumu ve bunun sonucunda 

işletmenin ürettiği ürüne alternatif bir ürünün 

piyasaya girme olasılığı vurgulanmaya çalı-

şılmaktadır. Bir ürünün ikamesi varsa, tüketi-
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ciler en küçük fiyat hareketliliği durumunda 

talep, fiyat karşısında esnek olduğu için ikame 

ürünlere kayabilmektedirler. Sözgelimi geride 

kalan on yıl içinde Türkiye’de de faaliyet gös-

teren acil posta dağıtım işletmelerinden Fede-

ral Express, DHL ve UPS gibi işletmeler; faks, 

e-posta ve daha farklı iletişim araçları ile do-

küman ve evrak transferinin yaygınlaşması 

yüzünden çok ciddi ikame ürün tehdidi ile 

karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum, söz ko-

nusu işletmelerin kâr marjlarının daralmasına 

ve bunun sonucunda da on-line ürün dağıtımı 

gibi farklı ürün arayışlarına yönelmelerine 

sebep olmuştur (Grant, 2002: 73). 

Öte yandan ikame malların potansiyel 

rakip olup olamayacağı; değişen tüketici eği-

limlerine, ikame mallara geçmenin maliyetine 

ve ikame malların yarar- fiyat-kalite üstünlü-

ğüne sahip olması gibi koşullara bağlıdır 

(Ülgen ve Mirze,2004: 97). 

 

2.3. Tedarikçilerin Pazarlık Gücü 
 

Endüstri içi ilişkilerde işletmenin stra-

tejik kararlarını etkileyecek faktörlerden bir 

diğeri, işletmeye mal ve hizmet sağlayan teda-

rikçilerin yüksek pazarlık gücüne sahip olup 

olmamalarıdır. Pazarlık gücü yüksek tedarikçi-

ler, işletmeyle ilişkilerinde çoğu zaman kendi 

kararlarını kabul ettirebilecek, bu nedenle de 

işletme kendi stratejik karar ve davranışlarını 

seçme ve uygulama konusunda tam esnekliğe 

sahip olamayabilecektir. Tedarikçilerin pazar-

lık gücü az ise bu durumda işletme, tedarikçi-

lerle olan ilişkilerinde taleplerini tedarikçilere  

kabul ettirebilecek ve dolayısıyla kendi strateji-

lerini özgür olarak uygulayabilecektir. 

 Tedarikçiler, bir endüstrideki işletme-

lerin performansını, ya ürünlerinin fiyatlarını 

yükselterek ya da kalitesini düşürerek tehdit 

edebilmektedirler. Bir endüstride elde edilen 

normalin üzerinde kâr bu iki yoldan biriyle 

tedarikçilere aktarılmaktadır. Bir endüstride 

tedarikçileri güçlü kılan koşullar şunlardır 

(Ülgen ve Mirze,98-99; Porter, 2000: 34-35; 

Barney, 2001: 96):  

Tedarikçileri güçlü kılan koşullar:  

 Girdilerin Farklılaştırılması 

 Tedarikçilerin Geçiş Maliyetleri-

nin Yüksekliği 

 İkame Girdilerin Varlı-

ğı/Yokluğu  

 Tedarikçilerin Yoğunlaşması  

 Tedarikçiler  için Satış Hacminin 

Önemi  

 İleriye Doğru Entegrasyon Teh-

didi 

 

2.4.Müşterilerin Pazarlık Gücü 
 
Bir endüstrideki üreticiler ve onların 

alıcıları arasındaki yani müşterileri arasındaki 

ilişkilerin gücünü belirlemeye yönelik analiz-

ler, üreticiler ve onların tedarikçileri ile olan 

ilişkilerinin analizleri ile büyük ölçüde benzer-

lik göstermektedir. Alıcılar, sektörün kârlılığı-

na mal olacak şekilde fiyatları aşağıya çekme-

ye çalışarak, satın aldıkları malların veya hiz-

metlerin miktarını azaltarak daha kaliteli mal 

ve hizmet için pazarlık etmek suretiyle pazar-

lık güçlerini kullanmaktadırlar. Bu nedenle 

bazen alıcıların isteklerinin büyük bir çoğun-

luğu işletmelerce yerine getirilmek zorunda 

kalınabilmektedir. 

Bu noktada müşterilerin pazarlık gücü; 

fiyata duyarlılık ve nispi pazarlık gücü olmak 

üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bir 

endüstrideki alıcıların fiyat duyarlılığı aşağıda 

sıralanan dört temel faktöre bağlıdır (Porter, 

2000: 6; Grant, 2002: 80): 

1) Marka Bağımlılığı: Alıcılar belirli ürünlerle 

ilgili belirli markalara bağımlı olarak tüketim 

davranışları gösteriyorlarsa bu tür alıcıların 

fiyat duyarlılığı olmayacaktır. Yani talebin 

fiyat esnekliği marka bağımlılığı nedeniyle 

ortadan kalkmış olacaktır. 

2) Ürün Farklılaştırma: Alıcılar tarafından satın 

alınan  ürün/hizmet standart veya farklılaştı-

rılması zor ise alıcıların tehdit gücü artacaktır. 

3) Alıcıların Elde Ettiği Yarar: Alıcıların elde 

ettiği yarar marka bağımlılığında olduğu gibi 

fazla ise fiyata fazla duyarlı olmayabilecekler-

dir. 

4) Alıcılar Arasındaki Rekabet: Alıcılar arasında 

rekabet ne kadar yüksekse satıcıların fiyat 

kırma isteği o kadar azalacaktır. 

Alıcıların nispi pazarlık güçlerini etkile-

yen faktörler ise şunlardır (Grant,2002: 82; 

Porter, 2000: 32; Barney, 2001: 98): 

 Alıcıların, tedarikçilere nazaran 

büyüklüğü ve yoğunlaşmaları 
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 Alıcıların geçici maliyetlerinin çok 

az olması  

 Alıcıların eksiksiz bilgiye sahip 

olmaları  

 Geriye entegrasyon kabiliyeti 

 İkame ürünlerin başarısı. 

 

2.5. Mevcut Firmalar Arasındaki Re-

kabet 
Bir endüstrideki işletmeler karşılıklı 

olarak birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerine 

bağımlı oldukları için bir işletmenin herhangi 

bir faaliyeti, diğerlerinin rekabetçi tarzda ce-

vap vermelerine sebep olabilmektedir. Rekabe-

tin yoğunluğu, bir işletmeye rakipleri tarafın-

dan meydan okunduğu veya pazar pozisyo-

nunu geliştirme fırsatı tanındığı zaman arta-

bilmektedir. Serbest piyasa ekonomisi şartları-

nın geçerli olduğu çoğu endüstride, işletmeler 

arasında yüksek düzeyde rekabet vardır. Bu 

rekabet genellikle; fiyat yoğun rekabet, ürün 

farklılaştırma ve ürün geliştirme şeklinde ger-

çekleşmektedir (Dess ve Miller, 1993: 60). 

Rekabetin bazı biçimleri, özellikle fiyat 

rekabeti oldukça istikrarsız olduğundan, kârlı-

lık açısından tüm endüstriyi daha kötü duru-

ma getirme eğilimindedir. Fiyat kırma hamle-

leri, rakipler tarafından hızla ve kolayca izle-

nebilir ve fiyatlar bir defa eşitlendiğinde, tale-

bin sektör fiyat esnekliğinden yeterince yüksek 

olması durumu dışında, tüm işletmelerin gelir-

leri azalabilmektedir. Diğer yandan reklâm 

savaşları, tüm işletmelerin yararına olacak 

şekilde, talebi veya endüstrideki ürün farklı-

laştırma düzeyini artırabilmektedir. 

Rekabetin yoğunluğu, endüstri kay-

naklı ve karşılıklı etkileşim halinde olan birta-

kım yapısal faktörlerin sonucudur. Bu faktör-

ler maddeler halinde şöyle ele alınabilmekte-

dir: 

 Yoğunlaşma: Yoğunlaşmadan kastedilen 

bir piyasada rekabet eden işletmelerin sayı ve 

büyüklük olarak dağılımıdır. Bu çoğunlukla 

yoğunlaşma oranı ile ölçülür. Örneğin dört 

işletmenin yoğunlaşma oranı denilince en bü-

yük dört işletmenin pazar payı anlatılmak 

istenmektedir (Barney, 2001: 93). 

 

 Farklılık Gösteren Rakipler: Farklılık 

gösteren durumları ve çoğu kez farklı olan 

hedefleri nedeniyle, yabancı rakipler, genellik-

le sektöre büyük bir çeşitlilik katarlar. Aynı 

şekilde küçük üretim veya hizmet firmalarının 

sahibi olan işletmeciler de sektöre çeşitlilik 

katabilirler. Çünkü kendi şirketlerinin sahibi 

olmanın getirdiği bağımsızlıklarını korumak 

için, yatırdıkları sermayeden elde ettikleri 

normalin altında getiri oranları ile yetinebilir-

ler. Oysa aynı durum büyük işletmeler için 

kabul edilemez niteliktedir ve rasyonel değil-

dir. Bu tip bir endüstride küçük işletmelerin 

tavrı büyük işletmelerin kârlılıklarını sınırla-

yabilmektedir (Porter, 2000: 24). 

 

     Çıkış Engelleri: Çıkış engelleri, işletmele-

rin yatırımlardan düşük veya negatif getiri 

elde etseler dahi rekabet etmeye devam etme-

lerine  sebep olan ekonomik, stratejik ve duy-

gusal faktörlerdir. 

 

     Aşırı Kapasite: Aşırı kapasite, faaliyet 

gösterilen endüstriye de bağlı olarak dönemsel  

bir özellik gösterebildiği gibi, fazla yatırım 

veya talepteki düşüşten kaynaklanan  yapısal  

bir problemin  parçası da olabilir. Buradaki 

sorun aşırı kapasitenin eritilip eritilemeyeceği-

dir (Grant, 2002: 79). 

 

     Yüksek Sabit Maliyetler veya Depolama 

Maliyetleri: Yüksek sabit maliyetler,  tüm 

işletmeler üzerinde, ortada fazla kapasite ol-

duğunda kapasiteyi doldurmak için çoğu kez 

hızlı fiyat kırmalarına  yol açan güçlü baskılar 

yaratabilmektedir. 

 Endüstrideki Yavaş Büyüme: Endüstri-

deki büyüme yavaş olduğu zaman rekabetçilik 

artı eğilimi göstermektedir. Bu durumda satış-

larını artırma yolunu arayan işletmeler, çözü-

mü mevcut rakiplerinin pazar paylarından pay 

almaya çalışmakta bulmaktadırlar (Barney, 

2001: 93). 

   Ürün/Hizmet Farklılaştırma: İşletmeler 

bir endüstrideki ürünlerini farklılaştırmakta 

zorlandıklarında endüstrinin rekabetçilik eği-

limi azalmaktadır. Ürün farklılaştırma stratejik 

bir seçenek olarak uygulanamadığında işlet-

meler, fiyat temelli rekabet için genellikle zor-

lanmaktadırlar. Fiyat yoğun rekabet, yüksek 

rekabetçi endüstrilerin tipik özelliliğidir. 

Günümüzde hangi sektörde olursa ol-

sun yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Ülkemi-

zin dünya ile entegre olmasıyla beraber bu 
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rekabet hızla artmaktadır. Gelişmişliğin önem-

li bir göstergesi olan hizmet sektöründe de 

rekabet artmıştır. Hizmet sektörü içinde yer 

alan ve eğitim sektörünün vazgeçilmezlerin-

den biri haline gelen dershane sektöründe de 

yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu tür işlet-

meler sürekli kendilerini yenilemek ve geliş-

tirmek için çaba sarfetmektedirler.  

 

3. DENİZLİ DERSHANECİLİK 

SEKTÖRÜNDE REKABET 

ARAŞTIMASI 
Denizli ülkemizde eğitime önem veren 

illerin başında gelmektedir. Eğitim işi, zahmet-

li fakat geriye dönüşü çok fazla olan bir uğra-

şıdır. Denizli’deki aileler maddi güçlerini zor-

layarak çocuklarını dershanelere gönderdikleri 

gibi, üniversite mezunu olan insanlar da KPSS, 

ALES, ÜDS, vs. gibi nedenlerle dershanelere 

gitmektedir.  

Denizli’de son yıllarda Dershane sayı-

sında da hızlı bir artış göze çarpmaktadır. Bu 

da rekabeti arttırdığı gibi müşteri olarak nite-

lenebilen öğrenci ve veli kitlesinin memnun 

edilmesini de beraberinde getirmektedir. Bu 

çalışmada, Denizli dershane sektöründeki 

muhtemel rakipler, müşteriler, tedarikçiler, 

mevcut rekabet ve ikame hizmetler incelen-

mektedir. 

 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın amacı, Porter’ın üzerin-

de durduğu beş gücün Denizli Dershanecilik 

sektöründeki uygulamalarını incelemektir. 

Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup mev-

cut durum analiz edilip katılımcıların görüşleri 

alınarak bazı değerlendirmelerde bulunulacak-

tır. 

Araştırmanın evreni, Denizli Dersha-

necilik Sektöründe çalışan idareci, öğretmen ve 

diğer çalışanlardan oluşmaktadır. Denizli 

merkezde yer alan 70 dershane içinde yer alan 

grup ve KPSS dershaneleri araştırmanın dışın-

da tutulmuştur. Geriye kalan 40 dershane araş-

tırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Tespit 

edilen 40 kurumda vazife yapan yönetici, öğ-

retmen ve idari personel araştırmanın kapsa-

mına alınmıştır. Araştırma sonucunda geçerli 

katılımcıya ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada anket ve mülakat tek-

niği kullanılmıştır. Araştırma için ölçek hazır-

lanmış ve birinci grupta demografik sorular 

alırken kinci grupta Porter’ın beş büç analizi 

için oluşturulmuş olan ifadeler yer almıştır. 

(Ülgen ve Mirze: 2004: 148-149). Ölçek beş 

gruptan oluşmuş beşli nominal ölçek kullanıl-

mış ve 44 ifade yer almıştır.  

Araştırmayı katılmayı kabul eden katı-

lımcıların görüşme formunda yer alan soruları 

içtenlikle cevaplandırdıkları varsayılmaktadır. 

Araştırma sırasında çalışanların işveren baskısı 

sebebiyle sorulara doğru cevap vermemesi, 

çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

Elde edilen verilerin çözümlenmesin-

de veriler istatistik yöntemi ile değerlendiril-

miştir. Örnekleme alınan bireylerden elde edi-

len veriler SPSS 16.00 kullanılarak çözümlen-

miştir. Problem ve alt problemlerin özelliği göz 

önünde bulundurularak, dağılımları belirle-

mede yüzde ve frekans değerleri kullanılmış-

tır. Gruplararası farklılıkları belirlemek için ise 

t testi ve anova testleri kullanılmıştır. 

Araştırmanın güvenirliliği ,74 olarak 

bulunmuştur. Araştırmanın geçerliliği için 

literatür incelenmiş ve uzman görüşüne baş-

vurulmuştur. Faktör geçerliliği için ise faktör 

analizi yapılmış ve ifadelerin faktör yüklerinin 

,50’den yüksek olduğu tespit edilmiştir. KMO 

değeri ,622, Bartlett's Chi-Square 3355,337, df 

değeri ,903 ve anlamlılık ,000 olarak bulun-

muştur. 

3.2. Demografik Bulgular 
Dershane sektöründe çalışan müdür, 

öğretmen ve çalışanlara yönelik yapılan bu 

araştırmaya toplam 137 kişi cevap vermiştir. 

Katılımcılara ilişkin demografik bulgular aşa-

ğıda gösterilmektedir. 

 

Tablo 1: Demografik Bulgular 
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Değişkenler Sayı % 

Cinsiyet 

Erkek  

Kadın 

 

71 

66 

51,8 

48,2 

Yaş  

21 – 30 

31-40 

41-50 

86 

46 

5 

62,8 

33,6 

3,6 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul 

Lise 

Üniversite  

 

 

1 

6 

130 

 

 

,7 

4,4 

94,9 

Değişkenler Sayı % 

Medeni Durum 

Evli  

Bekâr 

77 

60 

56,2 

43,8 

Çalışma Süresi 

1 yıldan az 

1 - 3 YIL 

3 - 6 YIL 

6 - 10 YIL 

10 yıldan fazla 

 

36 

61 

28 

10 

2 

 

26,3 

44,5 

20,4 

7,3 

1,5 

Görevi 

Kurucu 

Müdür 

Öğretmen 

Halkla İlişkiler 

 

2 

9 

112 

14 

 

1,5 

6,6 

81,8 

10,2 
 

Denizli Dershanecilik Sektörüyle ilgili 

yapılan bu araştırmada, %52 erkek ve %48 

bayan çalışan katılmıştır. Çalışanların yaş du-

rumlarına bakıldığında %63’ü 21-30 yaş grubu 

içerisindedir.. Bu yaş grubundan sonra 31-40 

yaş grubu arasında %34 kişi yer almaktadır. 

Kırk yaş ve üzeri yaş grubu ise çalışanların 

%4’lük bir oranla oldukça azaldığı görülmek-

tedir. Bu da dershane sektöründe genç eğitim-

cilerin tercih edildiği anlamına gelebilecek bir 

veridir. Zira orta yaş üstü grup neredeyse yok 

denebilecek nispettedir. Özel sektörün yaşlı 

eğitimcileri talep etmediği fikrini akla getir-

mektedir. Orta yaş grubu dediğimiz 41-50 yaş 

katılımcıların daha y  ziyade idareci ya da 

kurucu olması kuvvetle muhtemeldir 

Eğitim durumlarına bakıldığında, 

dershanecilik sektörünün özelliği gereği, katı-

lımcıların tamamına yakını üniversite mezu-

nudur. Üniversite mezunlarının çok yüksek 

olması dershanecilik sektöründeki eğitimcile-

rin öğretmen olması bunda en büyük etkendir. 

Lise ve ilkokul mezununun azlığı onların ku-

rucu ya da idari çalışan ihtimalini güçlendir-

mektedir. 

Medeni durum bakımında ankete katı-

lanların çoğu evli olmakla birlikte bekâr oranı 

da evli olanlara yakınlığı ile dikkat çekmekte-

dir. Evliler ile bekârların arasındaki farkın 

belirgin olmayışının temel sebebinin dershane-

cilik sektöründeki genç eğitimci tercihin etkili 

olduğu ifade edilebilir. Yaş guruplarının genç 

olması ve evliliğin geç olmasına esas sebebin 

genç eğitimcilerinin belki de gelecek endişesi-

nin veya kariyer yapma amacının ön plana 

çıkması bunda etkin bir faktör olduğu söyle-

nebilir. 

Çalışma sürelerinde ise 1-3 yıllık süreler daha 

yoğunlukta olup on yılı aşanların adedi hemen 

hemen yok mesabesindedir. Çalışmada da 

görüleceği üzere uzun süre çalışanlar daha çok 

dershane sahipleri ya da idari görevde olan-

lardır. Çalışmamıza katılanların çalışma süre-

lerin azlığı; özellikle bir yıldan az ve 1 ile 3 yıl 

çalışanların adedinin diğerlerinin iki katından 

bile fazla olması dershanecilik sektöründeki 

geçirgenliğe işarettir. Bunda özellikle dersha-

neler arası gelgitlerin bu süre azlığında çok 

etkili olduğu muhakkaktır. Zaman sürelerinin 

kısalığında iki hususun ön plan çıkmasında 

etkili olduğu düşünülebilir: Nitelik seviyesi 

yüksek olan eğitimcilerin başka dershanelerde 

rahatlıkla iş bulması ve bu vasfını pazarlık 

konusu yapması; diğer husus ise kaliteli bir 

eğitimcinin bulunduğu dershanede fazla kal-

maması da bu sürenin kısalığına işaret olabilir.  

3.3. Ölçeğe İlişkin Bulgular 
Porter’ın belirlediği rekabet faktörleri 

arasında 5 güç araştırmaya konu edinilerek 

Dershane sektöründe çalışan kişilerin eğitimle-

ri belirlenmeye çalışılmıştır. Aşağıda ölçekte 

sorulmuş olan beş boyutla ilgili katılımcılara 

ait ortalamalar yer almaktadır. 

 
     Tablo 2: Piyasadaki Rekabetin Şiddeti 

Piyasadaki Rekabet Durumu-

nun Ölçülmesi 

 Mean 
Std. 

Deviation 

B1.Rakiplerin sayısı ve algılanan 

tanınma durumları 
4,1241 1,14047 

B2.Rakiplerin yetenek ve güç 

durumu 
2,6496 1,14141 

B3 Piyasanın gelişim hızı 2,6423 1,53746 

B4 Ana hizmet yaşam eğrisinin 

durumu 
3,2117 ,99580 

B5 Algılanan rekabet şiddeti 2,7810 1,33788 

B6.Sabit yatırımların özelliği 2,8971 ,96823 

B7 Sabit yatırımların toplam 

yatırımlar içindeki durumu 
2,8686 ,98382 

B8 Sabit giderlerin toplam gider-

ler içindeki durum 
3,2044 1,01560 

B9.Kapasite artırabilme durumu 2,5182 1,05093 

B10.Ana hizmetlerin standart, 

benzerlik ve farklılık durumu 
3,2336 1,27339 

B11 Öğrencilerinizin hizmeti 

algılama durumu 
2,1898 1,32028 

B12 İşi terk edebilme konusunda 

algılanan durum 
3,1022 1,13943 

Grup ortalaması 2,9534 ,46401 

Cevaplayıcılar piyasadaki rakiplerini 

genel olarak iyi tanımaktadırlar. Rakiplerin 

güç durumlarını da kısmen dengesiz olarak 
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belirtmektedirler piyasanın gelişim hızını da 

kısmen daralan şekilde algılarlarken algılanan 

rekabetin şiddetini kısmen dostça tanımlamış-

lardır sabit giderlerin toplam giderler içindeki 

payının oldukça yüksek olduğunu, kapasite 

artırımının oldukça zor olduğunu, ana hizmet-

lerin standart ve kalitesinin oldukça farklı ol-

duğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin ise 

hizmeti algılamalarının çok farklı olduğu ve işi 

terk edebilmenin oldukça zor olduğunu dü-

şünmektedirler. 

Tablo 3: Muhtemel Rakiplerin Gücü 

 

 
Piyasaya Yeni Girebilecek Muh-

temel Rakiplerin Oluşturduğu 

Tehditlerin Ölçülmesi Mean 

Std. 

Deviati

on 

C13 Piyasada ölçek ekonomisinin 

önem derecesi 

 

  2,6058 

 

1,08707 

C14.Piyasada dikey entegrasyonun 

ilave avantaj sağlama durumu 

 

2,2044 

 

1,20134 

C15 Sabit yatırımların özelliği 3,2336 1,02371 

C16 Sabit ilk yatırım tutarı  

2,7299 

        

,94327 

C17.İşi bırakma veya değiştirme 

durumunda karşılaşılacak maliyet-

ler 

 

  2,1971 

 

1,38712 

C18.Mevcut hizmetlere olan öğ-

renci marka bağımlılığı 

 

1,8467 

 

1,20593 

C19 Öğrencilerin mevcut hizmetle-

ri algılama durumu 

 

2,0219 

 

1,28605 

C20.Resmi makamların sektördeki 

yaptırımcılık ve düzenleyicilik 

derecesi 

 

2,2920 

 

1,43055 

C21 Mevcut işletmelerin muhtemel 

karşı tavır ve reaksiyonlarının 

şiddeti 

2,1825 1,21401 

Grup ortalaması 2,3682 ,65841 

 

Araştırmaya cevap veren kişiler ders-

hane sektöründe ölçek ekonomisinin orta de-

recede önemli olduğunu, bulunduğu alandan 

çıkıp aynı sektörün başka bir alanında faaliyete 

başlama olarak tanımlanan dikey entegrasyo-

nun (dikey büyüme) hiç avantaj sağlamayaca-

ğını düşünmektedirler.  

Muhtemelen o alanlarda da rekabetin 

yoğun olması, cevaplayıcıları böyle düşün-

dürmektedir. Sabit yatırımların çok özel yatı-

rımlar olduğu ve öğrencilerin dershane konu-

sunda marka bağımlılıklarının çok yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Tedarikçilerin Gücü 

 

 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücünün 

Ölçülmesi Mean 

Std. 

Deviati

on 

D22.Ana tedarik maddelerini 

üreten tedarikçi sayısı 

 

1,6642 

 

1,04514 

D23 Tedarik piyasasındaki rekabet 

şiddetinin derecesi 

 

1,8321 

 

1,00418 

D24 Tedarik maddelerinin farklı 

veya standart durumu 

 

3,0000 

 

1,31731 

D26.Tedarikçilerin tedarik malla-

rındaki uzmanlık derecesinin 

önemi       

3,7153 1,29450 

D27.Tedarikçilerin toplam satışları 

içinde işletmenin bulunduğu 

pazarın payı 

2,7956 ,85868 

D28 Geçmişte tedarikçi olan işlet-

meler arasından işletmenin bulun-

duğu pazara dikey entegrasyonla 

girenlerin sayısı 

3,6861 1,29338 

D29.İşletme hizmet piyasasındaki 

karlılık durumu 
2,766 ,8850 

D30 İşletmenin mevcut tedarikçile-

re bağımlılık derecesi 
2,5255 1,21316 

D31 Tedarik edilen maddelerin 

farklı ürünlerle ikame edilebilme 

durumu 

2,2482 1,03456 

Grup ortalaması 2,6926 ,45339 

 

Denizli dershanecilik sektöründe 

deshane hizmetlerinin tedarikçisi konumunda 

işletme sayısının fazla olduğu, tedarik ürünle-

rinin genelde standart olduğu ve tedarikçilerin 

uzmanlıklarının bu sektörde çok önemli oldu-

ğu ve tedarikçiler arasında deshane sektörüne 

girenlerin oldukça fazla olduğu bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  9 

Tablo 5: Öğrencilerin Pazarlık Gücü 

 

Öğrencilerin Pazarlık Gücünün 

Ölçülmesi Mean 

Std. 

Deviati

on 

E32.Ana hizmetlerdeki öğrenci 

sayısı 
2,5620 1,07006 

E33 Hizmet piyasasındaki rekabet 

şiddetinin derecesi 
3,8613 1,05149 

E34.Piyasadaki öğrenciler arasında 

stratejik işbirliği olasılıkları 
2,3942 1,09382 

E35.Hizmetlerin öğrenci 

nezdindeki farklı veya standart 

durumu 

2,2190 1,08949 

E36.İşletme hizmet piyasasındaki 

karlılık durumu 
2,7372 ,97972 

E37 İşletmenin mevcut öğrencilere 

bağımlılık derecesi 
3,9197 1,18234 

E38.Ana hizmetlerin farklı hizmet-

lerle ikame edilebilme durumu 
2,5693 1,10344 

Grup ortalaması 2,8947 ,44312 

 

Müşteri konumundaki öğrencilerin 

pazarlık güçlerine bakıldığında; ana hizmet 

grubundaki öğrenci sayısının normal oranda 

olduğu, bu sektörde rekabetin oldukça şiddetli 

olduğu, öğrenciler arasında stratejik işbirlikle-

rinin düşük olduğu ve işletmelerin mevcut 

öğrencilere çok bağımlı oldukları anlaşılmak-

tadır. 

 

Tablo 6: İkame Hizmetlerin Tehdidi 

 
İşletme Hizmetlerine Alternatif 

Olabilecek İkame Hizmetlerin 

Oluşturduğu Tehditlerin Ölçül-

mesi Mean 

Std. 

Deviati

on 

F39 Ana hizmetlerin öğrenci nez-

dinde farklı ve standart durumu-

nun tesbiti 

2,4380 ,86485 

F40.Öğrencilerin işletmeye ve 

hizmetlere bağımlılık derecesi 
3,1606 1,42061 

F41 Öğrencilerin ikame hizmetlere 

geçiş maliyeti   
2,5839 ,98251 

F42.İkame hizmetlerin ana hizmet-

lere göre yarar-fiyat-kalite üstün-

lük durumu 

3,5182 1,14469 

F43 Ana hizmetlerin hizmet yaşam 

eğrisindeki konumu 
2,9635 ,79898 

F44 Ana hizmet talep elastikliği 2,7445 ,86627 

Grup ortalaması 2,9015 ,57613  

 

Dershanecilik sektöründe işletmenin 

ve verdiği hizmetin ikamesinin oldukça fazla 

olduğu söylenebilir. Ana hizmetin talep elas-

tikliğinin orta derecede olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla öğrencilere sunulan fiyat sadece 

öğrencinin belirlediği bir fiyat değil, dershane-

ler de kendi fiyat standartlarını belirlemekte ve 

talep de görmektedirler. 

 

Tablo 7:  

Cinsiyet açısından t testi bulguları 

 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

  F Sig. t df 

B2 5,013 ,027 ,131 135 

B4 4,507 ,036 ,509 135 

B7 9,350 ,003 -1,337 135 

B8 9,377 ,003 ,755 135 

B9 4,637 ,033 -,129 135 

C13 9,606 ,002 ,625 135 

C16 5,248 ,024 -,511 135 

C21 4,284 ,040 -,697 135 

F43 4,184 ,043 2,529 135 

 

Erkek ve bayan çalışanlar açısından 

yukarıdaki madde numaraları açısından an-

lamlı farklılıklar bulunmaktadır. Rakiplerin 

yetenek ve güç durumu, sabit yatırımların 

durumu, ölçek ekonomisi, hizmetin yaşam 

eğrisindeki durum gibi konularda farklılık 

gözlenmiştir. Farklılıklar bayanlardan kaynak-

lanmıştır. Çünkü bayanların verdikleri cevap-

ların ortalaması erkeklere nazaran daha yük-

sektir. 
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Tablo 8: Yaş Grupları Açısından ANOVA Bulguları 

 

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

B5 Between Groups 11,138 2 5,569 3,213 ,043 

  Within Groups 232,292 134 1,734     

  Total 243,431 136       

B7 Between Groups 7,647 2 3,823 4,132 ,018 

  Within Groups 123,988 134 ,925     

  Total 131,635 136       

B12 Between Groups 8,064 2 4,032 3,206 ,044 

  Within Groups 168,506 134 1,258     

  Total 176,569 136       

D24 Between Groups 10,604 2 5,302 3,152 ,046 

  Within Groups 225,396 134 1,682     

  Total 236,000 136       

D28 Between Groups 11,406 2 5,703 3,536 ,032 

  Within Groups 216,097 134 1,613     

  Total 227,504 136       

D29 Between Groups 6,510 2 3,255 4,361 ,015 

  Within Groups 100,015 134 ,746     

  Total 106,526 136       

E36 Between Groups 9,533 2 4,767 5,278 ,006 

  Within Groups 121,007 134 ,903     

  Total 130,540 136       

F43 Between Groups 5,980 2 2,990 4,957 ,008 

  Within Groups 80,837 134 ,603     

  Total 86,818 136       

F44 Between Groups 10,752 2 5,376 7,890 ,001 

  Within Groups 91,307 134 ,681     

  Total 102,058 136       

 

Yaş grupları açısndan analize dahil edilen 44 ifade içinde sadece 9 tanesinde farklılıklar tespit 

edilmiştir. Gruplar algılanan rekabet şiddeti, sabit yatırımların toplam yatırımlardaki oranı, işi terk 

edebilme, tedarik maddelerinin standart durumu ve karlılık durumu gibi alanlarda gruplar arasında 

anlamlı farklılıklar vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9: Medeni Durum Açısından Grup Farklılıkları 

   

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
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B1 Equal variances assumed 
5,544 ,020 1,741 135 

  Equal variances not 

assumed 
    1,687 108,500 

B3 Equal variances assumed 
4,041 ,046 -,722 135 

  Equal variances not 

assumed 
    -,732 132,260 

B6 Equal variances assumed 
4,818 ,030 1,060 134 

  Equal variances not 

assumed 
    1,039 114,555 

D27 Equal variances assumed 
6,005 ,016 ,347 135 

  Equal variances not 

assumed 
    ,332 99,262 

D29 Equal variances assumed 
8,527 ,004 ,970 135 

  Equal variances not 
assumed 

    ,937 106,732 

E34 Equal variances assumed 
4,445 ,037 -2,129 135 

  Equal variances not 
assumed 

    -2,159 132,462 

E36 Equal variances assumed 
4,685 ,032 ,743 135 

  Equal variances not 
assumed 

    ,725 113,343 

F39 Equal variances assumed 
5,555 ,020 1,253 135 

  Equal variances not 
assumed 

    1,224 113,785 

F41 Equal variances assumed 
3,984 ,048 ,356 135 

  Equal variances not 
assumed 

    ,344 107,618 

F44 Equal variances assumed 
13,714 ,000 1,330 135 

  Equal variances not 
assumed 

    1,268 98,019 

 

Medeni durum açısından gruplar ara-

sında 10 değişik ifadede farklılıklar bulunmuş-

tur.  Algılanan rakiplerin sayısı, rakiplerin 

yetenekleri, tedarikçilerin toplam satışları için-

de işletmenin bulunduğu pazarın payı, ana 

hizmetin öğrenci gözünde standart durumu 

gibi ifadelerde farklılıklar bulunmuştur. Bura-

da ise evlilerin verdikleri cevapların ortalama-

ları bekârlarınkine göre daha yüksektir. 

SONUÇ 
Ülkemizde 2001 krizinden sonra hızlı 

bir şekilde her alanda toparlanma ve iyileşme 

görülmektedir. Stratyejik yönetim açısından 

bunun sürdürülebilir olmasının yanı sıra istik-

rarlı bir şekilde devamlı yükselmesi önem 

arzetmektedir. Eğitim alanında da ülkemizde 

çok büyük gelişmeler olurken dershane sektö-

rü de bundan nasibini almaktadır. 

Denizli dershanecilik sektöründeki 

mevcut durumu analiz etmek ve bu sektörde 

çalışanların görüşlerini almak için yapılmış 

olan bu çalışmada; Denizli Dershane sektö-

ründe yoğun bir rekabetin yaşandığı, öğret-

menlerin rekabete ayak uydurmak için sürekli 

bilgilerini arttırdıkları, çalışanların bu piyasayı 
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oldukça iyi bildikleri, müşteri olarak değer-

lendirilen öğrencilerin oldukça araştırmacı ve 

seçici davrandıkları anlaşılmıştır. 

Yoğun bir rekabetin yaşandığı bu 

alanda, uzun vadeli olarak dershane öğret-

menlerinin aynı işyerinde kalamadıkları ve yaş 

ortalamasının ise oldukça genç olduğu görül-

müştür. Araştırma aracı olarak seçilen 

Porter’in rekabet analizi için kullandığı beş güç 

açısından bir değerlendirme yapılması duru-

munda; piyasadaki rekabetin oldukça şiddetli 

olduğu, muhtemel rakiplerin her zaman tehdit 

oluşturduğu, tedarikçilerin fazla olması sebe-

biyle burada da rekabetin yoğun olduğu, ders-

hane sektöründe her zaman ikamenin müm-

kün olduğu ve öğrencilerin pazarlık güçlerinin 

de olduğu bulunmuştur. 

Sonuç olarak dershane sektöründe re-

kabette ayakta kalmak için yöneticilerin sürekli 

olarak kendilerini ve örgüt yöntemlerini yeni-

lemeleri ve diğerlerinden farklı olan yönlerini 

kuvvetlendirmeleri gerekmektedir. 
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Araştırma Görevlilerinin Değerleri İle Örgütsel  

Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki 

Emine ÖNDER* 

Ali TAŞ** 

‘‘Başarısı sadece formal sistemce tanımlanmış davranış çıktılarına dayanan bir örgüt çok kırılgan bir 

sosyal yapıya sahiptir’’ Katz (1964: 132) 

Öz 
Araştırmada, araştırma görevlilerinin bireysel değerleri ve ÖVD arasında ilişki olup 

olmadığı ile bireysel değerlerinin ÖVD üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 

amaç kapsamında veriler, “Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki Hüküm Ölçeği” ve “Örgütsel Va-

tandaşlık Davranışı Ölçeği” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu SDÜ 

ve MAEÜ araştırma görevlileri oluşturmuştur. Araştırma, betimsel tarama modeline göre ta-

sarlanmıştır. Araştırmada, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve regresyon anali-

zi yapılmıştır. Araştırma görevlilerinin bireysel değerleri siyasi, ahlaki, estetik, ekonomik, bi-

limsel, sosyal ve dini değerler olarak sıralanırken OVD, nezaket, vicdanlılık, yardımlaşma, si-

vil erdem ve centilmenlik olarak sıralanmıştır. ÖVD’nin yardımlaşma boyutu ile dini, sosyal, 

estetik ve siyasi değerler arasında ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca estetik değerin, neza-

ket ÖVD üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: Araştırma görevlisi, örgütsel vatandaşlık davranışları, değer, bireysel değerler. 

 

The Relationship Between Research Assistants’ Values and 

Organizational Citizenship Behaviors 
  

“An organization, of which achievement depends only on behavior outputs identified by 

formal system has a very delicate social structure.’’ Katz (1964: 132) 

 Abstract  
In this study, it was aimed to present whether there was a relationship between 

research assistants’ individual values and organizational citizenship behaviors or not and the 

effect of individual values on organizational citizenship behaviors. Within the scope of this 

object, data were obtained through “Values, Sense of Crime, Moral Judgment Scale” and 

“Organizational Citizenship Scale”. The study group included the research assistants of Sü-

leyman Demirel University and Mehmet Akif Ersoy University. The study was designed 

according to descriptive survey model. In this study, arithmetic mean, standard deviation, 

correlation and regression analysis were presented. While individual values of research 

assistants were specified as political, moral, aesthetics, economic, scientific, social and 

religious values. Organizational citizenship behaviors were specified as kindness, conscience,  

cooperation, civil virtue and gentleman ship. It was found that there was a relationship 

between cooperation aspects of organizational citizenship behaviors and religious, social, 

aesthetics and political values. Besides, it was found that aesthetics value was a meaningful 

predictor on kindness organizational citizenship behaviors.  

 

 Keywords: Research assistant, organizational citizenship behaviors, value, individual values. 
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1. Giriş  

Küreselleşme, rekabet, pazar ve teknolojideki 

sürekli değişmeler, örgütlerin varlık ve geliş-

melerini sürdürmesini zorlaştırmaktadır. Ör-

gütlerin bu zorluğu aşmasında yeni teknoloji, 

üstün yönetim sistemleri, elektronik sistemler 

ve veritabanları önemli olmakla birlikte örgüt-

sel başarıda asıl önemli olan, örgütün insan 

kaynağının niteliğidir.Çünkü teknolojik araç-

gereçleri, yönetim sistem ve araçlarını kulla-

nanlar ve gerekli kararları alanlar örgütlerin 

çalışanlardır (Pohlman ve Gardiner, 2000). 

Ancak örgütün ayakta kalabilmesi ve fark 

yaratabilmesi sadece biçimsel iş tanımlarında 

yer alan görevleri yerine getiren çalışanlar ile 

mümkün değildir. Bu bakımdan, formal iş 

tanımlarıyla sınırlı kalmadan, tanımlanmış 

görevlerin ötesinde sorumluluk üstlen ve gö-

revini başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi 

için özveride bulunan, örgütsel etkililiğe ve 

gelişmeye katkıda bulunmaya çaba sarf eden 

çalışanlara ihtiyaç vardır (Somech ve Drach-

Zahavy, 2004; Wagner ve Rush, 2000). Bu bağ-

lamda, örgütlerin başarıya ulaşmaları çalışan-

ların biçimsel rol tanımlarının ötesinde gönül-

lülük esasına dayanan ekstra davranışları ser-

gilemelerine bağlı olduğu söylenebilir. Örgüt-

lerin ihtiyaç duyduğu ve geleneksel rol davra-

nışların ötesindeki bu davranışlar, alanyazında 

örgütsel vatandaşlık davranışları olarak tanım-

lanmış ve son yıllarda üzerinde yoğun bir şe-

kilde araştırma yapılan konulardan biri olmuş-

tur. Örgütsel vatandaşlık konusundaki araş-

tırmaların çoğunun, çalışanların bu davranış-

ları sergileme olasılığını artıran faktörlerle 

ilişkisi konusunda yapıldığı görülmektedir 

(Bateman ve Organ, 1983; Buluç, 2008; Celep, 

Polat, Elbir ve Yapıcı, 2004; Chiu ve Tsai, 2006; 

Çetin, Korkmaz ve Çakmakçı, 2012; Demirel ve 

Özçınar, 2009; Farh, Podsakoof ve Organ, 1990; 

Feather ve Rauther, 2004; Gürbüz, 2006; Koys, 

2001; Oğuz, 2011; Ölçüm-Çetin, 2004; Organ ve 

Ryan, 1995; Terzi, 2011; Turnipseed ve 

Murkison, 2000; Van Dyne, Graham ve 

Dienesch, 1994; Yafang ve Shih-Wang, 2008). 

Birçok araştırmada bireysel ve örgütsel özellik-

ler, iş tatmini, liderlik davranışları ile ilişkilen-

dirilen örgütsel vatandaşlık davranışının de-

ğerlerle olan ilişkisi sınırlı sayıda araştırmada 

incelenmiştir. Bu araştırmaların bazılarında 

örgütsel vatandaşlık davranışının çalışma de-

ğerleriyle (Ryan, 2002; Zawawi, 

Kamarunzaman ve Hussin, 2010), bazılarında 

ise bireysel değerlerle (Aktay ve Ekşi, 2009; 

Arthaud-Day, Rode ve Turnley, 2012; Avey, 

Wernsing ve Luthans, 2008; Olson, 2004; Van-

Dijk, Yaffe ve Levontin, 2008) ilişkisi araştırıl-

mıştır. Yapılan araştırmaların yükseköğretim 

kurumlarını kapsamaması ve alanyazına kat-

kıda bulunma düşüncesiyle, bu çalışmada, 

yükseköğretim kurumlarındaki araştırma gö-

revlilerinin değerleri ve örgütsel vatandaşlık 

davranışları ile bunlar arasındaki ilişki ve etki 

incelenmiştir.  

 

1.1. Örgütsel Vatandaşlık  

Yaklaşık çeyrek asır önce ekstra-rol 

davranışlarını ifade etmek üzere kullanılan 

örgütsel vatandaşlık davranışı, değişik şekil-

lerde tanımlanmış olsa da bu kavrama ilişkin 

en kabul görmüş tanım Organ (1988) tarafın-

dan yapılmıştır. Organ’a göre örgütsel vatan-

daşlık davranışı, biçimsel ödül sisteminde 

doğrudan, tam olarak bulunmayan ve dikkate 

alınmayan, fakat bir bütün olarak örgütün 

işlevlerini verimli bir biçimde yerine getirme-

sine yardımcı olan, gönüllülüğe dayalı davra-

nışlardır. Diğer bir ifadeyle işverenle yapılan 

sözleşmede yer almasa da bazı görev ve dav-

ranışların gönüllü olarak üstlenilmesidir 

(Ünal, 2003). Bu nedenle, örgüt açısından iş-

levselliği olan aktif ya da pasif nitelikli bu dav-

ranışları gösterip göstermemeye çalışanın ken-

disi karar verir (Kamer, 2001). Böyle bir davra-

nış gösterilmediği takdirde de cezalandırma 

söz konusu değildir.  

Örgütsel vatandaşlıkla ilgili yapılan 

araştırmalara göre; yöneticiler ile iyi ilişkiler 

kurma, diğer çalışanlara yardım etme, üstlen-

diği görevlerden şikâyetçi olmama, bir görevi 

yapmak zorunda olmadığı halde üstlenme gibi 

davranış biçimleri örgütsel vatandaşlık davra-

nışı kapsamında değerlendirilebilir.  

Bu çerçeve içinde olsa da alanyazında 

örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin farklı 

sınıflamalar mevcuttur (Graham, 1991; Van 

Dyne ve diğ., 1994; Williams ve Anderson, 

1991). Ancak en çok referans gösterilen Or-

gan’nın sınıflamasıdır. Organ’ın (1988) sınıf-

lamasında örgütsel vatandaşlık davranışları 
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yardımseverlik, vicdanlılık, centilmenlik, ne-

zaket ve sivil erdem olmak üzere beş başlık 

altında verilmiştir. Bu boyutlardan yardımse-

verlik, çalışanların sorunlar karşısında doğru-

dan ve gönüllü olarak diğer bir çalışma arka-

daşına yardım etmesini ifade eder (Allison, 

Voss ve Dryer, 2001; Podsakoff, MacKenzie, 

Paine ve Bachrach, 2000). Vicdanlılık, çalışan-

ların, üstlendikleri rollerin ötesine geçerek, 

örgütün işleyişine gönüllü olarak katkıda bu-

lunmayı gerektirir (Allison ve diğ., 2001). Cen-

tilmenlik, işin neden olduğu kaçınılmaz rahat-

sızlık ve zorlamalara karşı hoşgörülü olma, 

işler yolunda gitmediğinde pozitif tutumu 

koruma ve daha az şikayet etme türündeki 

davranışları içerir.  

Nezaket, çalışanların diğer çalışma ar-

kadaşları için sorun yaratabilecek hususları 

önceden belirleyerek, çözümü için önerilerde 

bulunma, yardımcı olma ya da sorunun ortaya 

çıkmasına engel olma gibi önleyici nitelikteki 

davranışlarını içerir. Sivil erdem, bir bütün 

olarak ve en üst düzeyde örgüte bağlılığı ve 

ilgiyi, örgütsel yaşama aktif ve gönüllü olarak 

katılımı ifade eder. Yönetime katılma konu-

sundaki isteklilik, örgütün önündeki fırsatları 

ve tehditleri gözlemlemek, örgüt için en iyiyi 

yapmaya çalışmak gibi davranışlar bu boyut 

kapsamındadır (Konovsky ve Organ, 1996; 

Köse, Kartal ve Kayalı, 2003; Podsakoff ve diğ., 

2000). Çok sayıda davranış biçiminin ortaya 

konduğu örgütsel vatandaşlık davranışları, 

çalışanlar arasında aktivitelerin koordinasyo-

nuna yardımcı olur, anlaşmazlıkları azaltır.  

Böylece örgütün sosyal yapısını sağ-

lamlaştırır (Taşçı ve Koç, 2007), kıt kaynakların 

daha üretken amaçlarda kullanılmasını ve 

örgütün değişikliklere daha etkin bir şekilde 

adapte olmasını sağlayarak örgüt performan-

sına olumlu etki eder.  

Bunların sonucu olarak da; başta ör-

gütsel başarı olmak üzere örgüte pek çok katkı 

sağlar (Podsakoff ve diğ., 2000). Bu nedenle 

her örgüt, çalışanlarının örgütsel başarıda ol-

dukça etkili olan örgütsel vatandaşlık davra-

nışlarını sergilemesini ister. Bu bakımdan, her 

çalışanın bu tür davranışları sergilememe ne-

deni ile çalışanların bu tür davranışları sergi-

lemesinde etkili olan öncüllerin bilinmesi 

önemlidir. Örgütsel vatandaşlık üzerine yapı-

lan araştırmalarda, örgütsel vatandaşlık dav-

ranışlarının sergilenmesinde lider davranışla-

rının, örgütsel özelliklerin, çalışanın ve 

işinözelliklerinin etkili olduğu belirlenmiştir 

(Aslan, 2009; Cropanzano, Rupp ve Byrn, 2003; 

Dilek, 2005; Motowidlo, 2000; Organ, 1994; 

Yoon ve Suh, 2003). Ayrıca, çalışanların geç-

mişte benzer tutum ve davranışlar sergileme-

sinin, örgüt bütünleşmesinin, çalışanların ör-

güte güçlü duygular beslemesinin, örgüte du-

yulan güvenin, örgütsel adaletin çalışanların 

bu davranışları sergilemelerinde etkili olduğu 

bulunmuştur. Bunların yanı sıra bireyin ruhsal 

durumu, ihtiyaçları ve bireysel değerleri de 

örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemesi-

ne katkıda bulunmaktadır (Williams, Pitre ve 

Zainuba, 2002). 

1.2. Değerler 

Rokeach’a (1973) göre güçlü bir inanç, 

tercih ve davranış olarak görülen değerler, 

erken çocukluk döneminden başlayarak ölüme 

kadar sosyalleşme süreci ile öğrenilir. Bir ba-

kıma sosyal sistemin ya da kültürün ürünü-

dür. Değerler, insanları ortak hedefler doğrul-

tusunda çalışmaya yönelten, bir araya getiren 

(Yılmaz, 2007), diğer bir ifadeyle, bir grup 

insanın arasında gezinen ve onları tıpkı mıkna-

tısa yapışan metal parçacıklar gibi toplayan, 

birleştiren olgulardır (Blanchard ve O’Connor, 

1998). Kısacası değerler,  yapıştırıcı, bütünleşti-

rici özellik taşır, sürekliliğin ve istikrarın temel 

kaynağını oluşturur (Turan Durceylan ve Şiş-

man 2005).   

Değerler toplumun bütünleştirici olgu-

ları olsa da sosyalleşme ve öğrenmeye dayan-

dığı için ırk, yaş, cins, din, gelir ve eğitime göre 

toplumdan topluma, bireyden bireye farklılık 

gösterebilir (Rokeach, 1973) Öznel ve kişisel 

olan değerler (Meglino ve Ravlin, 1998), bire-

yin bilişsel ve zihinsel yapısının bir parçasıdır 

(Murphy ve diğ., 1997; Russell, 2000). Bu ba-

kımdan herkes değerleri kavramsal olarak 

bilir, coşkusal olarak yaşar, ortaklaşa paylaşır, 

ciddiye alır ve normlar gibi kullanır (Fichter, 

1996) ve diğer insanlara kendilerini değerleriy-

le tanıtırlar. Sahip olunan değer temel alınarak 

başkaları değerlendirilir ve yargılanır (Erdem, 

2003); davranışlar biçimlendirilir; tercihlerde 

bulunulur ve kararlar verilir (Şişman, 2002). 

Bir diğer ifadeyle, değeler bir nevi kişilerin 
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kendileri de dahil tüm insanları ve olayları 

değerlendirmede kullandıkları kriterlerdir 

(Karakitapoğlu, 1996); bireylerin nasıl dav-

ranması gerektiğine ilişkin içsel referanslardır 

(Meglino ve Ravlin, 1998).  Dolayısıyla dışarı-

dan gözlenemezler, kişilerin çeşitli durumlar 

karşısında gösterdikleri davranışlar yoluyla 

anlaşılabilirler (Turan ve diğ., 2005). Özünde 

soyut kavramlardır, ancak, sonuçları somuttur 

ve inandıklarımız ile davranışlarımız arasında 

bir köprü vazifesi görmektedir. Hodgkinson’a 

(2008) göre değerlerin en önemli fonksiyonu, 

çeşitli durumlardaki davranışlara rehberlik 

eden kişiye özgü standartlar sağlamasıdır. Bir 

yerde değerler, davranışın adeta şemasını çizer 

(Avcı, 2007) ve davranışları anlamak için 

önemli anahtarlardan biridir (Rokeach, 1973). 

Öyleyse, bireylerin düşüncelerine yön veren 

değerleri belirlemeksizin onların davranışları-

nı anlamanın ve açıklamanın güç olduğu söy-

lenebilir. Bu durumda, çalışanların örgütlerde 

sergilemiş oldukları davranışlarının değerden 

bağımsız olamayacağı aşikârdır. Nitekim bazı 

araştırmacılara göre, çalışanların davranışları-

nı anlamak için örgüt kültürünü oluşturan 

temel değerlerin ve çalışanların bireysel değer-

lerinin belirlenmesi gerekmektedir (Hamm, 

2006).  

1.3. Değerler ve Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı İlişkisi 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgü-

tün başarısı üzerine olan katkısı nedeniyle, 

birçok araştırmaya konu olmuş, araştırmaların 

çoğu da, örgütsel vatandaşlık davranışının 

öncülleriyle olan ilişkisini belirlemeye yönelik 

yapılmıştır. Bu bağlamda, alanyazında değer-

lerle örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 

ilişkiyi göstermek amacıyla yapılan araştırma-

lara da rastlanmaktadır. Değerler davranışların  

şemasını çizen unsurlar olduğundan örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının, bireysel değerler 

ile yönetilebilen bir tutum olacağı düşünül-

mektedir (Aktay ve Ekşi, 2009; Arthaud-Day 

ve diğ., 2012; Keskin, 2005; Moorman ve 

Blakely, 1995; Olson, 2004; Van-Dijk ve diğ., 

2008). Örneğin Olson (2004), örgütsel vatan-

daşlık davranışının daha çok inanç ve değer 

sistemleri ile ilgili olduğunu, bu davranışları 

sergilemede içsel yönelimli güdülerin ön plan-

da, dışsal yönelimli olanlarınsa geri planda 

kaldığını ortaya koymuştur. Van-Dijk ve diğ., 

(2008), örgütsel vatandaşlık davranışı ile de-

ğerler arasında ilişki olduğu ve sergilenen 

örgütsel vatandaşlık davranışı biçimlerinin 

bireylerin değer önceliklerine göre değişebile-

ceği sonucuna ulaşmıştır. Arthaud-Day ve diğ. 

(2012), bireysel değerlerin örgütsel vatandaşlık 

davranışını doğrudan ve bağlamsal olarak 

etkilediğini, Avey ve diğ., (2008) ise, psikolojik 

sermaye olarak nitelendirdikleri iyimserlik, 

azim, umut ve gayret gibi kişisel özelliklerin 

örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde cesa-

retlendirici bir role sahip olduğunu bulmuş-

lardır. Moorman ve Blakely (1995), kolektivist 

değerlerle örgütsel vatandaşlık davranışı ara-

sında pozitif yönlü önemli bir ilişkinin oldu-

ğunu göstermişlerdir.  Yönetici ve öğretmenle-

rin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık 

davranışı arasındaki ilişkiyi incelen Aktay ve 

Ekşi (2009) de, ortaöğretim kurumlarında gö-

rev yapan yönetici ve öğretmenlerin değer 

tercihi ile örgütsel vatandaşlık davranışı ara-

sında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin oldu-

ğunu bulmuşlardır. Keskin (2005), mutluluk, 

özgüven, örgütsel adalet, kıdem, cinsiyet ve 

çalışma değerleri ile çalışanlara örgütte imkan 

sağlanması faktörlerinin tümüyle örgütsel 

vatandaşlık davranışının %42’lik bölümünü 

açıkladığını ortaya koymuştur. Örgütsel va-

tandaşlık davranışının boyutları incelendiğin-

de ise, kişilerin erdemli, yardımsever, vicdanlı 

ve sportmen olmalarında yardımlaşmaya ver-

dikleri değerin önemli olduğu görülürken 

Taşçı ve Koç (2007), örgütsel vatandaşlık dav-

ranışı ile örgütsel öğrenme değerleri arasında 

oldukça düşük düzeyli bir ilişkinin olduğunu 

bulmuşlardır. 

Alanyazın tarama sonucuna göre, de-

ğerler ile örgütsel vatandaşlık davranışı ara-

sındaki ilişkinin incelendiği Türkiye’de gerçek-

leştirilen araştırma sınırlı sayıdadır. Yükseköğ-

retim düzeyinde bu sayı daha da azdır. Bu 

çalışma yükseköğretim düzeyinde alanyazına 

olumlu katkı sağlayabilir. Ayrıca, geleceğin 

öğretim üyelerini oluşturacak ve ülkenin gele-

ceğini yön verecek araştırma görevlilerinin 

değer tercih sıraları,  kullandıkları örgütsel 

vatandaşlık davranışları ve bireysel değerler 

ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki 

ilişkilerin belirlenmesi, yükseköğretim yöneti-
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cilerinin astlarını yetiştirme rollerini gerçekleş-

tirmelerinde yol gösterici olabilir.  

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın deseni 

Bu araştırma, bireysel değerler ile ör-

gütsel vatandaşlık davranışları arasındaki 

ilişkiyi belirlemeye yönelik olduğundan, be-

timsel nitelikte ilişkisel tarama modelindedir.  

2.2. Çalışma grubu 

Çalışma grubu, Süleyman Demirel 

Üniversitesi (SDÜ) ve Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi (MAEÜ) araştırma görevlilerinden 

oluşmaktadır. Ancak çalışma gurubunu oluş-

turan araştırma görevlilerinin üniversitelere 

göre dağılımları eşit olmadığından, araştırma 

görevlisi yönünden sayısal üstünlüğü olan 

SDÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri çalışma 

gurubuna dâhil edilmemiştir.  

Bu bağlamda araştırmaya katılan araştırma 

görevlilerinin %72.3’ü SDÜ, %27.7’si MAEÜ 

çalışmaktadır. Katılımcıların 89’u (%60.1) fen 

bilimleri, 59’u (%39.9) ise sosyal bilimler ala-

nındadır.  Araştırma görevlilerinin %56.1’i 

bayan, %43.9’u erkektir. Çalışma grubunun 

yaşa göre dağılımları incelendiğinde, araştırma 

görevlilerinin 132’sinin (%89.2) 32 ve daha 

küçük yaşlarda, 16’sının (%10.8) 33 ve üzeri 

yaşlarda olduğu bulunmuştur. Ölçekte yaş 

değişkeni; (22-32), (33-43), (44-54) ve (55-65) 

olmak üzere dört kategoride verilmiştir. Ancak 

analiz sonrası bazı yaş grupları arasında sayı-

sal olarak derin uçurumların olduğu görülün-

ce (22-32 yaş grubunda 132, 33-43 yaş grubun-

da 13, 44-54 yaş grubunda 3 katılımcı) araştır-

mada yaş kategorileri birleştirilmiştir.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, araştırma görevlilerinin 

kişisel değerlerine ilişkin görüşlerini belirle-

mek için “Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki 

Hüküm Ölçeği” ve örgütsel vatandaşlık dav-

ranışlarını gerçekleştirme düzeylerini ölçmek 

için de “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçe-

ği” kullanılmıştır. 

1) Değerler, Suç Anlayışı ve Ahlaki 

Hüküm Ölçeği: Allport, Vernon ve Lindzey’in 

(1960) klasik değer tercih sıralamasına Gün-

gör’ün (1998) ahlaki değerleri ekleyerek elde 

etmesi ile oluşturulmuştur. Söz konusu ölçek-

te, kişisel değerler ahlaki, sosyal, bilimsel, eko-

nomik, siyasi, dini ve estetik olarak boyutlan-

dırılmıştır. 10’lu Likert yöntemiyle (1: çok az 

kötü;- 10: çok kötü) derecelendirilen ölçek 28 

sorudan oluşmaktadır. 

2) Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Öl-

çeği: Organ’ın (1988) örgütsel vatandaşlık dav-

ranışın beş boyutuna dayalı olarak Podsakoff 

ve MacKenzie (1989) tarafından hazırlanmış ve 

daha sonra Podsakoff, MacKenzie, Moorman 

ve Fetter (1990) ile Moorman (1991) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu ölçek, 5’li Likert yöntemiyle 

(1: hiçbir zaman; 5: her zaman) derecelendiril-

miş ve 20 sorudan oluşmuştur. Türkiye’de 

daha önceki araştırmalarda kullanılmış ve 

çevirisi yapılmış olan ölçek yardımlaşma, ne-

zaket, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem 

olarak boyutlandırılmıştır.  

Her iki ölçme aracının yapı geçerliliği-

ni belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmış-

tır. Verilerin faktör analizi için uygunluğu ise 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett 

testi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda 

bireysel değerler bölümünün KMO değeri .85 

olup Barlett testi değeri 2222.95 ve anlamlılık 

düzeyleri .00 olarak bulunmuştur. Analize 

alınan maddelerin faktör yük değerleri .76 ile 

.44 arasındadır. Varyans yük değeri ise 

%63.76’dir.   Ölçeğin örgütsel vatandaşlık dav-

ranışı bölümünün KMO değeri ise .77 olup 

Barlett testi değeri 847.10 ve anlamlılık düzey-

leri .00 olarak bulunmuştur. Analize alınan 

maddelerin faktör yük değerlerinin .82 ile .36 

arasında, varyans yük değerinin %61.09 oldu-

ğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğinin 

belirlenmesinde, iç tutarlık katsayısı dikkate 

alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 

bireysel değerler bölümünün iç tutarlık katsa-

yısı (Cronbach Alfa) .87, örgütsel vatandaşlık 

davranışı bölümünün iç tutarlık katsayısı 

(Cronbach Alfa) .71 olarak bulunmuştur.  

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada, çalışma grubunun (183 

araştırma görevlisi) tümüne ulaşmak amaç-

lanmış, ancak 169’una ulaşılabilmiştir. Dağıtı-

lan ölçeklerin 156’sı ( %92.30) geri dönmüştür. 

Balcı’ya (2004) göre, araştırma sonuçları ile 
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ilgili olarak bir yargıya varılabilmek için dağı-

tılan ölçeklerin %80 oranında geri dönmesi 

gerekir. Buna göre, araştırmada anketlerin geri 

dönüş oranının yeterli olduğu söylenebilir. 

Geri dönen ölçeklerden bazılarında veri eksik-

liği olduğundan 148’i analize tabi tutulmuştur. 

Elde edilen veriler, SPSS 11.5 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Araştırmada öncelikle ölçeği yanıtla-

yan araştırma görevlilerinin kişisel bilgileri 

hakkında genel bir görüş elde etmek için de-

mografik değişkenlere ait frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra ölçeğe 

verilen yanıtların aritmetik ortalamaları ve 

standart sapmaları hesaplanarak, araştırmaya 

katılanların değer tercih sıralamalarına ve da-

ha çok sergiledikleri örgütsel vatandaşlık dav-

ranışlarını belirlemek hedeflenmiştir. Bireysel 

değerler ile örgütsel vatandaşlık davranışları 

arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini tes-

pit etmek için korelasyon analizi, bireysel de-

ğerlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üze-

rine etkisi ise regresyon analizi ile incelenmiş-

tir. 

3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, elde edi-

len bulgular tablolar halinde sunulmuştur.  

3.1. Araştırma Görevlilerinin Bireysel 

Değer Tercihleri  

Araştırmanın bu bölümünde, araştır-

ma görevlilerinin değer tercih sıralamalarını 

tespit etmek için ölçeğe verilen yanıtların arit-

metik ortalamaları ve standart sapmaları he-

saplanmış ve bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Araştırma Görevlilerinin Bireysel 

Değer Puanları 

Değerler  N 
  

 

Ss 

Siyasi Değerler 148 9.15 1.19 

Ahlaki Değerler 148 8.97 1.36 

Bilimsel Değer-

ler 148 8.90 2.29 

Estetik Değerler 148 8.78 1.36 

Ekonomik De-

ğerler 148 8.66 1.51 

Sosyal Değerler 148 8.02 1.49 

Dini Değerler 148 7.99 1.71 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırma 

görevlilerinin değer tercihi sıralamasında siya-

si değer ( X = 9.15) ilk sırada yer alırken dini 

değer ( X  = 7.99) en son sıradadır. Tablodaki 

bulgulara dayanarak, araştırma görevlilerinin 

değer tercihlerinin siyasi, ahlaki, bilimsel, este-

tik, ekonomik, sosyal ve dini olarak sıralandı-

ğı, bir başka ifadeyle, araştırma görevlileri için, 

diğer değerlere kıyasla, siyasi değer daha 

önemli iken dini değerin daha az öneme sahip 

olduğu söylenebilir.  

3.2. Araştırma Görevlilerinin Örgütsel           

Vatandaşlık Davranışları  

Araştırma görevlilerinin sergiledikleri 

örgütsel vatandaşlık davranışının sırasını be-

lirlemek için aritmetik ortalama ve standart 

sapmalar hesaplanmış, bulgular Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2: Araştırma Görevlilerinin Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışları Puanları  

Örgütsel Vatandaşlık 

 Davranışları N 

 

Ss 

 

Nezaket 148 4.15 .58 

Vicdanlılık 148 4.08 .49 

Yardımlaşma 148 3.83 .63 

Sivil Erdem 148 3.61 .66 

Centilmenlik 148 1.68 .62 

Tablo 2’deki bulgulara göre, örgütsel 

vatandaşlık davranışlarından nezaket ilk sıra-

da ( X  = 4.15), centilmenlik ise ( X  = 1.68)  son 

sırada yer almaktadır. Bu bulgu, araştırma 

görevlilerince nezaket en çok sergilenen dav-

ranışken centilmenlik en az sergilenen davra-

nış olarak yorumlanabilir.  

3.3. Değerler İle Örgütsel Va-

tandaşlık Davranışları Arasındaki 

İlişki   

Araştırma görevlilerinin değerleri ile 

sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışları 

arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını 

belirlemek üzere hesaplanan pearson moment-

ler çarpım korelasyon katsayısının sonuçları 

Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

X

X
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Tablo 3: Kişisel Değerler ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

 
Yardımlaş-

ma 

Centilmen-

lik 
Vicdanlılık 

Sivil Er-

dem 
Nezaket 

Ahlaki 

Değer 

Pearson Korelasyon 0.078 -0.156 0.006 0.116 0.116 

P 0.34 0.05 0.99 0.16 0.15 

N 148 148 148 148 148 

Dini  

Değer 

Pearson Korelasyon 0.157* -0.079 0.049 0.061 -0.007 

P 0.05 0.34 0.55 0.46 0.92 

N 148 148 148 148 148 

Sosyal 

Değer 

Pearson Korelasyon 0.225** -0.180* -0.041 0.134 0.146 

P 0.00 0.02 0.62 0.10 0.07 

N 148 148 148 148 148 

Estetik 

Değer 

Pearson Korelasyon 0.189* -0.188* 0.078 0.179* 0.255** 

P 0.02 0.02 0.34 0.03 0.00 

N 148 148 148 148 148 

Bilimsel 

Değer 

Pearson Korelasyon 0.106 -0.104 0.095 0.199* 0.137 

P 0.20 0.20 0.25 0.01 0.09 

N 148 148 148 148 148 

Ekono-

mik De-

ğer 

Pearson Korelasyon 0.149 -0.175* 0.001 0.158 0.129 

P 0.07 0.03 0.99 0.06 0.11 

N 148 148 148 148 148 

Siyasi 

Değer 

Pearson Korelasyon 0.191* -0.063 0.076 0.142 0.150 

P 0.02 0.44 0.36 0.08 0.06 

N 148 148 148 148 148 

 

Tablo 3’teki bulgulara göre,  dini değerle yar-

dımlaşma davranışı arasında pozitif yönlü 

düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu söylenebi-

lir. Korelasyon katsayısının, mutlak değer ola-

rak, 0.70-1.00 arasında olması yüksek; 0.70-0.30 

arasında olması orta; 0.30-0.00 arasında olması 

ise düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanır 

(Büyüköztürk, 2006: 32). (r=0.157, p<0.05). Sos-

yal değerle yardımlaşma davranışı arasında 

pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki söz ko-

nusu iken (r=0.225, p<.0.01) bu değerle centil-

menlik davranışı arasında negatif yönlü düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmuştur (r=-0.180, 

p<.0.05).  Estetik değerle; yardımlaşma 

(r=0.189, p<.0.05), sivil erdem (r=0.179, p<.0.05) 

ve nezaket (r=0.225, p<.0.01) davranışları ara-

sındaki ilişki pozitif yönlü düşük düzeyde 

iken bu değerin centilmenlik (r=-0.188, p<.0.05) 

davranışı ile olan ilişkisi negatif yönlü ve dü-

şük düzeylidir. Bilimsel değerle sivil erdem 

(r=0.199, p≤.0.01), siyasi değerle yardımlaşma  

(r=-0.191, p<.0.05) davranışları arasındaki iliş-

kiler pozitif yönlü ve düşük düzeylidir. Eko-

nomik değerle centilmenlik davranışı arasın-

daki ilişki negatif yönlü ve düşük düzeylidir 

(r=-0.175, p<.0.05).   

3.4. Değerlerin Örgütsel Va-

tandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi  

Araştırma görevlilerinin değerlerinin 

örgütsel vatandaşlık davranışları üzerine etkisi 

regresyon analizi ile incelenmiş ve bireysel 

değerlere göre örgütsel vatandaşlık davranış-

larının yordanmasına ilişkin regresyon analizi 

sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4: Bireysel Değerlerin Yardımlaşma Davranışlarına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

Örgütsel Vatan-

daşlık Davranışı 

Bireysel 

Değer  
B Ss  t p r R 

Y
ar

d
ım

la
şm

a 

 

R
=0

.2
99

, R
2=

0.
09

0,
  

F
=(

7,
14

0)
 =

1.
97

0,
 p

=0
.0

63
 

 

Sabit 2.84 0.41 ---  6.83 0.00 ---  ---  

Ahlaki -0.12 0.06 -0.27 -1.90 0.06 0.07 -0.15 

Dini -0.01 0.04 0.02 0.25 0.80 0.15 0.02 

Sosyal 0.09 0.05 0.23 1.65 0.10 0.22 0.13 

Estetik 0.07 0.06 0.16 1.24 0.21 0.18 0.10 

Bilimsel 0.00 0.02 0.01 0.20 0.83 0.10 0.01 

Ekonomik -0.02 0.06 -0.06 -0.42 0.67 0.14 -0.03 

Siyasi 0.08 0.06 0.16 1.36 0.17 0.19 0.11 

C
en

ti
lm

en
li

k
 

 

R
=0

.2
45

, R
2=

0.
06

0,
  

F
=(

7,
14

0)
 =

1.
27

8,
 p

=0
.2

66
 

 

Sabit 2.27 0.42 ---  5.42 0.00 ---  ---  

Ahlaki -0.02 0.06 -0.06 -0.42 0.67 -0.15 -0.03 

Dini 0.02 0.04 0.06 0.56 0.57 -0.07 0.04 

Sosyal -0.05 0.05 -0.12 -0.89 0.37 -0.18 -0.07 

Estetik -0.07 0.06 -0.15 -1.12 0.26 -0.18 -0.09 

Bilimsel -0.02 0.02 -0.07 -0.81 0.41 -0.10 -0.06 

Ekonomik -0.01 0.06 -0.04 -0.26 0.79 -0.17 -0.02 

Siyasi 0.09 0.06 0.18 1.43 0.15 -0.06 0.12 

V
ic

d
an

lı
lı

k
 

 

R
=0

.2
15

, R
2=

0.
04

6,
  

F
=(

7,
14

0)
 =

0.
96

6,
 p

=0
.4

58
 

 

Sabit 3.73 0.33 ---  11.15 0.00 ---  ---  

Ahlaki -0.04 0.05 -0.11 -0.77 0.44 0.00 -0.06 

Dini 0.03 0.03 0.10 0.94 0.34 0.04 0.08 

Sosyal -0.06 0.04 -0.20 -1.44 0.15 -0.04 -0.12 

Estetik 0.07 0.05 0.20 1.53 0.12 0.07 0.12 

Bilimsel 0.02 0.02 0.09 1.07 0.28 0.09 0.09 

Ekonomik -0.02 0.05 -0.06 -0.39 0.69 0.00 -0.03 

Siyasi 0.03 0.05 0.09 0.74 0.45 0.07 0.06 

S
iv

il
 E

rd
em

 

 

R
=0

.2
47

, R
2=

0.
06

1,
  

F
=(

7,
14

0)
 =

1.
30

2,
 p

=0
.2

54
 

 

Sabit 2.69 0.44 ---  6.01 0.00 ---  ---  

Ahlaki -0.03 0.07 -0.07 -0.50 0.61 0.11 -0.04 

Dini -0.02 0.04 -0.06 -0.61 0.54 0.06 -0.05 

Sosyal 0.01 0.06 0.02 0.20 0.83 0.13 0.01 

Estetik 0.08 0.06 0.16 1.25 0.21 0.17 0.10 

Bilimsel 0.04 0.02 0.16 1.80 0.07 0.19 0.15 

Ekonomik 0.01 0.07 0.03 0.18 0.85 0.15 0.01 

Siyasi 0.00 0.07 0.01 0.10 0.91 0.14 0.00 

N
ez

ak
et

 

 

R
=0

.3
30

, R
2=

0.
10

9,
  

F
=(

7,
14

0)
 =

2.
44

4,
 

p
=0

.0
22

 

  

Sabit 3.25 0.38 ---  8.52 0.00 ---  ---  

Ahlaki -0.04 0.06 -0.10 -0.70 0.49 0.12 -0.06 

Dini -0.07 0.04 -0.19 -1.83 0.07 -0.01 -0.15 

Sosyal 0.05 0.06 0.13 0.96 0.34 0.15 0.08 

Estetik 0.16 0.05 0.38 2.87 0.01 0.26 0.24 

Bilimsel 0.03 0.02 0.11 1.21 0.23 0.14 0.10 

Ekonomik -0.05 0.06 -0.14 -0.87 0.38 0.13 -0.07 
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Siyasi 0.02 0.06 0.05 0.38 0.71 0.15 0.03 

 

 

Tablo 4’teki bulgulara göre, bireysel 

değerler ile nezaket örgüsel vatandaşlık dav-

ranışları arasında, düşük düzeyde olsa da, 

anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir 

(R=0.33, R2=0.11, p<0.05). Yani, bireysel değer-

ler, nezaket davranışları üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahiptir. Bireysel değerler nezaket dav-

ranışlarındaki toplam varyansın yaklaşık 

%11’ini açıklamaktadır. Regresyon katsayıları-

nın anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları ince-

lendiğinde ise, sadece estetik değerin nezaket 

davranışları üzerinde anlamlı bir yordayıcı 

olduğu görülmektedir. Diğer bireysel değerler 

bu davranışta önemli bir etkiye sahip değildir.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Araştırma bulgularından, araştırma 

görevlilerinin değer tercihlerinin siyasi, ahlaki, 

bilimsel, estetik, ekonomik, sosyal ve dini ola-

rak sıralandığı anlaşılmıştır. Buna göre, araş-

tırma görevlileri için siyasi değerin daha 

önemli olduğu, dini değerin ise en az öneme 

sahip olduğu söylenebilir. Bu bulgu, 

alanyazında daha önce yapılan bazı araştırma-

ların sonuçlarıyla uyumlu değildir. Akademis-

yenlerin faydacı değerlere daha az önem ver-

diği, işlerini maddi beklenti içinde değil, yarar-

lı olma arzusuyla yaptıkları ortaya konulmuş-

tur (Ayral, 1992). Pamukkale Üniversitesi’nin 

sahip olduğu değerleri tespit etmek amacıyla 

yapılan araştırmada ise, bu üniversitenin ilk üç 

değerinin eğitiminde niteliğe önem verme, 

bilimsellik ve öncülük olduğu tespit edilmiştir 

(Erdem, 2003). Başka bir araştırmanın sonuçla-

rı, öğretmen adaylarının dürüstlük, saygı ve 

güven gibi değerleri daha öncelikli algıladıkla-

rını göstermektedir (Özdemir ve Sezgin, 2011). 

Değerler, özünde soyut kavramlardır; bireyin 

bilişsel ve zihinsel yapısının bir parçasıdır. Bu 

sebepten insanların gerçek değerlerine uzun 

süreli gözlem ve görüşmeler yapılarak ulaşıla-

bilir. Ancak genellikle araştırmalarda bireysel 

değerlere ilişkin algılar katılımcıların kendi 

bildirimine dayalı ve anketin sınırlılıkları ile 

ölçülmektedir. Bunun yanı sıra araştırmalarda, 

başta örneklem ve ölçme araçları olmak üzere 

sonuçları etkileyecek çeşitli farklılıklar bulun-

maktadır. Bu bakımdan, araştırmalarda ulaşı-

lan değer tercih sıralamalarının farklılık arz 

etmesi beklenen bir durum olarak yorumlan-

mıştır. Fakat temel işlevi, sadece eğitim-

öğretim ile sınırlı olmayan, topluma yol gös-

terme görevini de yerine getiren üniversiteler-

de bilimsel değerlere (bilimsellik, bilgiye değer 

verme, bilgi üretimi için fedakârlık) ilişkin 

algının öncelikli olması beklenir (Erdem, 2003). 

Dolayısıyla, araştırma görevlilerinin değer 

tercihlerinde ilk sırada siyasi değerin yer al-

ması şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Ancak 

siyasi değer sistemine sahip insanları, sadece 

politikayla yakından ilgilenen ya da politika-

nın dar çizgileri arasında kalan bireyler olarak 

düşünmemek gerekir. Bu değer sistemine sa-

hip insanları, kuvvetli olma motifi harekete 

geçirmektedir. Gerek yaşadıkları ülkede ge-

rekse kültür ve coğrafyalarda neler olduğunu 

anlamak isteyen ve bunları anladıkça kendile-

rini daha güçlü hisseden bu insanların politik 

ve siyasi gelişmeleri takip etmeleri de esasen 

bundan kaynaklanabilir (Yapıcı ve Zengin, 

2003). Bu bakımdan öğretim elemanlarının 

değer tercihinde siyasi değerlerin bilimsel 

değerin önüne geçmesi, toplumun hukuk ve 

demokrasi isteğinin bir yansıması olarak da 

yorumlanabilir. Dini değerin, diğer değerlere 

kıyasla daha az önemli olması da bilimsel ça-

lışma ortamı olarak bilinen üniversitelerde 

beklenen bir durum olarak düşünülmektedir. 

Ancak alanyazında, din ve ahlak, insan sevgi-

sini ön plana çıkardığı için sosyal, dini ve ah-

laki değerlerin aynı doğrultuda sıralanacağı 

yönünde bulgular bulunmaktadır. Bu üç değer 

arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğuna vurgu 

yapılmaktadır. Vergote’ye (1999) göre, inanan 

insan için ahlak, dini inancın ve yaşantının 

hem şartını hem de sonucunu oluşturmakta-

dır. Ayrıca dinin, günlük hayata ve beşeri iliş-

kilere etkisinin ahlaki değerlerle ilişkili olduğu 

ve bu değerlerin birbirini tamamladığı belir-

tilmektedir (Yapıcı ve Zengin, 2003). Bu ba-

kımdan, araştırma görevlilerinin değer tercihi 

sıralamasında sosyal ve dini değerlerin ard 

arda yer almasına, yani bu değerlere ilişkin 

algıların benzerlik göstermesine rağmen, ahla-
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ki değere ilişkin algının farklılığı şaşırtıcı gele-

bilir.  

Bulgular incelendiğinde, araştırma gö-

revlilerinin nezaket, vicdanlılık ve yardımlaş-

ma boyutundaki örgütsel vatandaşlık davra-

nışları daha çok, sivil erdem ve centilmenlik 

boyutundaki davranışları daha az sergiledikle-

ri anlaşılmaktadır. Bu bulgu alanyazınla bire-

bir uyumlu olmasa da bazı araştırma bulgula-

rıyla benzerlik göstermektedir. Örneğin; öğ-

retmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları-

na ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapı-

lan araştırmada, genel olarak örgütsel vatan-

daşlık davranışları dikkate alındığında, öğret-

menlerin “kısmen ve çoğunlukla” bu davranış-

ları sergiledikleri ve en yüksek düzeyde algı-

nın nezaket boyutunda olduğu görülmüştür 

(Titrek, Bayrakçı ve Zafer, 2009). Ancak bir 

başka araştırmada, örgütsel vatandaşlık dav-

ranışlarının boyutlarına ilişkin algı düzeyle-

rinde ilk sırayı vicdanlılık boyutu almıştır. 

Bunu centilmenlik, yardımlaşma ve sivil er-

dem davranışları izlemiştir (Polat, 2007). İlköğ-

retim okulu öğretmenleri üzerinde yapılan 

araştırmada ise, örgütsel vatandaşlık davranış-

larından kendini geliştirme alt boyutuna iliş-

kin algıların en yüksek düzeyde olduğu, bu 

boyutu yardımseverliğin izlediği, ardından ise 

sırasıyla vicdanlılığın, sportmenliğin ve gönül-

lülüğün geldiği görülmektedir (Uslu, Balcı ve 

Coşkun Uslu, 2012). İlgili alanyazında bulgular 

birebir benzerlik göstermese de, ulaşılan so-

nuçlarda sıralama farklılıkları bulunsa da, 

genellikle örgütsel vatandaşlık davranışlarına 

yönelik yüksek algıların nezaket, yardımlaşma 

ya da vicdanlılık boyutlarına, düşük algıların 

ise sivil erdem ve centilmenlik boyutlarına ait 

olduğu söylenebilir. Alanyazına göre, gerek 

yardımlaşma gerekse nezaket boyutları aslında 

yardım etme noktasından hareketle yapılan 

davranışlardır. Bu boyutları birbirinden ayıran 

en belirgin fark, yardım etme davranışlarının 

gerçekleştiği zamandır. Yardımlaşma boyu-

tunda işgörenler birbirlerine bir sorun ortaya 

çıktıktan sonra o soruna çözüm bulabilmek 

amacı ile yardım ederken, nezaket boyutunda 

tanımlanan davranışlar öngörülen sorunun 

ortaya çıkmasını engellemek veya bu sorunun 

olası etkilerini azaltmak amacıyla önceden 

atılırlar. Dolayısıyla daha çok gelecek odaklı 

davranışlardır. (Organ, 1988). Bu nedenle araş-

tırma görevlilerinin nezaket ve yardımlaşma 

davranışlarına ilişkin algılarının birbirine ben-

zerlik göstermesi beklenen bir durumdur. Ay-

rıca bu davranışların araştırma görevlilerince 

yüksek düzeyde sergileniyor olması, iş grupla-

rı içinde işbirliğini gönüllü olarak destekledi-

ğinden önemlidir. Böylece örgüt içi ilişkilerde 

sürtüşmeler, gerginlikler daha az yaşanabilir. 

Diğer taraftan nezaket ve yardımlaşma davra-

nışlarının yüksek düzeyde sergilenmesi, za-

manın etkili ve yapıcı bir biçimde kullanılma-

sına yardımcı olabilir, kıt kaynakların örgütsel 

varlığın korunması ve sürdürmesini zorlaştı-

ran sorunların çözümüne aktarılmasına değil 

de daha çok üretim amaçları için kullanılması-

na olanak tanıyabilir (Organ, 1988). Tüm bu 

sebeplerden dolayı, araştırma görevlilerince 

örgütsel vatandaşlık davranışlarının bu boyut-

larının daha çok kullanılmasının örgütsel et-

kinliği olumlu biçimde etkileyeceği düşünül-

mektedir.  

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının 

centilmenlik boyutu yardımlaşma ve nezakette 

olduğu gibi özel olarak belirli bir kişiye yar-

dım etmek üzere tasarlanmaz. Centilmenlik 

davranışları, çalışanların sorunlarla gerginliğe 

yol açmadan yapıcı görüşleriyle mücadele 

etme becerisini ve ortaya çıkan olumsuz du-

rumlara dayanma güçlerini artırması nedeniy-

le örgütsel etkinliğe katkı sağlar. Centilmenlik 

davranışlarının yoğun biçimde sergilendiği 

örgütlerde, yönetim kaynakları yoğun bir şe-

kilde planlama, problem çözme, örgütsel ana-

liz vb. etkinliklere aktarıldığından örgütsel 

verimliliğin artması beklenir. Eksikliği halinde 

bireyin örgüte karşı hissettiği sadakat duygusu 

azalacak ve örgüt iklimi bozulacak ve çalışan-

ların verimli çalışmasını olumsuz yönde etki-

leyecektir (Podsakoff ve MacKenzie, 1997). Bu 

bakımdan örgütsel vatandaşlık davranışların-

dan centilmenlik boyutunun araştırma görevli-

lerince çok az sergilenmesi örgüte bağlılık ve 

üniversitelerin verimliliği, etkiliği açısından 

sorunların yaşanmasına yol açabilecek bir bul-

gu olarak yorumlanabilir.  

Araştırmanın bulguları; dini, sosyal, 

estetik ve siyasi değerler ile örgütsel vatandaş-

lığın yardımlaşma boyutu arasında, estetik ve 

bilimsel değerler ile sivil erdem boyutu ara-

sında, estetik değer ile nezaket boyutu arasın-

da pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişkinin 
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olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte sos-

yal, estetik ve ekonomik değerler ile centilmen-

lik davranışı arasında negatif yönlü ve düşük 

düzeyli bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde 

bir başka araştırmada, örgütsel vatandaşlık 

davranışının kimi boyutlarıyla örgütsel öğ-

renme değerleri arasında anlamlı ilişkilerin 

varlığı tespit edilmiş ve ilişkilerin düzeyinin 

oldukça düşük olduğu bulunmuştur (Taşçı ve 

Koç, 2007). Ancak, Moorman ve Blakely (1995), 

kolektivist değerlerle örgütsel vatandaşlık 

davranışı arasında pozitif yönlü önemli bir 

ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bir 

diğerinde, örgütsel vatandaşlık davranışının 

daha çok inanç ve değer sistemleri ile ilgili 

olduğu tespit edilmiştir (Olson, 2004). Örgütsel 

vatandaşlık davranışı ile değerler arasında 

ilişki olduğu ve sergilenen örgütsel vatandaş-

lık davranışı biçimlerinin bireylerin değer ön-

celiklerine göre değişebileceği yönünde bulgu-

lar bulunmaktadır (Van-Dijk ve diğ., 2008). 

Yöneticilerin değer tercihlerine bağlı olarak 

örgütsel vatandaşlık davranışlarının değişiklik 

gösterip göstermediğini tespit etmeyi amaçla-

yan araştırmada, değer tercihleri ile örgütsel 

vatandaşlık davranışları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu ve değerlere verilen önem 

arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışlarının 

arttığı görülmüştür (Aktay ve Ekşi, 2009).  

Yine araştırma sonucunda, sadece este-

tik değerin nezaket örgütsel vatandaşlık dav-

ranışı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, 

ancak bu davranıştaki toplam varyansın birey-

sel değerlerlerce açıklanma oranının oldukça 

düşük olduğu anlaşılmıştır. Oysaki Arthaud-

Day ve diğ. (2012), bireysel değerlerin örgütsel 

vatandaşlık davranışını doğrudan ve bağlam-

sal olarak etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Öğretmenlerin çalışma değerleri ile örgütsel 

vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin 

incelendiği araştırmada, hayat mutluluğu, 

özgüven, örgütsel adalet, kıdem, cinsiyet ve 

çalışma değerleri ile bunlara örgütte imkân 

sağlanması faktörlerinin tümüyle örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının %42’lik bir bölü-

münü açıkladığı ortaya konulmuştur. Örgütsel 

vatandaşlık davranışlarını oluşturan boyutlar 

incelendiğinde ise, kişilerin erdemli, yardım-

sever, vicdanlı ve sportmen olmalarında kişile-

rin yardımlaşmaya verdikleri değerin önemli 

olduğu görülmüştür (Keskin, 2005).  

Değerler davranışların şemasını çizen 

unsurlar olduğundan (Avcı, 2007; Rokeach, 

1973), örgütsel vatandaşlık davranışlarının 

bireysel değerler ile yönetilebilen bir tutum 

olacağı düşünüldüğünden (Aktay ve Ekşi, 

2009; Arthaud-Day ve diğ., 2012; Keskin, 2005; 

Moorman ve Blakely, 1995; Olson, 2004; Van-

Dijk ve diğ.,  2008) araştırmada bu iki değişken 

arasındaki ilişkinin zayıflığı şaşırtıcı olarak 

değerlendirilebilir. Ancak, örgütsel vatandaş-

lık davranışlarının gelişmesinde ve düzeyinin 

belirlenmesinde pek çok değişken etkili ola-

bilmektedir.  Bu durum araştırma sonucunda 

ortaya çıkan ilişkinin düşüklüğüne kaynaklık 

etmiş olabilir. Ayrıca araştırma sonucunda 

ortaya çıkan düşük düzeydeki ilişkiye kullanı-

lan ölçekler de sebebiyet vermiş olabilir. Çün-

kü ciddi bir çeviri sürecine rağmen, ince kültü-

rel faktörlerden dolayı başka bir kültürde ge-

liştirilen ölçek, kültürler arası standardizasyo-

nu engelleyebilmektedir (Ger ve Belk, 1990). 

Nitekim Taşçı ve Koç (2007), tarafından yapı-

lan araştırmada da örgütsel vatandaşlık dav-

ranışları ile örgütsel öğrenme değerleri arasın-

daki ilişkilerin düzeyinin oldukça düşük olma-

sı bu duruma bağlanmıştır. Bu nedenle, ko-

nuyla ilgili bundan sonra yapılacak araştırma-

larda, nitel araştırma yöntemiyle veri toplan-

ması daha uygun olabilir. Çünkü insanların 

gerçek değerlerine ulaşma zorluğu bilinen bir 

durumdur. Bu zorluk; uzun süreli gözlem 

yoluyla, görüşmeler yapılarak aşılabilir. Bunun 

yanı sıra anket tekniği, katılımcıların anlatmak 

istediklerini sınırlandırabilmektedir. Ayrıca, 

bu araştırmanın devamı olarak, üniversitelerde 

yöneticilerin algılarına göre, araştırma görevli-

lerinin değerleri ve sergiledikleri örgütsel va-

tandaşlık davranışlarını kurumlarında çalışır-

ken yansıtıp yansıtmadıkları araştırılabilir. 

Çünkü araştırmalarda kişinin kendi ifadelerine 

başvurulmasının, değerleri olduğundan daha 

fazla gösterdiğine dair bulgular bulunmakta-

dır. 
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Osmanlıya Karşı Ayrılıkçı Hareketten Batıya Karşı 

Bağımsızlık Ve Hâkimiyet Mücadelesine Arap Düşünce 

Hareketine Genel Bir Bakış 

Mustafa BIYIKLI* 

Öz 

19. Yüzyıla kadar asırlar süren Türk-Arap ittifakı, birlikteliği ve barışı, Batıya yönelik 

fetihler açısından önemli bir destek olarak kendini göstermişti. Özellikle Osmanlı Devleti’nin, 

Arap dünyasını idaresi altına alarak oluşturduğu Türk-Arap birliği, Osmanlının Batıya yöne-

lik fetihlerini daha da kolaylaştırmış ve hızlandırmıştı. Ancak 19. Yüzyıla girerken Batının 

ekonomik ve teknik üstünlüğü ele geçirmesinin yanı sıra 19. Yüzyılda yayın ve iletişim vasıta-

larının gelişmesi, bu vasıtalarla Batıda ortaya çıkan kavmiyetçilik fikirleri, hürriyet ve demok-

rasi anlayışının Osmanlı idari ve toplum yapısını olumsuz etkilemesi, istenmeyen sonuçları da 

beraberinde getirdi. Bu süreçte din ve örf birinci derecede etkili oldu. Batılı devletlerin Os-

manlı himayesindeki azınlıklara yönelik himaye politikaları ve propagandaları, Osmanlı azın-

lıklarının öncelikle özerklik ve bağımsızlık isteklerini kamçıladı. Bu politikalar ve propagan-

dalar öncelikle ve özellikle Osmanlı idaresinde yaşayan Hıristiyan unsurlar üzerinde etkili ol-

du. Sırpların ve Yunanlıların milliyetçilik hareketleri ve bağımsızlık istekleri Osmanlıyı zor 

durumlarda bırakmakla beraber özellikle Arap milliyetçilik hareketleri ve bağımsızlık istekleri 

Osmanlı açısından şaşırtıcı oldu.  

19. Yüzyılın sonlarına doğru her ne kadar Osmanlı idaresi bir Türk-Arap birlikteliğini 

ayakta tutmaya çalışsa da öncelikle Suriye, Lübnan ve Mısır’da yoğun bulunan Hıristiyan 

Arap aydınlarının ve yazarlarının Batının da teşvik ve etkisiyle Arap milliyetçiliği ve ayrılıkçı-

lığı fikirlerini filizlendirmeleri, Osmanlı idaresine karşı organize hareketleri tahrik etmeleri 

Osmanlının parçalanma sürecini hızlandırdı. Batılı devletlerin destek ve vaatlerine kanan 

Müslüman ve Gayrimüslim ayrılıkçı grupların birlikte hareket etmeleri, özellikle Batılı devlet-

lerin çıkarlarına hizmet etti. Osmanlı Devletinin parçalanması sonucu özellikle Araplar, ken-

dilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğine şahit oldular ve işgalci Batı devletlerinin man-

da idaresi altına düşerek hürriyet ve bağımsızlık mücadelesine giriştiler. 

Bu durum, özellikle Araplar açısından tarihi bir tecrübe oldu. Türk-Arap birlikteliği-

nin getirdikleri ve götürdükleri üzerine yapılan tartışmalar ve araştırmalar, günümüze değin 

devam etti.Bu çalışmada, 19. Yüzyılda Osmanlıya karşı oluşan Arap ayrılıkçı hareketlerinin 

başlaması, gelişmesi ve Osmanlıya etkilerinin yanı sıra; I. Dünya Savaşı sonucu beklemedikle-

ri bir şekilde Batı işgalci devletlerinin manda idaresine düşen  Arapların, bu sefer Batıya karşı 

verdikleri Bağımsızlık ve hakimiyet mücadelesi genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Bununla be-

raber, yakın geçmişten çıkarılabilecek tarihi dersler ve tecrübelerle, Türk-Arap ilişkilerinin ge-

leceğine yönelik düşünceler ileri sürülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arap Milliyetçiliği, Ayrılıkçı hareketler, Arap bağımsızlık mücadelesi, Türk-Arap İlişkileri. 

                                                 
* Yrd.Doç.Dr.  Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye 
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An Overview Of The Arap Thought Action From Separatist 

Action Against The Ottomans To The Struggle Of Independence 

And Sovereignty Against The West 
 

 

 

Abstract The Turkish-Arabic alliance, union and peace have shown itself as an important support in  

   terms of the conquests against West. Especially, the Turkish-Arabic unity which was       

   established by Ottomans through getting Arabs under administration has facilitated and      

accelerated the Ottoman conquests against west.  

But besides the fact that the West has gotten the economic and technical superiority, 

the development in communication and publication means and the negative effect of 

nationalism, independence and democracy understanding, which has occurred in West as a 

result of these means, on the Ottoman administration and society structure has brought 

about some unwanted results. In that process the religion and customs has been primarily 

effective. The protection politics and propaganda of the Western countries intended for the 

minority groups living in Ottoman Empire has accelerated these minorities’ desire for 

freedom and autonomy.  

These politics and propagandas have been effective firstly on the Christian elements 

living in Ottoman Empire.  

Although the nationalist movements and desire for independence of the Serbians 

and Greeks have caused some problems for Ottomans, especially the nationalist movements 

and the desire of independence of Arabs have been astonishing for Ottomans. Although the 

Ottoman government has fought for keeping up a Turkish-Arabic unity in 19thcentury, as a 

result of the fact that Christian-Arab intellectuals which are living intensively in Syria, 

Lebanon and Egypt have generated, with the encouragement of West, the Arabic 

nationalism and separation ideas and provoked the organized separation movements the 

fragmentation process of Ottomans has been accelerated.  

The Muslim and non- Muslim separatist groups which has been deceived by the 

support and the promises of the Western countries have acted together and this has served 

the interest of the western countries. After the collapse of Ottoman State, especially the 

Arabs has observed that the promises were not being fulfilled and started to fight for 

independence and freedom under the mandate of 

Western countries. 

This has been a historic experience especially for Arabs. The works and discussions on 

the gains and losses of Turkish-Arabic solidarity has been continues up to this time. 

 

 

Keywords: Arab nationalism, Separatist actions, the Arab struggle for independence, the Turkish- 

   Arab Relations. 
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1. Giriş 

Tarihte asırlar boyu devam eden Türk-

Arap ittifakı ve birlikteliği, pek çok faydaların 

yanı sıra hem Türklerin Avrupa fetihlerini 

hızlandırdı ve hem de Arapların başta güven-

lik ve huzur içerisinde yaşamalarına önemli 

katkılarda bulundu. 

Özellikle Osmanlının idare siyaseti ve 

çeşitli etnik ve dini unsurlara karşı yaklaşım ve 

anlayışı onun uzun ömürlü ve huzurlu bir 

devlet olmasını sağlayan etkenlerden biri oldu. 

Osmanlı Devleti'ne bağlı ve onun hâkimiyeti 

altındaki Kuzey Afrika ülkeleri, Mısır, Lübnan, 

Suriye, Irak ve Hicaz, ayrı ayrı zamanlarda dar 

veya geniş manada muhtariyet statüsüne tabi 

tutuldular. Lübnan, Suriye ve Mısır gibi vila-

yetlere tayin edilen valilerin tutum ve takdiri-

ne göre de bu muhtariyet sınırları daralıp ge-

nişletildi. Osmanlı halifeleri Mekke ve Medine 

güzergâhında Hâdimü’l-Haremeyn(Mekke ve 

Medine’nin hizmetçisi) rolünde kaldılar. Bu 

durumda, Hicaz Şerifleri tam bir idari muhta-

riyete sahip olabildiler. Yani Osmanlıların 

Ortadoğu vilayetleri, iç idarelerinde serbest ve 

bazen de yerli idarecilerin inisiyatifine bıra-

kılmak suretiyle yönetildiler1.  

Osmanlı Devleti, sömürgeci devletle-

rin bir "Şark Meselesi" üreterek kendi planları 

ve emelleri doğrultusunda ısrarla istedikleri 

reform ve batılılaştırma hareketiyle müessese-

lerini tam anlamıyla ıslah etmeye çalıştı. Hal-

kını çok yönlü eğitip, tam ve bir bütün olarak 

millî his, irade ve menfaatleri çerçevesinde 

ıslah ve kontrol edemediği için, müesseselerini 

istediği şekilde ıslah edemedi. Yine basın ve 

yayın vasıtalarının gelişmesiyle kendi çözül-

mesi ve dağılmasında önemli rol oynayan, 

bilinçli olarak Osmanlı ülkesine taşınan, 19. 

yüzyıl öncesi Osmanlı Devleti’nde devlet ve 

halk arasındaki adalet ve itaat anlayışı çerçe-

vesinde refah ve huzur içinde yaşayan halkın 

kafasında mevcut olmayıp dışarıdan gönderi-

len veya ithal edilen, "materyalizm", "poziti-

                                                 
1
 Salih Tuğ, İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri 

(XIX. ve XX. Asırlar), İstanbul 1969, s. 252. 

vizm" "kapitalizm", "sosyalizm", "liberalizm", 

"komünizm", "anarşizm", "Marksizm2 gibi ide-

olojilere; özellikle batı bakış açısı ve düşünce-

sinden gelen ırkçılık manasında milliyetçi-

lik(nation=kavmiyetçilik) düşüncesine; bir dini 

ayrılıkçılık hareketi olan ve İngilizlerin telkin 

ve etkisiyle Arabistan’da doğan ve gelişen 

“Vahhabilik” anlayışına ve diğer ayrılıkçı fikir-

lere ve bunların meydana getirdiği kavram 

karmaşasına uzun vadede engel olamadı. Bu-

nunla beraber Osmanlı Milleti kendi millî yeni-

leşmesi ve ilerlemesine değil ama tarihî  örfü, 

gelenekleri ve inancı dolayısıyla şeklî ve ahlakî 

bir batılılaşmayı da kabullenemedi. Bu ortam-

da meydana gelen ikilik ve kültürel, ideolojik 

çekişmeler ve çatışmalarla devlet çöküş süreci-

ne girdi.  

Önce kendilerini denizlerin hâkimi 

ve Ortadoğu'nun hamisi sayan ve bu nüfuzu 

kimseye kaptırmak istemeyen İngiltere, Orta-

doğu ve Hindistan yolu üzerindeki sömürgeci-

lik çıkarları için bir tehdit saydığı ve bu coğ-

rafyada İslam milletleri birliğini sağlayan Müs-

lüman dayanışmasını bozmak, İslam dinini 

tasfiye etmek, “İslam Birliği” ve "Türk-Arap 

birliği"ni engellemek ve onları mezhep ayrılı-

ğına sürükleyerek birbirinden uzak tutucu 

fikir, duygu ve kini telkin etmek için Türklerin 

umumiyetle kabul ettiği Sünniliğe karşı Necd 

bölgesinde 18. yüzyılda "Vahhabilik" hareketi-

ni3, Osmanlının çözülüş ve çöküş zamanında 

                                                 
2
 Kavramların detayı ve etkileri için bkz.: Fahir 

H.Armaoğlu, Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, 
Ankara Ünv. Siy. Bil. Fak. Yay., 1964, s.35; Mehmet 
Gönlübol, Uluslararası Politika, Ankara, 1978, 
s.316-318; Tarık Zafer Tunaya, Siyasî Kurumlar ve 
Anayasa Hukuku, 4. Bsk., İstanbul, İ. Ü. Hukuk Fa-
kültesi Yay., 1980, s.488; Max Beer, Sosyalizmin ve 
Sosyal Mücadelelerin Tarihi, Terc.: Zühtü Uray, C. I, 
İstanbul, Kitapçılık Ticaret Limitet Şirketi Yay.,1965, 
s.13; Cezmi Eraslan, "Marksizm veya Panslavizm-
Temmuz 1918 Sivil Savaşının Başlangıcında Milli-
yetçi Tatar Komünistleri ve Rus Bolşevikleri", Tarih 
Enstitüsü Dergisi, S. 14, İstanbul 1994, s.147-160 
(Alexandre Bennigsen'den Tercüme). 
3
 Necd bölgesinde Vahhabilik hareketinin Osmanlı-

ya karşı hazırlanışı ile ilgili bkz.: Zekeriya Kurşun, 
“Osmanlı’ya Karşı Arap-İngiliz Tezgahı”, Tarih ve 
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da "Arap hilafeti", “Arap milliyetçiliği” fikir ve 

faaliyetlerini başlattı, geliştirdi ve bunlarda da 

önemli bir başarı sağladı.  

1830'larda liberal ve milliyetçi hareket-

ler her yanda birden kendini göstermeye baş-

ladı. Ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri buh-

ran içinde olan Osmanlı Devleti'nin idaresin-

den bir çok eyaletler kopmaya başladı4. “Şark 

Meselesi” ve Şark siyaseti çerçevesinde Batı, 

gelişen hadiseleri lehine çevirmeye çalıştı. Bir 

yandan milliyetçilik fikirlerini yaymaya diğer 

yandan da Osmanlı Devleti'ndeki Hıristiyanlar 

üzerinde nüfuzunu artırmaya çalıştılar. Müs-

lüman cephede Mısır Valisi Kavalalı Mehmet 

Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa’nın Suriye, 

Lübnan ve Mısır'da geniş tesirler doğuran 

kültür hareketini hazırladığı zemin üzerinden5 

Arap dünyasını eğitim, siyasi ve iktisadi ta-

hakküm altına alan batılı büyük devletler, 

Suriye'de Beyrut'ta misyoner okullarını açtı-

lar6. Bu okulların işlediği Arap milliyetçiliği 

fikri ilk defa Hıristiyan Araplar arasında kabul 

gördü. Bunlar da Lübnan'da Marunîler arasın-

dan, yine misyoner okullarında laik, liberal 

olarak yetiştirilen Hıristiyan Araplardı. Bunlar 

ya şahsi menfaat için ya da özellikle Fransa'ya 

yaranmak ve menfaatlenmek için Arap milli-

yetçiliği ve Hıristiyanlık propagandası yaptı-

lar. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 

da tahrik ettiği1831 Şam vak’ası7 ve vaka son-

rası Osmanlının bir Müslüman paşası olarak 

isyan etmesi sonucu Mısır Meselesi’ni bahane 

eden Batı, Arap dünyasında Osmanlı aleyhtarı 

yoğun bir propaganda ve eğitim faaliyeti baş-

lattı. 

                                                                       
Medeniyet, S.30, Ağustos-Eylül 1996, s.46-50; Zeke-
riya Kurşun, Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti: 
Vehhabi Hareketi ve Suud Devletinin Doğuşu, Anka-
ra, T.T.K. Yay., 1998. 
4
 Louis Dallot, Siyasi Tarih (Terc. Oktay Akbal), 

İstanbul 1966, s. 15. 
5
 Tuğ, a.g.e., s. 253. 

6
 Mustafa Halidi-Ömer Ferruh, İslam Ülkelerinde 

Misyonerlik ve Emperyalizm (Terc. Osman Şeker-

ci), İstanbul 1968, s. 105., Mesela Osmanlı Devlet-

'inde ilk kız okulu1830 yılında Beyrut'ta açılan 

okuldur (a.g.y.).  
7
 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Humayun, Nr. 

21148-A, 21153-C, Ahmed Lütfi, Tarih-i Lütfi, C.2, 

İstanbul 1290, s. 202., Geniş bilgi için bkz.: Musta-

fa Bıyıklı , "Şam Vak’ası(1831) ve Sonuçları”, 

Türkler, C.12, s.730-740. 

Osmanlı ıslahat hareketlerini, hep 

kendi çıkarları doğrultusunda yönlendiren ve 

bu vesileyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 

karışarak azınlıklar ve ayrılıkçılar lehine kul-

lanan batılı devletler, keşfettikleri bu siyaseti, 

Hıristiyan Arapları ve azınlıkları kullanarak 

milliyetçilik, özerklik fikri ve devlet vaatleriyle 

İslam dünyasını, meşruiyetin kabul görmeye-

ceği bir ayrılık, sunî düşmanlık ve maceraya 

sürüklediler. 

1.1. Ayrılıkçı Arap Düşüncesinin Or-

taya Çıkışı 

Osmanlılar Şam, Halep, Musul ve 

Bağdat gibi imtiyazlı saydığı bölgeleri birbi-

rinden ayrı ufak eyaletler şeklinde huzur ve 

sükûn içerisinde asırlar boyu yönettiler.  

Batıda revaç bulan milliyetçilik fikri, 

Suriye, Lübnan ve Mısır'da kurulmuş okullar 

vasıtasıyla Arap ülkelerinde yayıldı. Araların-

da Müslüman Araplar olduğu kadar Gayri 

Müslim Arapların da bulunduğu milliyetçilik 

fikirlerinden etkilenen Arap milliyetçileri ça-

lışmalarını daha ziyade Paris, Londra, New 

York gibi merkezlere taşımışlardı. O sırada 

subaylarla sivillerden oluşan aydın bir azınlık 

tarafından temsil olunan bu yeni hareket üye-

leri, çoğunlukla Beyrut'taki Amerikan Üniver-

sitesi'nden ve Kahire'deki El-Ezher'den yetiş-

miş kimselerdi. Bu milliyetçilerin gizli bir ce-

miyet halinde ilk olarak 1880'lerde Suriye'de 

faaliyete geçtiği görülür. Esas kurucular, Suri-

ye Protestan Koleji'nde okumuş Hıristiyan 

Araplardı. Bunlar arasında Müslüman ve Dür-

zileri de görmek mümkündü. Bu gizli teşekkü-

lün yaydığı fikirler şunlardı: 1- Suriye’de 

Arapçanın resmi dil olarak tanınması, 2-

Basında her türlü sansürün kaldırılması, 3- 

Yerli halkın ancak mahalli hizmetlerde istih-

dam edilmesi. 4- Suriye-Lübnan birliğinin 

gerçekleşmesi. 5-Bir mahalli hükümet oluştu-

rulması. 1883'te Osmanlı Hükümetinin takibi 

sonucu bu gizli teşekkül üyeleri, Mısır'a yer-

leşmiş bulunan İngiliz idarecilerinin himayesi-

ne sığındılar. Takip edilen Arap milliyetçiler, 

faaliyetlerini 1908'e kadar Kahire ve Lübnan 

gibi şehirlerde devam ettirmişler ve buralarda 
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gazete, kitap gibi yayın organlarıyla fikirlerini 

yaymaya çalışmışlardı8. 

Arap milliyetçiliğini uyandırmak için 

çalışan ilk kimseler Batıdan himaye gören 

Arap Hıristiyanlar arasından çıkmıştı. Lübnan, 

Arap milliyetçiliğinin ilk ortaya çıktığı yerdi. 

Arap milliyetçiliği hareketinin öncülerinin 

büyük bir kısmı Lübnanlı Hıristiyanlardı. Fikir 

babaları, Lübnanlı bir Marunî olan ve daha 

sonra Marunîlikten ayrılarak Protestan olan9 

Butros El-Bustani10 ve İbrahim Yazıcı idi11. 

Ayrıca Arap milliyetçiliğini canlandırmaya 

çalışan Hıristiyanlar arasında Faris Şidyak, 

Nakkaş, Corci Zeydan12 gibi önemli isimler de 

vardı. Bunların yanı sıra modern Arap devleti 

düşünceleriyle önemli rol oynayan Tahtavî ve 

Hayreddin Tunusî gibi Müslümanların da 

önemi büyüktü13. Şam'da, Arap kültür ve ede-

biyatı Müslümanlarla Hıristiyanları birbirine 

yaklaştıran şeydi. Nasif Yazıcı, Nevfel Nevfel, 

Selim Nevfel, Mihail Şühade, Sem'an Kulhun, 

George Feyad, Reslan Dımaşki'ler, Arap milli-

yetçilik ve kültür hareketinin temelini oluş-

turmuşlardı14.  

Bustanî ve çevresindekiler, 1875'de 

gizli bir cemiyet kurarak, Beyrut'ta gizli pro-

                                                 
8
 A.g.e., s. 260. 

9
 Clement Huart, Arap ve İslam Edebiyatı 

(Terc.Cemal Sezgin), Ankara, (tarihsiz), s. 388. 
10

 Butros El-Bustani: 1819'da doğmuş, 1 Mayıs 

1883'te ölmüştür. Beyrut’taki Amerikan konsolos-

luğunun tercümanlığını yapmıştır. Arap dili ve 

edebiyatı üzerine çalışmalar yaparak eserler yaz-

mıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçilmiştir 

(Huart, a.g.e., s. 388), Bustani'nin ayrıca Amerikan 

Protestan Mezhebi ile sıkı ilişkileri vardı. Dr. Smith 

ve Dr. Von Dyke gibi Amerikan misyonerleri ile 

işbirliği yaparak Tevrat'ın Arapça tercümesini 

yaptı. Kurduğu Cinan, Cennet (1870-1886), ve 

Cüneyne adlı gazetelerle Arap milliyetçiliğini yay-

maya çalıştı. Zekeriya Kurşun, Yol Ayırımında 

Türk-Arap İlişkileri, İstanbul 1992 s. 28. 
11

 İbrahim Yazıcı, babası ile birlikte Amerikan İn-

cil'i Yayma Cemiyeti ile yardımlaşarak Tevrat'ı 

Arapça’ya tercüme etmişlerdir.Kurşun, a.g.e., s. 29. 
12

 Corci Zeydan, Suriye Hıristiyanlarındandır. 

Tarihi romanlarıyla tanınmıştır. 1892'de kurulan 

El-Hilal aylık bilim ve edebiyat dergisini yönetmiş, 

batı düşüncesini genelleştirmeye çalışmıştır. Huart, 

a.g.e., s. 395,409. 
13

 Zekeriya Kurşun, Yol Ayırımında Türk-Arap 

İlişkileri, İstanbul 1992, s. 29. 
14

 Hamid İnayet, Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri 

(Terc.Hicabi Kırlangıç), İstanbul 1991, s. 33. 

pagandalar yapmışlardı. Bu propagandalarda, 

Suriye halkını, Osmanlı Devletine karşı birlikte 

hareket etmeye ve Lübnan ile birlikte bağımsız 

bir idare altında toplanmaya çağırmışlardı. Bu 

cemiyetin “Arap Milletinin Beyannamesi” adı 

altında 1880'de yayınladığı beyanname ile 

Müslüman ve Gayrimüslim Arapların, Türkle-

re karşı ayaklanmalarını istemişlerdi15.  

Suriye’de bunlar olup biterken Mısır'-

da da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ve onun 

etkisinde devam edenlerin yenileşme ve ayrı-

lıkçılık düşüncelerinin etkisiyle önemli çalış-

malar yapıldı. Batı öğretimi yapan okullarda 

önemli çeviri hareketleri başladı16. Misyonerle-

rin yardımıyla Mısır, Suriye ve Lübnan’da 

basın yayın faaliyetleri hızlıca gelişti. 20 Kasım 

1928'de Kahire'de, resmi yayın organı olarak 

Vakayii el-Mısriyye adında ilk Türkçe ve 

Arapça haftalık bir gazete yayımlanmaya baş-

landı17. Misyoner okullarından yetişen Hıristi-

yan Araplar basın yayın faaliyetlerinde olduk-

ça başarılı idi. Müslüman Araplar ise basın 

yayında ağırlığını ancak 1874-1890 yıllarında 

hissettirebildiler18.  

Lübnan'da modern ve yeni bir siyasi 

düşüncenin gelişmesi, Avrupa’nın buraya 

nüfuzu ve hâkimiyeti sonucunda meydana 

geldi19. Hıristiyan tüccarlar Avrupalıların hi-

mayesi altına girdiler ve böylece Müslümanlar 

üzerine bir baskı elde ettiler20.  

XIX. yy.’ın ortalarına doğru himayeci Avrupa 

güçleri, Ortadoğu ve bilhassa Lübnan'daki 

güvenliğin teminatçısı şeklinde hareket etti-

                                                 
15

 Kurşun, a.g.e., s. 28. 
16

 Huart, a.g.e., s. 393. 
17

 1831 yılında Reinaud: "Bu kuruluşun bugüne 

kadar İslam ülkelerinde başka bir benzeri yoktur" 

demiştir. Huart, a.g.e.,s. 408. 
18

 1874'te Beyrut Müslümanları Semerat el-Funun 

adlı haftalık bir gazete çıkardılar. Müslümanların, 

Şeyh Muhammed Mazi tarafından politika ile ilgili 

el-Muayyed adındaki gazete çıkarılıncaya kadar bir 

gazeteleri yoktu (1890). Bu gazete İslam dünyasın-

da Fas'tan Hindistan'a kadar yayıldı. Huart, a.g.e., 

s. 410. 
19

 Bayram Kodaman, "Avrupa Emperyalizminin 

Osmanlı İmparatorluğuna Giriş Vasıtaları(1838-

1914), Milli Kültür, Ankara Haziran-1980, s. 25. 
20

 Halil İnalcık, "Tarihi Perspektif İçinde Arap-

Türk İlişkileri" (Terc.Oktay Özel), 19 Mayıs Ün. 

Eğt. Fak. Dergisi, S. 3, Samsun, Aralık-1988, s. 

213. 
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ler21. Fakat bu sırada Maruni kilisesindeki de-

ğişmeler sebebiyle Lübnan, iç savaşın eşiğine 

gelmişti. Lübnan'da nüfusun büyük bir kısmı-

nı Katolik olan Marunîler, geri kalanını ise 

Dürzi, Mütevali, Nusayri, İsmaili ve Rum-

Katolik grupları oluşturmaktaydı. Roma'daki 

Papa'ya bağlı bulunan Marunîler, 12 piskopos-

luğa ayrılmışlardı. Bu 12 piskopos, kendi pat-

riklerini seçmekte, Papa ve Osmanlı hükümeti 

de seçimi tasdik etmekteydi22. XVIII. yy.'ın 

ortasına kadar kilise, piskopos ve rahipleri 

tayin eden toprak sahibi Marunîlerin kontrolü 

altındaydı. Reformistler, kilise okulu kurdular 

ve kilisenin yönettiği Marunî bir hükümet 

oluşturmak için misyonerler vasıtasıyla pro-

pagandaya başladılar23. Marunî hareketi, Dür-

zilerle gittikçe artan bir gerilime sebep oldu. 

Dürzilerle Marunilerin arası bir daha düzel-

memek üzere bozuldu. 1838-1845 yılları ara-

sında Dürzi-Maruni savaşları meydana geldi24. 

1858 senesinde Marunîlerin, tekrar toprak 

sahiplerine karşı ayaklanmasını, 1859-1860'da 

Dürzi ve Müslümanların, Marunîlere saldır-

ması takip etti 25.  

Misyonerlerin faaliyetlerinden şüphe-

lenen Osmanlı Devleti, misyonerleri kontrol 

altına aldı. Osmanlı Devleti, bilhassa İngiliz 

kültürünün arkasına saklanan Protestan mis-

yonerlerinden şüpheleniyordu. Cizvit misyo-

nerleri ise Fransız siyasetine hizmet ediyorlar-

dı. Batı devletlerinin emel ve faaliyetleri Arap 

yarımadasına yayılması üzerine, Osmanlı Dev-

leti, misyonerlerin Arap ülkelerine girmelerini 

engelleme yolunda mücadele etti26.  

1.2. Batı ve Azınlık Yanlısı Osmanlı 

Reformlarına Tepki Hareketleri 

Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Gay-

rimüslim azınlıklar lehine getirdiği reformlar, 

Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla Batı'nın, 

İslam şer’i ve zimmi hukukuna müdahale et-

                                                 
21

 R. Salahi Sonyel, "Büyük Devletlerin Osmanlı 

İmparatorluğunu Parçalama Çabalarında Hıristi-

yan Azınlıkların Rolü", Belleten, C.XLIX, Sayı:195, 

Ankara 1985, s. 652. 
22

 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim 

Teb'anın Yönetimi, İstanbul 1990, s. 127. 
23

 Halidi-Ferruh, a.g.e., s. 171,172. 
24

 Eryılmaz, a.g.e., s. 131,132. 
25

 İnayet, a.g.e., s. 258. 
26

 A.g.e., s. 144. 

mesi, şer'i hükümlerin hakkıyla uygulanama-

ması manasına geliyordu. Bunda batılı devlet-

lerin maksadı, Hıristiyanları alçaklık psikoloji-

sinden kurtarmak, en azından onlarla Müslü-

manları eşit hale getirmek, daha sonra yeni 

haklarla üstünlük sağlamaktı. Nihai arzuları 

ise azınlıkları etkin unsur haline getirmek, 

onları kendi çıkarları doğrultusunda kullan-

mak ve bu konuya engel teşkil eden İslam 

milletler hukuku kaidelerini terk ettirmekti27. 

 Hukuki reformlarla Osmanlı Devleti 

uyguladığı hukuk ve ideali çerçevesinden dı-

şarı çıkartılmaya zorlandı. Böylece Osmanlı 

Devleti şer'î hukuk çerçevesinden, kırmızı 

çizgilerinden dışarı çıkmış olacaktı. 

 Bundan sonra Batılı devletler, kendile-

rine göre Müslümanları üstün tutan, Hıristiyan 

ve Yahudileri, hâkim Müslüman sınıfın altında 

gösteren bütün şer'î hükümlere müdahale 

etmeye devam ettiler. II. Abdülhamit’e ilan 

ettirilen Meşrutiyet rejimi ve 1876 Kanuni Esa-

si, vatandaşlık anlayışını, "Müslim, zimmi ve 

müste'men" vasıflarından sıyırarak, Osmanlı 

Devleti’nde bulunan herkesi eşit şekilde Os-

manlı saydı. İslam devletine tabi Gayrimüslim-

lerden alınan “cizye”nin adı “bedel-i askerî” 

olarak değiştirildi28. "Mürted" yani dinden 

çıkma kavramı gibi birçok şer'î hususlara mü-

dahale edildi.  

Suriye’de 1860 senesinden önce Şam 

eşrafı, devlette dini görevlerde bulunan ve 

tüccar, esnaf ve Osmanlı subayları tarafından 

destek gören ve vakıfları kontrol eden âlimler 

idi. Eşrafın durumu Tanzimat reformlarıyla 

tehlikeye girdi. Şam âlimleri Suriye'deki gele-

neksel yapıyı muhafaza etmek için reformlara 

karşı geldiler ve mücadele ettiler29.  

Reformların zemini hazırladığı Lüb-

nan’daki topluluklar savaşına Avrupa güçleri 

müdahale ettiler ve Osmanlı Devleti’ni Hıristi-

yan üstünlüğünü tasdik eden 1861 nizamna-

mesini ilan etmeye zorladılar ve Lübnan, Av-

                                                 
27

 Ahmet Akgündüz, Belgeler Gerçekleri Konuşu-

yor-3, İstanbul 1990, s. 124. 
28

 A.g.e., s. 125. 
29

 David Dean Commins,Osmanlı Suriyesi'nde 

İslahat Hareketleri(Terc.Selahaddin Ayaz),İstanbul 

1993, s.22. 
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rupa güçlerinin himayesinde imtiyazlı bir eya-

let oldu30.  

1880'de’ reformların etkisiyle Arap 

milliyetçileri ilk defa bir beyanname neşrede-

rek düşünce ve taleplerini dile getirdiler.  

Avrupa’nın bölgedeki ticari ve siyasi 

etkisini ve teşebbüslerini eğitim faaliyetleri 

takip etti. 1886’da Amerikan desteğiyle Suriye 

Protestan Koleji kuruldu. Nasif Yazıcı, Butros 

Bustani gibi ilk edebiyat yazarları olan eğitil-

miş Hıristiyan Araplar, Batı edebiyatı ve kül-

türünün etkisinde kaldılar.  

Meşrutiyetin ilanı ve 1876 anayasasın-

dan sonra ortaya çıkan gizli mahalli milliyetçi-

lerden ayrı olarak yurt dışında da bazı faaliyet-

ler yürütülmeye başlandı. Bunlardan en önem-

lisi, 1906 yılında Paris'te bulunan Araplar tara-

fından kurulan "El-Arabiyyetü’l-Fetat" adın-

daki teşekküldü. Bu teşekkül tarafından yayın-

lanan manifestoda: Osmanlı Türklerinin Arap-

ları parçalamak suretiyle idare ettikleri ve 

Arapların Osmanlılardan ayrılarak müstakil 

bir devlet kurmaları lazım geldiği ve bu Arap 

devletinin Arapların tabii coğrafi sınırlar için-

de, yani, Suriye ve Irak'ı içine alacak şekilde 

Süveyş'e, diğer yandan Akdeniz sahillerinden 

Umman Denizine kadar uzanan sahada kuru-

lacağı, liberal ve monarşi esaslara dayanan bir 

Arap Sultanının işbaşında bulunacağı…, Me-

dine ve Mekke dahil Hicaz bölgesinin tama-

men müstakil bir devlet olacağı ve bu devletin 

başkanının Halife sıfatıyla işbaşında buluna-

cağı ifade ediliyordu. Ayrıca beyan edilen 

hususlar arasında Osmanlı hükümetinin devri-

lip meşruti bir idarenin getirilmesi de vardı. 

Ancak bu hareketler, daha ziyade Batı tesirin-

de kalan Arap aydınları arasında yaygın kal-

mış olup, halka mal olmamış cereyanlar şek-

linde gelişti. Halk, kabileler, Abdülhamid'in 

ortaya attığı İslam Birliği görüşlerine bağlı 

olarak yaşamayı düşünmeye devam etti ve 

muhtariyet veya istiklal taleplerine pek ilgi 

göstermedi31.  

XIX. Yüzyılın sonundaki Türk aleyh-

tarlığı ve Arapların Türklerden üstün olduğu 

düşüncesi yönünde siyasi bir karmaşa ortaya 

çıktı. Arapların Müslümanların liderliğini 

                                                 
30

 A.g.e., s. 287. 
31

 Tuğ, a.g.e., s. 264. 

Türklerden almaları gerektiğini ilk yazan, Şeyh 

Safiyuddin Erdebili ve Şah İsmail sülalesinden 

olan aynı zamanda 1890'larda Ermeni davala-

rıyla alakası olduğu şüphesiyle takibata alınan 

XIX. yüzyılın Arap aydını yazar Kevakibi idi. 

1899'da Mısır’da faaliyetlerine başladı. 14 

Temmuz 1902'de Kahire’de ölen Kevakibi, 

İslam ülkelerini gezerek Mısır Hidivi 

II.Abbas’ın Sünni Müslümanların halifesi ola-

rak seçilmesinin gerekliliğini savundu. bir 

bildiriye imza topladı. Arapların başkanlığın-

da bir İslam uyanışı tezini savundu32. 

Bu faaliyetlerden haberdar olan II. 

Abdülhamid, iktidarda bulunduğu sırada İs-

lam Birliği siyaseti güderek gizli, aleni, yurt 

içinde ve yurt dışında yoğunlaşan Arap milli-

yetçilik hareketleri ile mücadele etti33. XIX. yy. 

sonlarında Suriye, Lübnan ve Mısır aydınları 

eliyle kuvvet kazanan Arap milliyetçiliği karşı-

sında İslam Birliği tezini desteklemek suretiyle 

kendi iktidarı boyunca muvaffak oldu34.  

1908 yılında iktidardan indirilene ka-

dar Abdülhamid'in uyguladığı İslam Birliği 

tezi, Hicaz Demiryolu projesinin gerçekleşme-

si, Arap memurlarına devlet idaresinde her 

kademede görev yapma imkânlarını vermesi 

sonucu Kevakibi (1849-1903)’nin öncülüğünü 

yaptığı bu rakip tez tutunamamıştır35. 

II.Abdülhamid'in, devleti bir arada 

tutmak için uyguladığı başarılı politika ve 

Avrupa kökenli milliyetçilik fikirlerinin Arap 

vilayetlerine tutunamaması sebebiyle Türk 

aleyhtarı hareketler, Arap vilayetlerinde çok 

yavaş gelişmiştir36.  

Arap milliyetçiliği, Avrupa'nın yerli 

Hıristiyanlara sağladığı ticari üstünlüğe Müs-

lümanların gösterdiği tepki, ayrıca Muham-

med Abduh ile onun taraftarlarının Suriye’de 

ve Mısır’da ayrılıkçı faaliyette bulunmaları ve 

Abdülhamid'in tahtından indirilmesi yönünde 

faaliyet göstermeleri sebebiyle Şam Müslüman 

                                                 
32

 İnayet, a.g.e., s. 181-183. 
33

 Tuğ, a.g.e., s. 260. Siyasi babası II.Abdülhamid 

olarak bilinen Panislamizm hareketinin, ilmi ve 

nazari yönden babası olarak da Tunuslu Hayreddin 

Paşa ve Cemaleddin Afgani’yi zikretmek gerekir.  
34

 Tuğ, a.g.e., s. 259. 
35

 Tuğ, a.g.e., s. 263. 
36

 Peter Mansfield, Osmanlı Sonrası Türkiye ve 

Arap Dünyası, Sander yay., İstanbul, s. 30. 
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ileri gelenleri arasında da yer tutmaya başla-

dı37.  

Aslında Şam bölgesinde Osmanlıların 

yaptıkları şey, ümmet mefhumu ve millet sis-

temi çerçevesinde bütün Arap ülkeleri ahalisi-

ni kendi lisanları ve kültürleriyle baş başa bı-

rakmak olmuştu.38 Özellikle Fatih Sultan 

Mehmet'ten itibaren gerçekleştirilmeye çalışı-

lan "Millet Sistemi'39 ile din, dil, ırk ve renk 

ayırımı yapılmaksızın ve Türk unsurunu millet 

sistemi gereği olarak diğerleri arasında üstün 

tutmaksızın Cihanşümul Devlet olma iddia ve 

teşebbüsleri Osmanlı Devleti’nde hakim ol-

muştu40. Vakıfların Türkler tarafından kontro-

lü, yerli yöneticilerin görevlerden alınması ve 

laikleşme, Türk yönetimine karşı gösterilen 

muhalefetin bir ifadesi olarak Arap milliyetçi-

liğinin benimsenmesine sebep oldu. 

1.3. 31 Mart Vak’ası’nın Etkileri 

Osmanlı devleti üzerinde gizli payla-

şım ve rekabet halinde olan batı devletlerinin 

hazırladığı zemin, etki ve tahrikiyle meydana 

geldiği anlaşılan 29 yıl aradan sonra, 24 Tem-

muz 1908'de yeniden ilânı ve akabinde yöne-

time karşı yapılmış olan ayaklanma (13 Nisan 

1909) diğer tabiri ile 31 Mart Vakası, gerek 

Türk tarihinde ve gerekse Arap tarihinde bü-

yük bir olay olarak tarihteki gizemli yerini 

aldı. Bu olay devlet politikasında da büyük bir 

tesir meydana getirdi41. Türk siyasi hayatında 

önemli bir dönüm noktasını teşkil etti. Bu olay-

la ve İttihat ve Terakki Fırkası’nın iktidara 

gelmesiyle, Türk hanedanlık tarihine resmen 

                                                 
37

 Commins, a.g.e., s. 224. 
38

 Tuğ, a.g.e., s. 251. 
39

 Toynbee adlı müverrihten Hassan Saab; 

H.Saab'ın "The Arab Federalists.,(Djambatan 

1958, s.101-102) eserinden de Salih Tuğ söz konusu 

eserinde şu nakli yapmaktadır: "Fatih Sultan Meh-

met'in ortaya attığı millet sistemi ile idare, devri-

mizdeki çok milliyet çağında en geçerli ve kabili 

tatbik bir sistemdir". Bu "millet sistemi"ne dayalı 

bir anayasa ise Toynbee'ye göre, müstakbel bir 

dünya devleti için, bugünkü Birleşik Amerika Dev-

letleri Anayasası ile beraber nazarı itibara alınması 

gerekli bir sistem ve anlayıştır. Keza aynı "millet 

sistemi" için daha fazla bilgi için bkz.: Albert 

Hourani, Minorities in the Arab World, London 

1947, s. 20-21, G.E. Kirk, Middle East, London 

1955, s. 18 ve 99.  
40

 Tuğ, a.g.e., s.249. 
41

 Halidi-Ferruh, a.g.e., s. 60.  

olmasa da hükmen ve fiilen son verilmiş oldu. 

Bu olaylardan sonra hanedan ikinci plana itil-

miş, sadece şeklen var olmuşlardır. Bu şekli 

hükümdarlık fazla devam etmemiş ve nitekim 

Kasım 1922'de de saltanat resmen kaldırılmış-

tır. 

31 Mart İhtilali'nin tesirlerinden biri 

de, bu olayla Türkiye’de resmen bir zihniyet 

değişikliğine gidilmesidir. Bu zihniyet değişik-

liği daha çok dine bakış açısı ve kültürel yakla-

şımlarda ortaya çıkmıştır. Pozitivizmin ve 

materyalizm ön plana çıkmıştır. Sonuçta, Hı-

ristiyan azınlıklarda ve liberal kesimde bir 

üstünlük rahatlığı başlarken, Müslümanlarda 

bir eziklik ve dışlanmışlık başlamış oldu. Bun-

dan Arap halkı da oldukça etkilendi. 

Misyonerler, Osmanlı devleti gibi bir 

devletin tarihinde bu örneği az olan hadiseyi, 

misyonerlik hareketinin bir başarısı olarak 

gördüler. Hanry Harris Jessup, Osmanlı Devle-

ti'ndeki bu büyük olaya işaret ederek şöyle 

demiştir: "Tabii olarak karşımıza çıkacak hadi-

se şudur: bu büyük inkılap, Osmanlı İmpara-

torluğu'nun dini üzerinde nasıl bir tesir yapa-

cak?". Jessup, bu soruya yine kendisi cevap 

veriyor: "Bu hareket Protestanlığa ait kitapların 

basılmasına yardımcı olacak ve Osmanlı adamı 

din değiştirmede artık serbest kalacaktır". Ger-

çekten de Osmanlı Anayasası'nın ilanı doğru-

dan doğruya Hıristiyanlaştırma faaliyetine 

büyük imkânlar ve kolaylıklar sağlamıştı42. 

Tanzimat ve Islahat Fermanları, zaten 

Araplar üzerinde menfi bir tesir bırakmıştı. 

1908 “İlan-ı Hürriyet”' ve 31 Mart 

Vak’ası’ndan sonra Arap milliyetçilik hareket-

lerinde de yeni gelişmeler yaşandı.  

31 Mart Vakası’nı müteakip, Arap mil-

liyetçilerini sinesinde toplayan cemiyetlerden 

ve Osmanlı ordusunun ileri gelen Arap subay-

larından biri olan Aziz Ali El-Mısrî tarafından 

kurulan ve Arap subaylara dayanan gizli El-

Ahd teşekkülü, El-İhyaü’l-Arabiyyü’l-Osmani, 

El-Kahtaniyye ve El-İha cemiyetleri, Osmanlı 

Devleti’nin, ABD gibi adem-i merkeziyetçi 

Federal bir devlet şeklinde yeniden teşkilat-

landırılmasını savunuyorlardı. El-Kahtaniye 

ise Türk-Arap Birliği tezini vurguluyordu43. 
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Ancak bunu gerçekleştirme imkânlarının kal-

madığı anlaşıldıktan ve dünya savaşına giril-

mesinden sonra Türk-Arap bütünlüğü yerine 

diğer Arap milliyetçileriyle birlikte sadece 

Arap birliği lehine tek taraflı çalışmayı uygun 

bulmuşlardı44.  

Bu esnada Türk-Arap birliği, dostluğu, 

kardeşliği de basında işleniyordu. Samizade 

Süreyya, Tearuf-i Müslimin mecmuasında bir 

makalesinde: "Ne Araplar Türksüz ve ne de 

Türkler Arapsız yaşayabilirler. Biz Müslüman-

lar, yeryüzünde ancak ittihat sayesinde haya-

tımızı devam ettirebiliriz. Araplarla Türklerin 

arasında bir nefretleşme olmayıp, yalnız bir 

yanlış anlaşılmanın varlığına ihtimal verebili-

rim. Yoksa Türkler Araplara hürmet ederler ve 

Araplar da Türkleri severler. Her ne kadar 

ırkçılık, milliyetçilik taassubu var ise de müte-

deyyin bulunduğumuz din-i celil-i İslam, biz-

leri bir noktada birleştiriyor. Mevcudiyetine 

ihtimal verdiğimiz kötü anlayış ve yaklaşım 

ise bazı alçak adamların garaz ve şahsi menfa-

atlerinin sağlanması için bu iki millet arasına 

attıkları bazı yalan yanlış şeylerden ibarettir" 

diyerek buna önemli bir misal veriyor: "Geçen 

sene (1909/1910) memur giriş işlemlerinde eski 

Araplardan birisi Dâhiliye Nezareti'ne müra-

caat ederek kendisinin bir yere tayinini istir-

ham ederse de kendisi Nezaretçe bilindiğinden 

isteği kabul olunmaz, fitne ve fesadı huy 

edinmiş olan bu şahıs, alçakça, Suriye'ye dö-

nüşünde zavallı ahaliye der ki: Dahiliye Neza-

reti'nde memurların isimlerinin yanı başına 

(ayn) harfi yazılı. Benim ismimi sordukları 

vakit defterde ismimin yananda (ayn) harfini 

görürü görmez, 'sana memuriyet yok' dediler. 

Sual sorduğumda, 'sen Arapsın Araplara bun-

dan sonra memuriyet verilmeyecektir' dediler. 

İşte Türkleri görüyorsunuz ya! Bunlar böyle 

adamlardır, Arapları sevmezler... Görüyorsu-

nuz ya, fesat ve nifak, nasıl ve ne suretle mey-

dana geliyor. Tabi hikâyeyi, ahali cahil olması 

hasebiyle sahih bir vakıa olarak kabul ediyor-

lar ve Türklere karşı bir sevgisizlik meydana 

geliyor. İşte asıl fesat kaynağı, yalnız şahsi 

menfaat için iki kavm-i necip arasına tefrika 

düşürmeye çalışan bu gibi alçak, rezil adam-
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lardır. Yoksa Araplar Türkleri ve Türkler de 

Arapları severler çünkü din kardeşidirler”45. 

Hem Türkler ve hem de Arapların bu 

ve benzeri pek çok olumsuz kışkırtma ve pro-

pagandaların etkisinde kalarak birbirlerinden 

ayrıldıkları tarihi bir gerçektir. 

 

1.4. İttihat ve Terakki Hükümeti’ne 

Karşı ve Ayrılıkçı Arap Hareketi 

1913'ten sonra Enver Paşa, Said Halim Pa-

şa ve kardeşi Abbas Paşa, Osmanlı Devleti 

içinde Araplara federal bir yapı oluşturmak 

taraftarı idiler. Cemal Paşa, Hüseyin Cahit, 

Dr.Nazım Bey ve Ahmet Rıza gibi kişiler, 

Arapları Türkleştirmenin uygun olacağını 

savunuyorlardı. Talat Paşa ve çevresi ise Arap-

larla adem-i merkeziyet esası üzerine anlaş-

manın uygun olacağını istiyorlardı. Maalesef 

bu isteklerden hiçbiri gerçekleşmemiş ve asır-

larca süren Türk-Arap dostluğu nefrete dö-

nüşmüştür46.  

Mekke Şerifi Hüseyin, 1915’te Suriye 

ve Arabistan'da Osmanlı yönetimine karşı 

Arap isyanını desteklemek için İngilizlerle 

gizli görüşmelere başladı. Şerif Hüseyin, İngi-

lizlerin desteğiyle bir Arap devletinin kralı 

olmayı hesaplamaktaydı. Mısır'daki İngiliz 

yüksek komiseri Sir Henry MacMahon, 1915’te 

bir mektupta, İngilizlerin, bağımsız bir Arap 

devletini tanıyabileceğini açıkladı47.   

Kasım 1915'te Beyrut eski başkonsolo-

su François Georges Picot, aynı zamanda bir 

Arap uzmanı olan Albay Sir Mark Sykes'la bir 

görüşme yaptı. İki Ortadoğu uzmanı karşılıklı 

olarak Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz 

havzasındaki topraklarının paylaşılması konu-

sunda bazı teklifler ileri sürdüler. Bunlar, son-

radan Mayıs 1916'da "Sykes-Picot anlaşması" 

olarak kabul edildi. 29 Nisan 1916'da Kut'ül 

Ammare Kuşatması sonrası İngilizlerin Os-

manlı 6. Ordusu karşısında uğradığı büyük 

bozgundan 17 gün sonra 16 Mayıs 1916 tari-

hinde İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen 

                                                 
45

 Samizade Süreyya, "Suriye Ahvali Hakkında" 

Teâruf-i Müslimîn, C. 2, Sayı. 27, İstanbul 1328, s. 

48. 
46

 Kurşun, a.g.e., s. 153. 
47

 Mansfield, a.g.e., s. 56. 



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  37 

ve Türkiye'nin Ortadoğu topraklarının payla-

şılmasını öngören gizli Sykes-Picot anlaşma-

sıyla Ortadoğu’da Arapların yoğun olduğu 

toprakları, iki manda yönetimine ve nüfuz 

alanına böldüler. Buna göre, iki Arap devleti 

kurulacaktı. Şam civarında kurulacak olan 

devlet, Fransız korumasına, Bağdat'tan Aka-

be'ye kadar olan alandaki ise, İngiliz koruma-

sına verilecekti. Ancak bu anlaşma Şerif Hüse-

yin'e verilen sözlerle uyumlu değildi48. 

Araplar arasındaki milliyetçilik hare-

keti, Cemal Paşa'yı endişelendirdi. İtilaf dev-

letleriyle işbirliğinde bulundukları gerekçesiy-

le, 27 Mayıs 1916'da Şam'a bağlı Aliye kasaba-

sında bir harp divanı kurdurarak, Suriye ve 

Lübnan'ın en büyük ailelerine mensup49 

Emirü’l-Ömer El-Cezayir, Şefik El-Müeyyed, 

Şükrü El-Asali, Abdülhamid El-Zehravi gibi 

kimseleri idam ettirince Mekke Emiri Şerif 

Hüseyin yayınladığı bir beyanname ile İttihat 

ve Terakki'nin zalim olduğunu ve idam edilen 

bu kişilerin haksız yere öldürüldüklerini ilan 

ederek halkı isyana teşvik etti. Cemal Paşa’nın, 

Padişah'ın izni alınmadan bu kişileri idam 

ettirmesi iç huzursuzluk meydana getirdi. Bu 

arada Şerif Hüseyin ikinci bir beyanname ile 

İttihat ve Terakki mensuplarına destek verme-

yi İslamiyet namına zararlı telakki ettiğini, 

Enver, Talat ve Cemal Paşaların sebep olduk-

ları iç huzursuzluğu gidermek için artık hü-

kümete isyanın dini bir vecibe olduğunu ilan 

etti. Bu ilanlar sebebiyle Suriye'de İngiliz taar-

ruzu başladığı zaman, Türk askeri kötü bir 

duruma düştü ve Araplardan yardım yerine 

zorluk görüldü. Arap ayrılıkçılığına ve düş-

manla işbirliğine gerekçe olarak da İttihat ve 

Terakki mensuplarının sorumsuzca hareketleri 

ve kendi komitelerine itaatkâr görünmeyen 

etnik grup ve unsurlara yönelik tutum, tavır, 

tazyikler sayılmıştır50.  

Batılı işbirlikçilerin vaatleri hariç tutu-

lursa, Cemal Paşa'nın siyasi yaklaşımları, 

Araplara karşı tutumu, İttihat ve Terakki'nin 
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Arapları üzücü faaliyetleri, Arap ileri gelenle-

rinin İngilizlerle işbirliğine yönelişinin sebep-

lerinden birkaçıydı51.  

Hâşimîlerin başı ve Hz. Peygamber'in 

37. torunu olan Mekke Şerifi Hüseyin, gerçekte 

Osmanlı Devleti’ne karşı bir isyankâr değildi. 

Muhafazakâr ve yaşı geçmiş bir insandı. Esa-

sen, Hicaz'a Batılılaşmış bir Osmanlı valisinin 

gelmesinden endişeye düşmüştü. Onun, Os-

manlının ortadan kaldırılmasına dair bir niyeti 

yoktu. Ancak kendisine büyük saygı gösteren 

Kitchener ve İngiltere, Şerif' Hüseyin’in İttihat 

ve Terakki’ye karşı olan bakışını ve pozisyo-

nunu iyi kullandı52.  

İngilizlerin yardımıyla Araplar, Şam 

bölgesini ele geçirdiler. Hüseyin'in oğlu Faysal 

İngiliz himayesinde kendisini Şam valisi ilan 

etti53. 

Sykes-Picot antlaşmasına dayanarak, 

müttefikler bu bölgede 4 manda devlet kurdu-

lar. Fransa, Lübnan ve Suriye'nin kontrolünü 

ele geçirdi ve Faysal'ı Şam'dan çıkardılar. İn-

giltere ise Irak ve Filistin'i kontrolü altına al-

dı54.  

Öte yandan İtilaf Devletleri, 1917’de, 

Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması için 

Yahudilere de söz verdiler55.  

1922’de, bölgede bu beşinci devleti 

kurdurmak için Filistin’i ikiye böldüler ve 

Ürdün ortaya çıktı. Yeni manda devletçikler, 

Milletler Cemiyeti mandası olarak meşru bir 

zemine oturtulmaya çalışıldı. Bu şartlar altında 

İngiltere ve Fransa Arap devletlerini oluştur-

dular. Bunların sınırlarını tespit ettiler, merke-

zi birer rejim oluşturdular ve geleceğe, etnik, 

siyasi, kültürel, ekonomik ve dini olarak bö-

lünmüş, problemli, huzursuz bir bölge miras 

bıraktılar56.  

1.5. Ayrılıkçı, İsyancı ve Milliyetçi 

Araplar  Manda Devrinde  
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I. Dünya Savaşı sonucu parçalanan ve da-

ğılan Osmanlı Devleti’nin Arap tebaasının 

yaşadığı topraklar İngiltere ve Fransa tarafın-

dan paylaşıldı. Bu topraklarda BM’nin onayıy-

la manda devletleri kuruldu ve Bölge Arapla-

rının manda dönemi başladı. Arapların Manda 

döneminde her bir Arap ülkesi, Fransa ve İn-

giltere'nin nüfuzu ve mandası altında, yerli 

ileri gelenlerle işbirliği içinde bulunan bir gü-

cün kontrolünde idi. Irak’ta kral Faysal'ın ida-

resindeki ileri gelenler, subaylar, toprak zen-

ginleri ve aşiret reisleri ve siyaset adamların-

dan oluşturmaktaydı. Suriye'de ileri gelenler, 

toprak zenginleri, iş adamları ve cemaat ön-

derlerinden oluşmaktaydı. Ürdün'de, hüküme-

te, Emirin saraydaki adamları ve aşiret reisleri 

hâkimdi. Lübnan’da, toprak zenginleri ve ce-

maat liderleri yönetimdeydi. Filistin’de ise 

Arap aşiret reisleri ve dini öncüler sözcü ko-

numundaydı57. 

Meslek okullarından mezun kişilerin 

laik temayülleri, Hıristiyan Arap milliyetçi 

işbirlikçilerin etkisi, saltanat ve hilafetin ilgası, 

Yeni Türkiye’de olduğu gibi Arap milliyetçili-

ğinin de laikleşmesine sebep oldu58.  

Manda devrinde Arap milliyetçiliği ve 

Müslüman kimliği her bir devlet için Fransız 

ve İngilizlerden bağımsızlık mücadelesinde 

itici bir milli güç haline geldi59. Arap gençleri, 

milli reform, manda aleyhtarlığı ve Arap mille-

ti adına devletin kontrolünü ele geçirme mü-

cadelesine giriştiler. Fakat Fransızlar ve İngi-

lizler ülkedeki dini ve etnik bölünmelerin arttı-

rılması için gerekli ve gerekçeli zemini oluş-

turdular. 1930'lardan itibaren milliyetçi aydın-

lar ile genç subaylar, Batıda yetişmiş aydın ve 

politikacılar karşı karşıya geldiler. Bu genç 

nesil, 1930'larda Baas Partisi’ni kurdu. Baas 

Partisi’nin kurucuları Paris'te eğitimlerini ta-

mamlamış, Arap Birliği ve sosyal adalet fikir-

lerine sahip, mandacılığa düşman, sosyalist bir 

politika izleyen öğretmen Mişel Eflak ve Sela-

hattin Bitar’dı60. Bunlar, II. Dünya Savaşı’nda 

Fransızların yenilgisinden sonra 1947’de ba-
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ğımsız bir Suriye kurulabildiler. Ancak bunu 

askeri darbelerler takip etti61. Eflak ve Bitar 

tarafından kurulan Baas Partisi, ileriki yıllarda 

Alevi, İsmailî ve Hıristiyan azınlıklar üzerine 

şekillendi. Parti kadroları, ülkenin kurum ve 

organizasyonlarını ele geçirdi62. 

İngilizler, Irak'ı 1917 senesinde ele ge-

çirdikten sonra manda idaresiyle yönetmeğe 

başladılar. 1920 senesinde torak zenginleri, 

mezhep ve cemaat önderleri ile aşiret reisleri-

nin karşı mücadelesi sonucu İngilizlerin man-

da idaresindeki yönetime dâhil oldular. İngi-

lizler ise I. Dünya Savaşı’ndaki yararlılıkların-

dan dolayı bir krallık kurulmasında Kral 

Faysal'a destek oldular63. 

1922’de bir İngiliz-Irak anlaşması ya-

pıldı. Bu antlaşma ile mali, adli, askeri ve dış 

işlerinin kontrolü İngilizlere verildi64. 1930’da 

yeni bir anlaşma ile Irak resmen bağımsız bir 

devlet oldu. Ne var ki İngilizler dışişleri ve 

askeriyeyi kontrollerinde tutmaya devam etti-

ler. Bu süreçte Irak, krallık olarak toprak zen-

ginleri, ulema, Şii mezhep öncüleri, aşiret reis-

leri ile İstanbul'da eğitim görmüş subaylar ve 

Bağdat’ta yetişmiş subaylardan oluşmuş bir 

koalisyon tarafından yönetilmeye devam etti65.  

1936-1941 arasında askeri darbeler bir-

birini takip etti. II. Dünya Harbi, ülkede Al-

man ve İngiliz nüfuz mücadelesine sahne ol-

du. Bu durum, İngiliz taraftarları ile Alman 

taraftarları arasında büyük bir mücadeleyi 

beraberinde getirdi. 1941’de Alman yanlısı 

Raşid el-Geylani Alman menfaatleri doğrultu-

sunda hükümeti ele geçirdi. Bunun üzerine 

İngiliz askerleri ülkeyi işgal ettiler. 1958 yılına 

kadar kral, toprak zenginleri ve sermayedar-

larla beraber devleti idare etti. Ordu, çoğalan 

işsizlerin muhalefetiyle karşı karşıya geldi. 

1958’de bir darbeyle krallığa son verildi66.  

Ürdün, Irak'ın da ötesinde tamamen 

İngilizlerin eseriydi. Hiçbir tarihi geçmişi, ge-
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leneği olmayan, yeni devletlerin en gayri tabii 

olanı idi. Esas niyet, Filistin üzerinde bu devle-

ti kurmaktı. 1922 senesinde İngilizler, Faysal'ın 

kardeşi Emir Abdullah'ın yeni bir devlet kur-

masına göz yumdular67. Böylece Haşimi ailesi, 

katkılarından dolayı ödüllendirilmekteydi. 

1946 senesinde Ürdün bağımsız bir devlet 

oldu. Fakat 1948 antlaşması, İngiliz üstlerinin 

ilgasını sağladı. Arap-İsrail savaşları neticesin-

de 1948-1950 yılları arasında Ürdün, Filistin'in 

bir kısmını içerisine aldığı Ürdün Krallığı şek-

linde yeniden organize edildi68.  

Bu sürede Ürdün, Kral, İngiliz subay-

ları, Filistinli Arap subaylar, Çerkez saray 

mensupları ve dini liderler tarafından yönetil-

di. Irak'takinin aksine Ürdün'de kabile şefleri-

nin etkisi hızla azaltıldı. Başka yerlerde olduğu 

gibi, Ürdün'de eğitim görmüş orta tabaka yö-

netici aydına karşı muhalefette bulundular. 

Ordu devlete sadık kalırken, muhalefet, mü-

nevver ve Filistinliler etrafında toplandı69. 

Lübnan, Suriye gibi bir Fransız eseriy-

di. Önceleri Lübnan, bir Fransız yüksek komi-

seri tarafından yönetilmekteydi. Fakat 1926 

senesinde yeni anayasa siyasi gücü belli başlı 

dini cemaatler arasında bölüştürdü. Buna göre 

bir devlet başkanı bir kabine ile 6/5 oranında 

Hıristiyan ve Müslümanlar arasında bölüşülen 

senato ve milletvekillerinden oluşan ikili par-

lamento sisteminden oluşan bir yapılanma 

olacaktı. Anlaşmak suretiyle başkan daima 

Maruni, Başbakan bir Sünni ve parlamento 

başkanı da bir Şii olacaktı. Dışişleri Hıristiyan-

lara aitti. Ordu Müslüman ve Dürzi yardımcı-

ları olan bir Maruni'nin başkanlığında oluşa-

caktı. Manda devrinde cemaat liderleri iki 

siyasi partiye bağlandılar. Milli grup genelde 

Maruni Hıristiyan idi. Anayasal grup ise Suri-

ye ile yakın bağların oluşturulması taraftarıy-

dı. 1943 senesinde Lübnan'daki gruplar, Hıris-

tiyan ve Müslümanların daha geniş içte işbirli-

ği oluşturmak için ister Arap olsun ister Fran-

sız, dış siyasi bağları göz ardı etmeye anlaştık-

ları milli bir pakt ortaya koyabildiler. Böylece 

1945 senesinde bağımsız bir devlet oluşturmak 

için müsait zemin oluşturmuş oldular. Devlet, 

aralarındaki güç dengesinin muhafazasını 
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temin etti70. 1947 -1958 seneleri arası Lübnan, 

bir seri koalisyon hükümetleri tarafından yö-

netildi.  

 

1.6. Arap Birliği, Bağımsızlık ve Hâ-

kimiyet   Mücadeleleri  

Arap âleminde bir Arap birliği hareketi-

nin oluşması için bütün tabii şartlar oluştu-

rulmuştu. Araplar birbirlerine dil, din, ırk, 

kültür ve coğrafi olarak yakındı. Ancak arala-

rında siyasi, askeri ve ekonomik bağlar güçlü 

değildi71. Her biri ayrı olarak siyasi ve ekono-

mik mücadele veriyordu. Bu mücadele, Batının 

nüfuz ve baskı alanı olan Suriye, Irak ve Mısır 

bölgesinde çetrefilli gelişmelerle devam etti. II. 

Dünya Harbini takip eden yıllarda, bağımsız-

lık mücadeleleri sonucu merkezi Ortadoğu 

bölgesi Arapları bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

Ne var ki bu bağımsızlıklar yeni Arap devlet-

lerini ortaya çıkaran siyasi, kültürel, ekonomik 

ve ideolojik krizlere sebep oldu. Her bir devlet-

te eski nesiller ile yeni nesiler arasında yeni 

devleti ele geçirmek için çetin bir mücadele 

meydana geldi. Bu mücadele, 1948 Filistin-

İsrail savaşı, Batı desteğindeki Yahudilerin 

başarıları ve İsrail Devleti’nin kurulmasıyla 

karmaşık bir hale dönüştü. II. Dünya Harbi’ni 

müteakip Soğuk Savaşın meydana çıkması, 

dünya güçlerinin siyasi manevraları ve milli 

Arap birliği hareketiyle daha da karmaşık bir 

hal aldı. 

Esasen Arap birliği hareketinin kökle-

ri, I.Dünya harbi öncesi Arap milliyetçiliği 

düşüncesi ve Faysal'ın kısa ve zamansız bir 

şekilde Şam'da Arap krallığı kurma teşebbüs-

lerine kadar uzanır. Birlik düşüncesi, önce 

Suriye ve Lübnan'da ortaya atıldı. Çünkü Şam-

'ın Arap tarihinde özel bir yeri vardı. Batı nü-

fuzu sahasına giren ve Hıristiyan Arap nüfu-

sunun yoğun bulunduğu Suriye ve Lübnan’ın 

XIX. yüzyılın sonlarındaki sosyal ve kültürel 

durumu, Arap milliyetçiliği ve Arap birliği 

düşüncesinin gelişmesi için uygun bir ortam 

hazırlamıştı72. Arap Milliyetçiliği ve birliği 
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yolundaki Arap hareketinin öncülüğünü, Tan-

zimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar, edebiyatçı-

lar, yazarlar ve şairler yaptı. Suriye ve Lüb-

nan'daki Hıristiyan Araplar, Tanzimat’tan 

başlayarak milliyetçilik ve birlik hareketinin 

yayılmasına destek verdiler. Fransa nüfuzu 

altına giren Lübnan'ın 1861 yılında özerkliğini 

ilan etmesinden I.Dünya Savaşı'na kadar süren 

bu özerklik esnasında Hıristiyan Araplar, 

Lübnan'ı Osmanlı Devleti'ne karşı Batı kültü-

rünün tutunma alanı, ayrılıkçıların ve milliyet-

çilerin kalesi durumuna getirmişti. Bu bölge-

deki Hristiyan Araplar, Osmanlı Devleti karşı-

sında daha iyi mücadele edebilmek ve bunun 

yanında Müslüman Araplardan da daha fazla 

destek alabilmek için Arap milliyetçiliği ve 

Arap birliği sesini yükselttiler. Arap dili ve 

kültürü, Müslüman ve Hıristiyan Arapların 

ortak yönleri olduğu için, milliyetçilik ve birlik 

yanlısı Arap Hıristiyanlar da Arap tarihi, Arap 

dili ve edebiyatına çok önem verdiler ve bunu 

kullandılar. XX. yüzyılda Arap Milliyetçiliği ve 

birliği yolundaki öncülük, politikacıların eline 

geçti. Bu politikacılar, dünya güçlerinin reka-

betlerinden yararlanmak için, halkın milli 

duygu ve düşüncelerini harekete geçirmek, 

onları örgütlemek için çalıştılar73.  

I. Dünya Harbi geçtikten sonra 

1930'larda Filistin Arap isyanı ve hareketinin 

patlak vermesiyle Arap birliği düşüncesi yeni-

den canlandı. Milli bir hareket olarak Mısır'da 

İslamî canlanış başladı. Mısır, Ortadoğu Arap 

bölgelerinde liderliği ele geçirmek için İslam 

Birliği tezini kullandı.1945’te Mısır'ın himaye-

sinde Arap Devletleri Birliği kuruldu74. Ne var 

ki Irak ve Ürdün'deki Haşimiler Mısır'ın lider-

lik çıkışına karşı direndiler. Çünkü onların 

kendilerine göre bir Arap Birliği anlayışı vardı. 

Arap Devletleri Birliği, 1948’de İsrail devleti-

nin kurulmasını engelleyemediği için dağıldı. 

Bu birlik mücadelesi, Arap Birliği davasına 

dönüştü. Bu dava, 1950'lerde yeniden canlan-

dı. Şöyle ki, İsrail'e, yabancı güçlerin baskı ve 

tahakkümüne, reform ve gelişmeleri engelle-

meye çalışan yerli gruplara karşı Mısır'da Ce-

mal Abdunnasır, Suriye'de Baas Partisi ve yeni 

Arap aydınları tarafından Arap birliği adına 
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ortak mücadele benimsendi. Nasır örnek alına-

rak, hâkimiyet mücadelesi sürdürüldü75.  

II. Dünya Harbi sonrası Amerika ve 

Rusya, Ortadoğu bölgesinde iki rakip güç ola-

rak ortaya çıktılar. 1955’te Amerikan yanlısı 

olarak siyaset güden Türkiye ve Irak, Bağdat 

Paktı'nı ilan ettiler. Mısır ve Suriye, Irak'ın bu 

adımına karşı geldiler ve Amerikan yardımını 

reddettiler76. Aynı yılın Şubat ayında İsrail'in 

Sina'ya saldırması üzerine Mısır ve Suriye 

ortak güvenlik adına Rusya’yı garantör devlet 

olarak tercih ettiler. Nasır, emperyalizm ve 

Siyonizm’e karşı mücadelede Arapların öncü-

lüğünü yaptı. Bütün Arap ülkeleri Arap Birliği 

doğrultusunda hareket etti. 1958’de Irak'ta 

askeri bir darbe ile krallık devrildi ve askeri bir 

rejim oluşturuldu. Suriye, Baas Partisi ve aske-

ri rejimle şekillendi. Mısır ve Suriye'nin Rusya 

desteğinde Batı emperyalizmine tepki göster-

mesi onları sosyalist rejimleri benimsemeye 

sevk etti. Mısır ve Suriye ile Irak arasındaki 

rekabet, Arap Birliğini sekteye uğrattı77. Arap 

ülkelerinin 1967’de İsrail'e karşı yaptıkları 

savaşta yenilgiye uğramaları, Nasır'ın öncülü-

ğünde olan güvenin yıkılmasına sebep oldu ve 

Arap birliği düşüncesi siyasi cazibesini yitirdi. 

1950 ve 1973 Suriye anayasalarında İs-

lam yer almadı. 1953’te Şer'î hukuka şahıs 

hukukunda yer verildi. Bu dönemlerde ikti-

darda bulunan H.Zaim ve Albay Edip Çiçekli, 

laik cumhuriyetçi diktatör bir rejimi benimse-

diler. 1954 muhalefet hareketinden sonra Arap 

dünyasında ilk olarak çoğunlukla Ermeni, 

Kürt ve diğer azınlıklara dayanan Komünist 

Partisi Suriye'de açıktan ve hukuken faaliyete 

geçti78. 

1960’lara doğru Baas Partisi, Suriye'nin 

kontrolünü ele geçirdi ve Mısır'la birleşme 

fikrini teşvik etti79. Parti, 1960'larda Suriye'de 

hâkimiyeti ele geçirdi. Lübnan ve Ürdün'de 

Amerikan ve İngiliz müdahalesi, muhalefeti 

ortadan kaldırdı ve mevcut rejimin işbaşında 

kalmasını sağladı80.  
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 Her ne kadar Suriye’de çoğunluğu 

Sünni nüfus temsil etse de, 1963’te alevi subay-

ların önde geldiği ordu, hâkimiyeti ele geçirdi 

ve partinin sivil liderlerini ortadan kaldırdı81.  

1960'larda kontrolü ellerine geçiren 

Aleviler, Baas Partisi ve askeri çevrelerde 

önem arz etmeye başladı. Baas askeri kolları, 

Alevi, Dürzi ve İsmaili subaylardan oluşturul-

du. Hafız Esat, 1970’te hâkimiyeti ele geçirdik-

ten sonra devlette kendi kontrol mekanizmala-

rını oluşturdu82. Aleviler, nüfusun yüzde onu-

nu oluşturmasına rağmen orduyu ve partiyi 

tamamen kontrolleri altına aldılar. Fransızlar, 

azınlıkları desteklemeye devam etti. Alevi 

olmayan subaylar ordudan atılarak yerine 

alevi olanlar alındı.83.  

Hafız Esat, İslam’ı devlet dini olarak 

ilan etmeyi reddetti ve bununla beraber, devlet 

başkanının Müslüman olmasını kabul etti. 

1960-70'lerde Baas Partisi güçlenmesine karşı-

lık Sünniler muhalefet ve mücadeleci duru-

muna düşürüldü.  

Mısır’da olduğu gibi Sünniler içinden 

bir “İhvan” hareketi ve 1961 Suriye seçimle-

rinde siyasi bir parti olarak siyasi sahneye 

çıkan “İhvan” seçimlerden sonra siyaseti bıra-

kıp, mücadele yolunu tercih ettiler. 1979-1981 

yıllarında Suriye hükümetinin Lübnan'daki 

Filistinlilere karşı müdahaleci tutumu, ekono-

minin kötüye gitmesi, Sünnilerin siyasetteki 

etkisinin azalması sonucu “İhvan”, silahlı mü-

cadeleye yöneldi. Bu mücadele, sermayedarlar, 

esnaf, alimler, toprak zenginleri ve Baas Partisi 

tarafından mağdur olmuş insanlar tarafından 

desteklendi. Fakat bu mücadeleler bastırıldı. 

“İhvan”'ın etkisi ve mücadelesi ise genişleye-

rek arttı84.  

Irak'ta, Abdulkasım'ın liderliğinde bir 

grup genç subay, Arap milliyetçiliği ve reform 

adına Temmuz 1958’de bir darbe ile eski rejimi 

ortadan kaldırdı. Yeni rejim, serbest teşebbüsü 

teşvik etti. Abdulkasım'ın liderliği, Komünist-

lerin desteği ile askeri bir diktatörlüğe dönüş-
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tü85. Rejime karşı muhalefet ortaya çıktı. 

1960'larda Şii ulema bir İslam devleti için 

“Devlet-i İslamiye”'yi kurdu86. Siyasi parti ve 

muhalif gruplar bastırıldı. 1963’de 

Abdulkasım'ın idaresi, Baas Partisi tarafından 

yıkıldı. Bundan sonra Irak'ta, Arap birliği ön 

plana çıkartılarak sosyalist bir hükümet devri 

başladı. 1968’te Baas Partisi prensiplerini uy-

gulamak üzere yine bir askeri darbe ile Arap 

milliyetçiliği adına ve Sünnileri temsilen Ah-

met Hasan el-Bekr ve Saddam Hüseyin iktida-

ra getirildi. 1979’da “Mücahidin” kuruldu. 

1981’de Irak, İran rejimini çökertmek ve Basra 

Körfez'inde Irak'ın üstünlüğünü kabul ettir-

mek amacıyla İran’a saldırdı. Savaş, her iki 

ülkeye de çok pahalıya mal oldu. Irak’ta rejim 

orduya, petrol zenginliğine ve merkezi bir 

ekonomiye bağımlı bir hale geldi.  

 Ürdün'de 1958’de İngiltere desteğiyle muhale-

fet ortadan kaldırıldı87. Askeriye ve Bürokrat 

desteğine dayanan Kral Hüseyin tahtta kalma-

ya devam etti. Ürdün, İngiltere ve Amerika’ya 

bağımlı olarak, muhafazakâr bir devlet olarak 

varlığını sürdürdü88.  

İç savaşlar ve güç dengeleriyle çalka-

lanan Lübnan, 1958’de mevcut durumun de-

vamını muhafaza amaçlı Amerikan müdahale-

si ile karşı karşıya kaldı. Hıristiyanların tahak-

kümünde olan bu statüko, 1960'larda Arap 

Birliği mücadelesi baskısıyla bozuldu. Çoğun-

luğu elde eden Müslümanlar, siyasette ve eko-

nomide daha fazla pay istediler. Lübnan, Filis-

tin meselesinde de ikiye bölündü. 1975’te ülke, 

Falanjlar, Ortodoks Marunî guruplar, bazı 

Şiiler Filistinlileri destekleyenler, Canbolat 

ailesinin başını çektiği sosyalist Dürziler’den 

oluşan iç savaşta perişan oldu. Bölünmüş hal-

deki Lübnan'a hem Suriye ve hem de İsrail 

avantaj edebilmek için müdahalede bulundu-

lar. Ocak 1976’da Suriye, Lübnan'ı işgal etti. 

1978 ve 1982 senelerinde de İsrail, Filistin me-

selesine yönelik olarak Lübnan'ın güneyini 

işgal etti. Ülke hep dış güçlerin müdahaleleri-

ne maruz kaldı ve yönlendirildi. Bir devlet 

yapısı ortaya koyamadı ve ideolojik savaşlar, 
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dış müdahaleler ve Müslüman ve Gayrimüs-

lim gruplaşmaların yoğunluğu içinde bir top-

lum huzuru sağlayamadı89. 

1.7. Arap-Türk İlişkilerinin Gelece-

ğine Yönelik Düşünceler 

Bu yakın tarihi hareketler ve olaylar süre-

cinden çok önemli dersler çıkaran, acı tecrübe-

ler kazanan ve Batının Türklerle Arapları bir-

birlerinden uzak tutarak Arap pazarını paylaş-

tığını dilendirmeye başlayan üst düzey siya-

setçiler ile Arap ve Türk ileri gelenler, son 20 

yılda Türk-Arap ilişkilerinin geleceğini aka-

demik ve siyasi platformlarda tartışmaya baş-

ladılar90. Bu tartışmalarda öne çıkan görüşlere 

özet olarak aşağıda yer verildi. Şöyle ki: 

Türkler ve Araplar, şu veya bu sebep-

lerden dolayı yakın dönemde doğru veya yan-

lış farklı tercihler, işbirlikleri yapmışlardır ve 

güçlü Batı tehdidi karşısında farklı tepkilerde 

bulunmuşlardır. Geri kalmışlığı önleme telaşı 

içine giren Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri, bu 

sebeple kendi içinde ciddi siyasî, ideolojik, 

ekonomik ve fikrî sancılar yaşamıştır. Türk ve 

Arap tarafları bazen geri dönemeyecekleri 

kesin kararlar almışlardır. Farklı Avrupai re-

jimleri, devlet zoruyla uygulamaya geçirerek 

aşırı hissî, fikrî ve ideolojik hareketlerin doğ-

masına sebebiyet vermişlerdir. Bu doğrultuda 

göz ardı edilmeyecek önemli tarihi tecrübeler 

yaşamışlar ve bundan da önemli dersler çı-

karmışlardır. 

Ortadoğu’nun iki büyük ve etkili unsu-

ru olan, aynı zamanda bin yılı aşkın bir birlik-

telik ve ittifak içinde hareket eden Araplarla 

Türklere, ilişkilerini gözden geçirmeleri ve 
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ciddiye almaları için manidar bir vazife düş-

mektedir. 

Türk-Arap işbirlikleri, tarihî ilişkiler içe-

risinde mütalaa edildiği zaman,  İslâm dünya-

sının merkezi Türkiye olmuştur. Bu da coğrafi 

bağdan sonra en önemli faktörü oluşturmuş-

tur. Karşılıklı menfaatler çerçevesinde endişe 

veren faktör, diğer tarafı da endişeye düşür-

müştür. Akdeniz’e kadar uzanan geniş bir 

coğrafyada, Türk-Arap sınırları içerisinde, iki 

komşu millet tarafında meydana gelen isten-

meyen bazı olaylar hem Türkler ve hem de 

Araplar için dönüm noktasını oluşturmuştur.  

İki millet, İslâm tarihinin oluşumunda 

ve İslâm devletlerinin kurulmasında, eski ve 

yeni dünyada önemli sosyo-politik ve kültürel 

görevler üstlenmişlerdir. Türk-Arap ilişkilerini 

sadece coğrafî, tarihî ve politik faktörlerle sı-

nırlamak da doğru değildir. Bunların etkisini 

kabul etmek gerekir ancak daha çok ekonomik 

ve kültürel gerçekleri ve ortak menfaatleri de 

dikkate almak gerekir. Ortak değerleri içine 

alan İstanbul-Bağdat-Şam-Hicaz-Kahire mer-

kezleri, Ortadoğu’nun can damarları, kıtalara 

ve İslam dünyasına açılan kapıları olmuşlardır. 

Çünkü bu merkezler denizler havzasında ve 

kıtalar kavşağında bulunmaktadırlar. 

Türk-Arap ilişkilerinde birlikteliğin en 

önemli faktörü ekonomi olarak görülmektedir. 

Elbette ekonomiyi politikadan ve kültürden 

ayırmak mümkün değildir. İki tarafın da ka-

bullendiği bir çıkar mutabakatı sağlamak zor 

olmakla birlikte her konu müstakil olarak ele 

alındığı takdirde çözüme kavuşturulması daha 

kolay ve mümkündür. Bu sebeple ilk etapta 

üzerinde anlaşma sağlanabilecek konular ele 

alınmalı; zor olanlar sonraya bırakılmalıdır. 

Ekonomik işbirliği ile birlikte kültürel işbirliği 

de sağlandığı takdirde; çözümü zor gibi görü-

nen meselelerde birleşme noktaları doğacaktır.  

Türkiye’nin önündeki temel seçenekler, 

gerçekçi olarak ele alındığı zaman gelecek 

açısından en ümit verici olanı muhtemel bir 

Türk-Arap Ekonomik Topluluğu veya Ortado-

ğu Ekonomik Topluluğudur. Eğer bu ortaklık, 

Ortadoğu ülkelerinin tümünü kapsayacak 

biçimde genişletilirse, Türkiye’nin, İsrail’in 

rolünü dengeleyecek bir görev üstlenebilmesi 

mümkündür. Türkiye, ekonomik, siyasi ve 

teknolojik tecrübesinin yanı sıra bir İslâm ül-
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kesi olması, bu görevi kolayca üstlenebileceği-

ni göstermektedir. Arap dünyasını kapsayan 

yoğun bir ekonomik işbirliği, Akdeniz Birli-

ğinden daha geniş ve derin ekonomik imkân-

lar vaat etmektedir. 

Türkiye, doğal kaynaklarıyla, su kay-

naklarıyla, pazar potansiyeliyle, önemli coğra-

fî, stratejik ve jeopolitik merkezî konumuyla 

dikkatleri üzerine çeken bir ülke konumunda 

olması dolayısıyla Ortadoğu politikaları çerçe-

vesinde Türk-Arap ilişkilerinin eskiden barış 

ve birlik zamanlarında olduğu gibi, geliştiril-

mesi ve toparlanması zaruri hale gelmiştir.  

Bu çerçevede evvela, yabancı müdahale-

sine ve aracılığına sebebiyet vermeden Türk-

Arap ilişkileri geliştirilmelidir. 

Türkler ve Arapların uluslararası ku-

rumlar ve düzenler karşısındaki tavırları ve 

tecrübeleri geniş bir araştırmaya tâbi tutulma-

lıdır. Türkler ve Araplar, birleştikleri ve ayrıl-

dıkları noktaları, iç ve dış meselelerini tam 

olarak bilmemektedirler. Arap tarafı, Türkleri 

emperyalist güçlere ve Siyonistlere yardımcı 

olmakla suçlamıştır. Arapları ve Türkleri bir-

birlerinden uzaklaştıran asıl sebepler üzerinde 

durulmamıştır. Bütün Batı desiselerine ve Tür-

kiye’nin İsrail ile olan diplomatik ve stratejik 

ilişkilerine rağmen, Türk-Arap ilişkilerindeki 

kopukluğu, eski dogmatik peşin hükümlerden 

uzak tutarak, kendi gelecekleri ve hayatî çok 

yönlü çıkarları için işbirliği ve güç birliği kur-

maları mümkündür. 

Bütün olumsuzluklara rağmen denile-

bilir ki; Türk ve Arap milletleri büyük bir deği-

şim yaşamaktadırlar. Bu değişim, Türk ve 

Arap dünyasının içinde bulunduğu şartlar 

gereği aynı derecede veya aynı karakterde 

olmayabilir. Zira her iki milletin kendisine has 

coğrafi, kültürel ve jeopolitik özellikleri mev-

cuttur. Bu farklı özellikleri dikkate alarak, her 

iki milletin menfaatlerine uygun hayırlı çö-

zümler bulmak mümkündür. 

Bu hususta Türk liderlerin izleyecekleri 

hegemonyacı olmayan işbirliğine yönelik poli-

tikalar, Araplar karşısında Türkiye’nin niyetle-

rine güveni zedelemeyecektir. Bayraktarlığını 

yapacağı Ortadoğu düzeni yerine Türkiye’nin 

ortak çıkarlar ve işbirliği ilkesine dayanması, 

hegemonyacı eğilimlerden uzak durması ve 

uluslararası Siyonizm ve Amerikan-Batı em-

peryalizmine alet olmaması gerekir ki, bunlar 

faydalı işbirliği yolunun önündeki engelleri 

kaldırabilsin ve ortak ekonomik faydalar temin 

edebilsin. Ayrıca dinî ve tarihî bağları güçlen-

direcek, Türkiye’nin ve komşu Arap ülkeleri-

nin iç güvenliğini artıracak, sabit ve dengeli 

ilişkiler tesis edilebilsin. 

Bu çerçevede Araplar ve Türkler, ortaya 

çıkan fırsatları iyi değerlendirmeli, iç çekişme-

leri çözme yetkisini destekleyecekleri yerli 

güçlere havale etmeli, Ortadoğu için gerekli 

barışçı çözümler bu güçler tarafından üretil-

meli ve ortaklaşa uygulanmalıdır. 

Türk-Arap dostluk ilişkileri, her iki tara-

fı kazançlı çıkaracak bir deneme olduğu gibi, 

daha iyi ekonomik ve kültürel ilişkiler de vaat 

etmektedir. 

Ortadoğu barış faaliyetinin kalıcı ve ke-

sin bir zemine oturması için cumhur ve hoşgö-

rü temeline dayanarak yani ortak akıl ve ortak 

düşünce zemini oluşturarak her şeyden önce 

bir tartışma platformu gerçekleştirmek ve bu-

nu devam ettirmek gerekmektedir. 

Devletlerarası görüşmeler programla-

nırken, konferanslar ve müzakereler gelenek 

prensibine uyularak ön şartsız olarak plan-

lanmalı ve gündem defterleri gayet esnek ve 

açık tutulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, ön şart-

lar koymak ve belli önceliklerde ısrar etmek, 

işbirliğini ve kavgaların yatıştırılmasını engel-

leyecektir. 

Araplarla, özellikle Suriye ve Irakla 

Türkiye arasında bir güven bunalımı ve uçu-

rumu mevcut olmuştur. Sonradan ortaya çıkan 

yeni problemlerde, kaynak paylaşımıyla ilgili 

ihtilaflar meydana getirmektedir. Ortak işbirli-

ğine gidilerek, bu ihtilaf ve mücadeleler, yerini 

barışa bırakmalıdır. 

Türkiye geniş su kaynaklarına ve fakat 

kısıtlı enerji imkânlarına sahiptir. Aksine 

Araplar, kısıtlı su kaynaklarına ve fakat geniş 

enerji imkânlarına sahiptir. Arap ve Türk taraf-

ları arasında, Arapların suya, Türk tarafının da 

petrole olan ihtiyaçlarının bütünleşmesi için 

işbirliğinin artırılması gerekir. 

Su ve petrol tahsisatı ve işletmesi konu-

sunda Ortadoğu ülkeleri arasında ikili yahut 
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çoklu anlaşmalar olmadığı için bölgede eko-

nomik işbirliği sağlanamadığı gibi, geniş çapta 

bir güvensizlik politikası da hâkim olmuştur. 

Türkiye ile Arap ülkeleri arasında pek 

çok alanda işbirliği mümkün iken ve bu potan-

siyel mevcut iken, sadece iki-üç alanda makul 

bir işbirliği imkânı aranmıştır. İnşaat, ticaret ve 

taşımacılık alanlarında olduğu gibi, teknoloji, 

turizm, işçi ve sermaye mübadelesi alanlarında 

da işbirliği mümkündür; fakat su, elektrik ve 

petrol kaynaklarının belli ölçüde paylaşımı 

daha çekici görünmektedir.  

Ortadoğu’da kalıcı bir Türk-Arap işbir-

liği, Ortadoğu ülkeleri için hayatî önem arz 

etmektedir. Ekonomik ve kültürel ilişkiler 

beklenenden daha büyük menfaatler sağlaya-

bileceği gibi, devam eden uyuşmazlıkları ve 

mücadeleleri de azaltacaktır. Adil ve karşılıklı 

menfaate dayalı ekonomik ilişkiler, evvelce 

yerleşmiş bulunan zıt kanaatleri ortadan kaldı-

racak, ülkeleri birbirine yaklaştırarak müşterek 

ilgi alanları doğuracaktır. 

Bu manada, ekonomik bağlar, işbirliği-

nin temelini oluşturacak, politik muameleler 

doğuracak ve bilahare bu muameleler, işbirli-

ğini müesseseleştirerek, Türklerle Arapların 

mücadele yerine anlaşmayı tercih etmelerini 

sağlayacaktır. İrtibat bağlarının az olduğu bir 

bölgede, barışa götürecek en emin yol müşte-

rek ekonomik menfaatlerden geçecektir. Eko-

nomik ilişkiler, geçmiş düşmanlıklardan gelen 

engelleri yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. İki 

tarafın zayıf ve güçlü yönlerini hesaba katarak 

daha ileri ekonomik işbirliğine gitmeleri ha-

linde, hem Araplar ve hem de Türkler bundan 

kazançlı çıkacaktır. 

Şu temel hadiseler, Türk-Arap ilişkileri-

nin gelişmesine hizmet etmeye devam etmeye 

devam etmiştir: 1. Arap davasına politik des-

tek vermek. 2. Karşılıklı ilişkilerde, Arap Dün-

yası’ndaki muhtemel farklılıklara karşı tarafsız 

yahut çekimser kalmak. 3. İsrail ile ilişkileri 

asgaride tutmak. 4. Bütün Arap ülkeleriyle 

ekonomik ve teknolojik alanlarda yakın işbir-

liği içinde olmak. 

Ortadoğu politikaları içinde Türkiye ör-

neği, kalıcı ve etkili bir barışın ve dengenin 

kurulması yönünde, çoğulcu parlamenter de-

mokrasinin bütün değerleriyle, kurallarıyla ve 

müesseseleriyle yerleşmesi istikametinde bazı 

alternatifler ortaya koymuştur.  

Ortaya çıkan gerçek şu ki; Arapların ve 

Türklerin önünde kendi aralarında ekonomik, 

siyasî ve kültürel bir güç birliği oluşturmaktan 

başka bir seçenek kalmadığı görülmektedir. 

Türklerin, Ortadoğu’yu bir asırdan fazladır 

kana bulayan Batıyı dengeli bir şekilde dikkate 

alarak ve onları kendilerine yönelik bir tehdit 

oluşturmayacağına ikna ederek, Ortadoğu 

meselesini bölge ülkeleriyle karşılıklı siyasî, 

stratejik, ekonomik ve kültürel işbirliği içinde 

çözmenin yollarını ve çarelerini araştırması ve 

tartışması gerektiği açık bir şekilde ortadadır. 

Tarih, insanlara, toplumlara ve ülkelere 

geleceği tayin etmek ve tarihi hatalardan ka-

çınmak için sonsuz bilgiler vermekte ve tecrü-

beler sunmaktadır. Bu bilgileri değerlendirmek 

için hem tarihi iyi bilmek, hem de ileriye dö-

nük görüşlere sahip olmak gerekir. Türkler ve 

Araplar, yarınlarını düşünürken ortak kültür-

lerini, sosyal değerlerini, yüzyıllarca beraber 

yaşadıklarını inkâr edemezler. Bunu yaptıkları 

takdirde kültür varlıklarını, millî egemenlikle-

rini koruyacak ekonomik ve sosyal gelişmele-

rini sağlayacak en büyük destekten kendilerini 

mahrum etmiş olurlar. Türkler ve Araplar, 

geçmişten ders alarak karşılıklı olarak yaptık-

ları hataları tekrar etmeden, geleceklerini gü-

venlik altına almak zorundadırlar.  

Türkiye ve Ortadoğu, her zaman olduğu 

gibi büyük devletlerin, yani Amerika Birleşik 

Devletleri’nin, Avrupa’nın, Sovyetlerin ve 

hatta Çin’in rekabet alanıdır. Bu rekabet daha 

da şiddetlenmektedir. Ortadoğu’ya hâkim olan 

ülke, dünyanın en önemli stratejik kilit nokta-

larına ve petrol kaynaklarına hâkim olduğu 

için dünyaya hükmedeceği açıktır. Ortado-

ğu’nun, yani Arapların ve Türklerin topluca 

herhangi büyük bir devletin baskısı, tehdidi, 

kontrolü veya hâkimiyeti altına girmeleri, on-

ların siyasi ve kültür egemenliklerini ve so-

nunda da varlıklarını yok edebilir. Türkler ve 

Araplar birbirinden ayrı kaldıkları sürece bü-

yük devletlerden birinin hâkimiyeti altına 

düşmek tehlikesindedirler. Ne Türkiye ve ne 

de Arap ülkeleri, tamamıyla kendi millî çıkar 

ve varlığını düşünerek ve bu çıkarları koru-

mak amacıyla tamamıyla serbest karar alabile-

cek durumda değildirler.  
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Türkiye ve Arap ülkeleri ihtiyaçları olan 

ana savunma silahlarını, mesela uçak, tank, 

elektronik cihazları ve yazılımları büyük dev-

letlerin birinden almak zorunda kalmışlardır. 

Askeri bakımdan bu bağlılık devam ettiği sü-

rece Türkiye’nin ve Arapların serbest karar 

almak imkânları çok kısıtlı kalmaya mahkûm-

dur. Türkiye ve Arap ülkeleri, ancak sıkı bir 

işbirliği sayesinde tam manasıyla serbest karar 

alma durumuna girebilirler. Bu işbirliğini sağ-

layacak maddi şartlar halen mevcuttur.  

Türkiye ve Arap ülkelerinin hemen he-

men hepsi, nispeten iyi yetişmiş, dünya duru-

munu iyi bilen aydınlara sahiptirler. Birbirleri-

ne karşılıklı yardım edebilecek şekilde akade-

mik, ekonomik, sanayi, idarî ve askerî alanlar-

da yetişmiş uzmanları vardır. Bütün bu imkân-

ların gerçekleşmesi için Türklerin ve Arapların 

her şeyden evvel birbirlerine itibar etmeleri ve 

saygı göstermeleri ve işbirliğine inanmaları 

gerekmektedir. Saygı ve güvencenin elde 

edilmesi ise dargınlıkların unutulmasına ve 

şüphelerin ortadan kalkmasına, karşılıklı kü-

çümsemelerin ve suçlamaların sona ermesine 

bağlıdır. Bunların yerini tarihte olduğu gibi 

karşılıklı sevgi ve saygı almalıdır. Okul kitap-

larına girmiş ve genç kuşaklara aşılanan yanlış, 

yersiz ve Avrupalılarca kendi çıkarlarına hiz-

met eden, kasıtlı olarak öne sürülmüş tarih 

bilgilerinin yerini gerçekleri ifade eden bilgiler 

ve doğru tarih almalıdır. 

Eğer gerçekten Ortadoğu’da Türk-Arap 

işbirliği gerçekleşecek ve kendisinden bekle-

neni verecekse her şeyden evvel yapılacak iş 

bu işbirliğinin şimdiye kadar gerçekleşmesini 

engelleyen sebepleri iyi tespit etmek ve belle-

mek gerekmektedir. İşaret etmek gerekir ki 

Türk-Arap ilişkilerinin şimdiye kadar arzu 

edilir şekilde gelişememesinin ana sebebi, Batı-

lı gözüyle bakış ve Oryantalist propagandanın 

bir sonucu olarak karmaşık bir kültür ve eği-

tim anlayışı ve temelsiz tarih bilgisi olmuştur. 

Bütün bunların telâfisi ve yeni bir hamle için 

ise Ortadoğu ekseninde bir Türk-Arap araş-

tırma, geliştirme, strateji ve işbirliği komisyon, 

enstitüsü ve kuruluşlarının yaygınlaştırılması, 

desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu, barış adına Batılı devletlerin de faydasına 

görülmektedir. 

 

2. Sonuç 

Batı-Arap-Türk üçgeninde ele alınan 

söz konusu düşünce ve hareketlerin tarihi 

sürecinde, Batının Osmanlı toplumunu içten 

çözmek ve ayırmak için telkin ettiği milliyetçi-

lik ve ayrılıkçı fikirlerin, önce Hıristiyan toplu-

luklar üzerinde etkisini gösterdiği görülmek-

tedir. Batılı devletler Osmanlı toplumunun 

çözülmesi, devletten ayrılması ve parçalanma-

sı sürecinde milliyetçilik ve özgürlük fikirlerini 

iyi kullanmasını iyi becerdiği anlaşılmaktadır. 

Arap milliyetçiliği fikrine de Ortadoğu bölge-

sinde öncelikle Batı ile işbirliği içine giren Hı-

ristiyan Araplar öncülük ettiği ve geleceği 

belirsiz bu süreç içinde Arap milliyetçiliği ile 

Arap ayrılıkçı fikirleri beraber geliştiği önü-

müze çıkmaktadır. 

Ne var ki Batılı devletlerin bağımsızlık 

ve özerk devlet sahibi olma vaatleri doğrultu-

sunda gelişen bu kontrolsüz fikirler, bu dü-

şünde ve heyecanla Osmanlı idaresine karşı 

ayrılıkçı mücadele yaparken Dünya Savaşı 

sonrası Batı nüfuzu ve manda idaresi altına 

düşen Arap dünyasını, karmaşık, belirsiz, çile 

ve acılarla dolu bir geleceğe sürüklediği acı bir 

gerçektir. 

Bu tarihi tecrübe ve acı gerçeklerin or-

taya çıkmasıyla, manda devrinde Arap milli-

yetçiliği, Arap Birliği ve bağımsızlık, hem şaş-

kın Arap siyasilerin ve hem de muhafazakâr 

muhalefetin müşterek ideolojisi oldu. 

II. Dünya Harbi’nden sonra Arap kim-

liği ve ideolojisi antiemperyalizm, İsrail'e karşı 

mücadele, siyasi rejimlerin oluşturulması ve 

hükümete hâkim olma gibi hedeflerin temelini 

oluşturdu. 

1950'lerden 1970'lere kadar devlete hâ-

kimiyet, sosyalist ve sosyoekonomik atılım iki 

önemli mücadele unsuru olarak ön plana çıktı.  

Arapların 1967’deki İsrail yenilgisi, 

1970'lerdeki petrol zenginliği, Arap Birliğinin 

terk edilerek, devlet rejimlerini güçlendirme 

şeklinde gelişti. Milli unsurlar ön planda tutu-

larak laik devlet fikri savunuldu. Bununla 

beraber, Arap dünyasında İslami yaşayış ve 

düşünce, önemli rol oynamaya devam etti. 

 Arap milliyetçiliği ve Müslümanlık, 

Filistinlilerin Siyonizm ve İsrail’e karşı müca-
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delesinde de önemli rol oynadı. Laik ideolojile-

re, adaletsizliğe ve kültürel bozulmaya karşı 

gösterilen tepki, kurtuluş, yükseliş ve başarı 

için İslam’a yeniden sarılış şekline ortaya çıktı. 

Laik Arap kavmiyetçiliği ve bölgedeki 

mevcut yapılanmalar ile İslam’a yeniden sarı-

lış arasında bir çekişme ve hâkimiyet mücade-

lesi olarak devam etti. 

Hıristiyan Arapların milliyetçilik ve 

ayrılıkçılık hareketleriyle başlayan buhranlı 

gelişmeler bir sürü yanılgılarla ve acılarla neti-

celendi ve yakın geçmiş sorgulanmaya başlan-

dı. Bu sorgulanmada Türk-Arap ilişkileri ve 

geleceği yeniden masaya yatırılarak tartışmaya 

açıldı.  

Bugün merkezi Ortadoğu Arap dün-

yasında, Osmanlıda olduğu gibi, yeniden Tür-

kiye’nin öncülük ve adil idaresi gerekliliği fikri 

ve anlayışının bölgeye hâkim olmaya başlama-

sı, yakın geçmişin Araplara kazandırdığı acı 

tecrübe ve Türklere karşı minnettarlığın ve 

mahcubiyetin bir ifadesi olarak seslendirilmek-

tedir. 
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TÜRKİYE’DE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN 

KULLANIM ALANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 
 

İbrahim ORGAN* 

Doğan BOZDOĞAN** 

Öz 

   Faiz oranları, mal fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmeler alternatif finansal ürünlere 

olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak türev piyasaların geliştirilmesine çalı-

şılmış ve bunun için bir takım düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeler yasal ve vergisel ola-

rak yapılmıştır. Türkiye’nin türev piyasalarla tanışması 1980’li yıllara dayanmaktadır. Türev 

piyasalar içerisinde opsiyon sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, swap sözleşmeleri ve future 

sözleşmeler yer almaktadır. Türev ürünler içerisinde yer alan opsiyon sözleşmeleri, satın alan 

tarafa herhangi bir ürünün fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile bu ürünü ileri bir vadede 

satın alma yada satma hakkını veren anlaşmadır. Sık kullanılan bir türev üründür. Türkiye’de 

gerek opsiyon sözleşmesine gerekse de diğer türev ürünlere yönelik yasal ve vergisel düzenle-

melerde bir takım eksiklikler dikkat çekmektedir.  

  Bu çalışmada, Türkiye’de opsiyon sözleşmelerinin vergilendirilmesi ve kullanım alanının 

genişletilmesine yönelik bilgilere yer verilecek ve mevcut vergi sistemindeki eksiklikler ortaya 

konularak çözüm önerilerinde bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türev Ürünler, Opsiyon Sözleşmeleri, Vergilendirme, Türkiye. 

 

Application And Taxation Of Option Agreements In Turkey 
 

Abstract 

 

      Interest rates, commodity prices and exchange rate developments increased the need for 

alternative financial products. Studied the development of derivatives markets as a result of this 

need, and a number of regulations have been made for it. These arrangements were made in the 

legal and taxation. Meet in derivates market for Turkey based on in the 1980s. In derivatives 

markets, option contracts, forward contracts, swap contracts and futures contracts are included. 

The option contracts in derivative products, price of the product in any way bought this 

product today, securing a further term on the condition that the right to purchase or sell the 

deal. A commonly used derivative product. Option agreement, as well as other derivative 

products in Turkey and for the lack of a number of legal and tax regulations are not worthy. 

In this study, information regarding the expansion of option contracts in the field of taxation 

and the user will be given and shall putting forward the lack of propose solutions to the current 

tax system. 

Keywords: Derivative Products, Option Contracts, Taxation, Turkey 
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Giriş

1. Türev Finansal Araç Piyasaları     

     ve Türleri 
1.1. Türev Finansal Araç Piyasalarına  

      Tarihsel Bakış 

Sanayi devriminin ticari faaliyetler açı-

sından önemli bir yeri bulunmaktadır. Sanayi 

devrimi ile birlikte dış ticaret politikalarına 

yönelik birçok teori ortaya çıkmıştır. Bu teori-

ler özellikle ülkelerin hangi malların ticaretini 

yapması ve bu ticarette uygulanacak mübadele 

oranlarının ne olması gerektiğinin üzerinde 

durmuştur. Altın standardının geçerli olduğu 

dönemde, bir ülke parasının değeri, içerdiği 

altın miktarı ile belirlendiğinden paraların 

birbiriyle değişim oranları büyük hareketler 

göstermemiş, dolayısıyla, söz konusu yıllarda, 

döviz kuru, karar alıcılar için bir risk unsuru 

teşkil etmemiştir (Özalp, 2003:10). 

1944’de gerçekleştirilen BrettonWoods kon-

feransı (BrettonWoods, II. Dünya Savaşı sırasında 

Temmuz 1944’te ABD’nin küçük bir kasabası olan 

BrettonWoods’da toplanan Birleşmiş Milletler Para 

ve Finans konferansında ortaya çıkan iktisadi bir 

sistemdir), dünya piyasalarına sabit ya da belirli bir 

sınır dahilinde dalgalanmaya bırakılan döviz kurla-

rına dayalı, istikrarlı ve öngörülebilir bir pariteler 

sistemi getirmiştir. Bu sistem ile doların değerinin 

altına, diğer para birimlerinin de belli formüllerle 

dolara bağlanması ön görülmüştür. Sistem temelde 

karşılıklı dönüşüm esasını benimsemiştir. Ancak 

sistemin karşısında önemli bir olumsuzluğunda 

bulunduğu belirtilmelidir. Söz konusu olumsuzluk, 

hızla gelişmekte olan ekonomilerdir. Hızla gelişen 

ekonomilerin ihtiyaçlarını karşılayamayan 

BrettonWoods parasal sistemi, II. Dünya savaşından 

beri kullanılmakta olan sabit kur sisteminin 1972 

yılında çökmesine neden olmuştur.bu tarihten itiba-

ren ülke paralarının değişim oranları piyasa koşul-

larının altında belirlenmeye başlanmıştır. Yine bu 

dönemde önemli bir güç olarak değerlendirilebile-

cek Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan 

enflasyon artışı döviz kurunda ve faiz oranlarında 

dalgalanmalara yol açmıştır. Bu durum günümüz 

finans piyasalarında hala etkisini sürdürmektedir. 

Sermayenin çok kolay yer değiştirdiği ve uluslar 

arası ticaretin bir hayli arttığı günümüzde, hem söz 

konusu istikrarsızlıkların yol açtığı belirsizliği orta-

dan kaldırmak, hem de ortaya çıkan fırsatları değer-

lendirmek için yeni finansal araçlar ve bu araçlara 

yönelik stratejiler sürekli olarak geliştirilmektedir 

(Çiçek ve Bozdoğan, 2011:81). 1970’lerin başında 

ortaya çıkan ve 1980’lerden itibaren giderek artan 

bir öneme sahip olan finansal türev araçları bu 

çabaların bir ürünüdür.   

Geçmişi uzun yıllar öncesine dayandı-

rılabilecek olan türev ürünler, özellikle finan-

sal piyasaların daha riskli hale gelmesi ile bir-

likte finansal ve finansal olmayan kurumlar 

tarafından riskten korunma, spekülasyon ve 

özellikle arbitraj amacıyla yaygın olarak kulla-

nılmaya başlanmış ve portföy yönetim süre-

cinde yer almıştır. Son dönemlerde türev ürün-

lere olan ilginin artış eğiliminde olduğu söyle-

nebilir. Özellikle finansal piyasalarda yaşanan 

krizler türev ürünlere dayalı işlem hacmini 

artıran önemli bir unsur olarak dikkat çekmek-

tedir. 

Türk yatırımcılarının türev ürünlerle 

tanışması 1980 sonrasında olmuştur. Vadeli 

döviz alım satımına ilişkin ilk yasal düzenle-

meler ise 1983 yılında TPKKH 28 sayılı kararla 

yapılmış olan daha sonra 32 sayılı kararla tüm 

gerçek ve tüzel kişilerin vadeli döviz alım sa-

tımı yapabilecekleri hükmüne bağlanmıştır 

(Çiçek ve Bozdoğan, 2011:82). Vadeli işlemle-

rin kanuni bir kimlik kazanması yolundaki en 

önemli adım 1992 yılında atılmıştır. Bu dö-

nemde Sermaye Piyasası Kurulu “finansal 

göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı 

vadeli işlem sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin 

işlem göreceği borsalarda çalışacak kurumların 

kuruluş, faaliyet, prensip ve esasları ile yü-

kümlülüklerini düzenlemek, izlemek ve denet-

lemek” ile yetkili kılınmıştır. 

Türkiye’de türev ürünlerin işlem göre-

ceği organize bir borsa olarak 3 mayıs 1994’de 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Vadeli 

İşlemler Piyasası Müdürlüğü kurulmuştur 

(Ersan, 1997:25). Bu kuruluşun amacı, para ve 

sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcı-

lara ve portföy yöneticilerini riskten korumak-

tır.  

2001 yılında dalgalı kur sistemine ge-

çilmiştir. Bunun sonucunda döviz kurlarının 

gelecekte alacakları değerlere ilişkin belirsiz-

likler artmıştır. Bu sebeple döviz üzerine vade-
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li işlem sözleşmelerinin işlem göreceği bir pi-

yasanın açılması işlemleri hızlanmıştır. 15 

Ağustos 2001’de, TL/Dolar vadeli işlem söz-

leşmeleri borsa salonu ortamında işleme açıl-

mıştır.  

Bu gelişmeler sonucunda 19 Ekim 2001 

tarihinde Türkiye’nin ilk özel borsa kuruluşu 

olarak Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. 

kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı, fiyat ve 

faizlerin dalgalı seyrettiği bir ortamda işletme-

lerin risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine 

imkan sağlayacak araçları sunmaktır. 

 

1.2. Türev Finansal Araç Türleri 

Piyasaların gelişmesi ile birlikte, türev 

ürünlerin değişik çeşitleri ve kombinasyonları 

müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilme-

ye başlanmıştır. Anlaşılması ve hesaplanması 

bir hayli zor olan bu ürünler temelde forward 

sözleşmeler, swap sözleşmeler, opsiyonlar ve 

futures sözleşmeler olarak sınıflandırılmakta-

dır.  

1.2.1. Forward Sözleşmeleri 

Forward işlemleri, belli miktarda malın 

ya da finansal aracın (hisse senedi, tahvil, dö-

viz vb.) önceden belirlenmiş bir fiyattan ve 

önceden belirlenmiş, gelecekteki bir tarihte 

satın alınması ya da satılması yükümlülükleri-

ni içeren, kontratlara dayalı işlemlerdir (Nur-

can, 2005:12). Bu işlemlerde taraflardan biri 

nihai alıcı olup, sözleşmede belirlenen fiyattan 

mal ya da menkul kıymeti satın alıp ödemeyi 

yapmaktadır. Diğer tarafta ise nihai satıcı olup, 

belirlenen fiyattan mal ya da menkul kıymeti 

satandır.  

Forward sözleşmeleri, belirli bir şekle 

bağlı olmayıp, tarafların iradeleri doğrultu-

sunda serbestçe düzenlenebilmektedir. Örne-

ğin, emtiaya ilişkin forward sözleşmelerinde 

vade, miktar, fiyat taraflarca bugünden belir-

lenir. Aynı şekilde, döviz işlemlerine ilişkin 

forward sözleşmelerinde belirli bir miktar 

dövizin, anlaşmanın yapıldığı tarihte, belirle-

nen kur üzerinden alımının veya satımının 

yapılması taraflarca kabul edilir.  

Forward sözleşmeleri organize borsa-

larda değil, tezgah üstü piyasalarda işlem 

görmektedir. Forward sözleşmeleri aracısız 

yapılabilmektedir. Forward sözleşmelerinin 

temel amacı, alım satım işlemine konu olan 

değişik kıymetlerin gelecekteki beklenmedik 

fiyat değişmelerinden kaynaklanan riski en 

aza indirmektir (Kaygusuz, 2011:140). 

1.2.2. Swap Sözleşmeleri 

Swap sözleşmeleri, kuruluşların farklı 

piyasalar arasında arbitraj yapmalarına imkan 

sağlayan, iki ya da daha çok tarafın farklı piya-

salarda farklı kredi değerliliğine sahip olmaları 

nedeniyle, piyasalardaki rekabetçi üstünlükle-

rin tarafların her birinin yararına olacak şekil-

de kullanılması amacıyla, önceden belirlenen 

ödeme planlarının karşılıklı olarak değiştiril-

diği finansal işlemlerdir. Swap sözleşmeler, 

çoğunlukla bir spot ve bir vadeli işlemin aynı 

anda yapılması ile gerçekleşir. Ancak bir swap 

işleminin vadeleri farklı iki ayrı vadeli işlemi 

de içerebilmektedir.  

Finans piyasalarında genelde, faiz 

ödemeleri ile yerli ya da yabancı para üzerin-

den yükümlülüklerin takas edildiği swap söz-

leşmeleri gerçekleştirilmektedir. Ancak, faiz 

swap sözleşmeleri günümüzde gerçekleştirilen 

swap sözleşmelerinin büyük bir kısmını oluş-

turmaktadır. 

1.2.3. Future Sözleşmeleri 

Future sözleşmeleri aslında asgari un-

surları standart hale getirilmiş forward söz-

leşmeleridir. Borsalar tarafından gerçekleştiri-

len bu standartlaştırmanın amacı, sözleşmeyi 

daha çok alınır satılır hale getirerek likiditenin 

artırılması, böylece forward sözleşmelerinde 

problem olan pozisyon kapatma işleminin 

kolaylaştırılmasıdır (Çiçek ve Bozdoğan, 

2011:84).  

1.2.4. Opsiyon Sözleşmeleri 

Opsiyon sözleşmeleri finansal varlıkla-

rın belirli bir zamanda veya belirli bir zaman 

dilimi süresince herhangi bir zamanda alınma-

sı veya satılması konusunda alıcıya seçim hak-

kı tanıyan sözleşmelerdir (Bak, 2009:40). Dola-

yısıyla opsiyon sözleşmesi alıcı taraf açısından 

bir hak sağlamakta, buna karşılık satıcı tarafı 

bu hakkı satan taraf olarak yükümlülük altına 

sokmaktadır. Alıcı taraf, opsiyon sözleşmesiyle 

tanınan hakkı satın alırken bunun için opsiyon 
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primi adı altına bir para ödemektedir 

(İnternationalMonataryFund, 2000:9). 

Türev araçlar bir risk yönetimi türü 

olarak düşünüldüğünde bunların içerisinde en 

karmaşık yapıya sahip olanı opsiyon sözleşme-

leridir. Opsiyonlarda sözleşmenin alıcısına, 

sözleşme konusu varlığı belirli bir fiyattan 

alma veya satma hakkı tanımaktadır.  

2. Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsi-

yon Sözleşmelerinin Vergisel 

Durumu 
2.1. Opsiyon Sözleşmelerine Genel  

       Bakış 

        Opsiyon, satın alan tarafa, herhangi bir 

ürünün fiyatını bugünden sabitlemek koşulu 

ile bu ürünü ileri bir vadede satın alma yada 

satma hakkını veren anlaşmadır (Yanbolu, 

2011:23). Opsiyonu satın alan taraf belirli bir 

fiyat üzerinden söz konusu ürünü satın alma 

ya da almama hakkını elde etmektedir. Opsi-

yonu satan taraf ise karşı taraf talep ettiğinde 

bu ürünü başta anlaşılmış olan fiyat üzerinden 

teslim etme yükümlülüğünü üstlenmektedir. 

Görüldüğü üzere opsiyon satın alan taraf bir 

hak veya keyfiyet elde etmekte, satan taraf ise 

bir yükümlülük altına girmektedir (Gündüz ve 

Tutal, 1995:23). 

Opsiyon işlemlerinin finansal pazar-

larda hem daha uzun hem de daha kısa bir 

tarihe sahip olduğu söylenebilir. Örneğin, 

hisse senedi opsiyonları 19. yüzyıldan beri 

tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. 

Standartlaştırılmış opsiyonlar ise, Chicago 

Opsiyon Borsasında 1972 yılında işlem görme-

ye başlamıştır (Ritter, Silber ve Udell, 1998:145) 

. 

Opsiyon sözleşmelerinin en önemli 

özelliği ve farklılığı, sözleşmenin alıcı tarafının 

sözleşme konusu varlığı alıp almamakta ser-

best olmasıdır. Opsiyon işlemlerinin en önemli 

üstünlüklerinden birisi, sınırlı zarar olasılığı ve 

yüksek kaldıraç potansiyelidir (Ceylan ve 

Korkmaz, 2008:314). Forward, futures ve 

swaplardan farklı olarak opsiyon alıcısı taah-

hüt altına girmez. Opsiyon ancak kar imkânı 

olduğu zaman kullanılır. 

Opsiyon piyasası hızla gelişen bir pi-

yasadır. Bu gelişmenin altında yatan sebepler, 

para birimlerinin uluslar arası hale getirilmesi, 

swap ve diğer vadeli işlemlerin anlaşılması, 

kurumların kur, faiz oranı, mal ve hisse fiyat-

larındaki artan oynaklıklarla mücadele etme 

isteği, kurumların finansal risklerini opsiyon 

ve hibrid ürünlerin kullanımı ile hedge etme 

aktivitelerinin artması, nispi olarak düşük 

yatırım maliyeti, karşılaştırmalı avantaj eko-

nomisi, varlık-yükümlülük yönetiminde opsi-

yonların kullanımının artması, hızlı teknolojik 

gelişmeler ve opsiyon piyasasının derinleşme-

si, likitleşmesi ve esnekleşmesi şeklinde sayıla-

bilir (Khambata, 1996:127). 

2.2. Opsiyon Sözleşmesi Türleri 

2.2.1. Opsiyon Tipi Açısından Opsiyon 

Sözleşmeleri 

Opsiyonlar, alım opsiyonu ve satım 

opsiyonu olmak üzere ikiye ayrılır. Alım opsi-

yonu, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede 

veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirle-

nen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya 

finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, 

malı, kıymetli madeni ve dövizi alma hakkı 

veren, ancak almayı zorunlu tutmayan, satan 

tarafı ise alıcının talebi halinde satmaya yü-

kümlü kılan sözleşmeyi ifade etmektedir. 

Alım opsiyonlarında; ilgili finansal 

değerin fiyatı ve opsiyon primi toplamına ka-

dar ki kısımda opsiyon alıcısı zararda, satıcısı 

ise kardadır. Finansal değerin fiyatının başa 

baş noktasından fazla olduğu kısımda ise op-

siyon alıcısı karda, satıcısı ise zarardadır. 

Satım opsiyonu, opsiyonu alan tarafa 

belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, 

önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 

ekonomik veya finansal göstergeyi sermaye 

piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dö-

vizi satma hakkı veren, ancak satmaya zorunlu 

tutmayan satan tarafı ise opsiyon alıcısının 

talebi halinde almakla yükümlü kılan sözleş-

meyi ifade eder (VOB, 2010:27). 

Satım opsiyonlarında; ilgili finansal 

değerin fiyatı, kullanım fiyatı ve opsiyon primi 

farkı kadar ki kısımda opsiyon alıcısı karda, 

satıcısı ise zarardadır. Finansal değerin fiyatı-
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nın başa baş noktasından fazla olduğu kısımda 

ise opsiyon alıcısı zararda, satıcısı ise kardadır. 

 

2.2.2. Karlılık Açısından Opsiyon Söz-

leşmeleri 

Karlılık açısından opsiyon sözleşmeleri 

karda opsiyon, başa baş opsiyon ve zararda 

opsiyon olmak üzere üç kısımda incelenebilir. 

Alım opsiyonu sözleşmesinin kullanım 

fiyatı, opsiyona konu olan dayanak varlık fiya-

tından düşükse, bu opsiyona “karda opsiyon” 

denilmektedir (Akbebek, 2011:43). Çünkü op-

siyon alıcısı opsiyonu kullanmak istediğinde 

dayanak varlığı piyasa fiyatından daha düşük 

fiyata alma hakkına sahiptir. 

 Alım opsiyonu sözleşmesinin kulla-

nım fiyatı, opsiyona konu olan dayanak varlık 

fiyatına eşitse, bu opsiyon “başa baş opsi-

yon”dur (Akbebek, 2011:43). Çünkü opsiyo-

nun alıcısı opsiyonu kullanmak istediğinde 

dayanak varlığı ancak piyasa fiyatından alabi-

lir.  

Alım opsiyonu sözleşmesinin kullanım 

fiyatı, opsiyona konu olan dayanak varlık fiya-

tından yüksekse, bu opsiyon “zararda opsi-

yon”dur. Çünkü opsiyonun alıcısı opsiyonu 

kullanmak istediğinde dayanak varlığı piyasa 

fiyatının üstünden alma hakkına sahiptir. Böy-

le bir durum opsiyon alıcısına fayda sağlama-

yacaktır.  

2.2.3. Kullanım Vadeleri Açısından Op-

siyon Sözleşmeleri 

Kullanım vadeleri açısından iki tip op-

siyondan söz edebiliriz. Bunlar Avrupa tipi 

opsiyonlar ve Amerikan tipi opsiyonlardır. 

Avrupa tipi opsiyonlarda; uzun pozisyon sa-

hibi taraf, opsiyon kullanım hakkını sadece 

vade bitim tarihinde kullanabilir. Öncesinde 

kullanamaz.  

Amerikan tipi opsiyonlarda ise uzun 

pozisyon sahibi taraf, kullanım hakkını opsi-

yonun yazım tarihi ile vadesi arasındaki her-

hangi bir süre içinde kullanabilir (VOB, 

2010:28). 

2.2.4. İşlem Yeri Açısından Opsiyon 

Sözleşmeleri 

Opsiyonlar hem borsada hem de tez-

gah üstü piyasalarda düzenlenirler. Bu sadece 

opsiyonlara has bir özelliktir. 

 Borsada işlem gören opsiyonlar; bor-

sada düzenlenip satışa sunulan, belirli stan-

dartlara sahip opsiyonlar olarak açıklanabilir. 

Tezgah üstü opsiyonlar ise borsa dışında ge-

nellikle bankalarca hazırlanıp satılan opsiyon-

lardır. Sözleşme şartları borsa tarafından değil 

taraflar arasında belirlendiği için oldukça es-

nektir. Fakat borsada işlem gören opsiyonlara 

göre daha risklidir çünkü bu opsiyonlarda 

borsalardaki gibi takas odası ve teminat uygu-

laması yoktur (Akbebek, 2011:45). 

2.2.5. Sözleşmeye Konu Varlık Açısın-

dan Opsiyon Sözleşmeleri 

Opsiyon sözleşmesine konu olan var-

lığa göre opsiyon türleri; fiziksel emtia opsiyo-

nu, hisse senedi opsiyonu, hisse senedi endeksi 

opsiyonu, döviz opsiyonu ve futures opsiyonu 

şeklinde sınıflandırılabilir.  

2.3. Opsiyon Sözleşmelerinin  

Hukuki Niteliği 

Opsiyon sözleşmesi, taraflardan biri-

nin diğerine, belirli bir finansal değeri gelecek-

teki belirli bir tarihte veya belirli bir dönem 

içinde alıp almamak, satıp satmamak konu-

sunda bir hak tanıdığı ve bunun karşılığında 

opsiyon primi olarak adlandırılan bir semene 

hak kazandığı sözleşmedir. Opsiyon tam iki 

tarafa borç yükler ve isimsiz (atipik) sözleşme-

ler grubunda yer alır. Ancak organize borsa-

larda işlem gören opsiyonları, SP mevzuatında 

düzenlenmiş olmaları nedeniyle isimli (tipik) 

sözleşme olarak değerlendirmek gerekir 

(Akçaoğlu, 2002:52). 

Opsiyon sözleşmesinin; niteliği itiba-

riyle sermaye piyasası aracı olduğu, bir varlığa 

dayalı olarak ihraç edilmiş olsalar bile, serma-

ye piyasası araçlarının bağımsız senetler oldu-

ğu, opsiyon sözleşmelerinin emtiayla doğru-

dan herhangi bir ilişki içerisinde olmadığı, 

ayrıca bu sözleşmelerin sahiplerine ortaklı 

veya alacak hakkı veren senet niteliğinde ol-

duğu yapılan düzenlemelerle kabul edilmiştir 

(Arıkan, 2000:59). 

Taraflar maddi, ekonomik, fiili ya da 

hukuki sebeplerle kendilerini bağlayacak bir 
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sözleşme ilişkisi içine girmek istememekle 

beraber, arada hukuki bir bağ oluşturmak is-

tediklerinde önsözleşme yapmak yoluna gider-

ler. BK’nin 29’uncu maddesinde düzenlenmiş 

olan sözleşme yapma vaadi (önsözleşme), ta-

raflardan birine ya da her ikisine ileride başka 

bir sözleşme (asıl sözleşme) yapma zorunlulu-

ğu yükleyen bağımsız bir sözleşmedir. Önsöz-

leşmeye bağlı olarak asıl sözleşmenin kurula-

bilmesi tarafların karşılıklı olarak yeniden 

irade beyan etmelerini gerektirirken, opsiyon-

da tek bir tarafın (opsiyon alıcısının) irade 

beyanı alım-satım ilişkisinin kurulması için 

yeterli olmaktadır. Bu sebeple opsiyon sözleş-

mesinin önsözleşme olarak nitelendirilmesi ve 

sözleşme yapma vaadini düzenleyen kurallara 

tabi tutulması mümkün görülmemektedir. 

Şartın temel amacı, hukuki işlemin 

gerçekleştirilmesi sırasında, varlığı henüz bi-

linmeyen olayların göz önünde bulundurul-

ması suretiyle, ileriye etkili hukuki ilişkiler 

kurulmasını, hukuken ileri sürülemeyen 

saiklerin hukuki işlemin sonuçları üzerinde 

etkili olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla şarta 

bağlı sözleşme, hukuki etkisi, gerçekleşmesi 

şüpheli bir olaya bağlı bulunan sözleşmedir. 

Şart, “geciktirici (talikî) şart” ve “bozucu 

(infisahi) şart” olmak üzere ikiye ayrılır. Gecik-

tirici şart içeren bir sözleşmede, taraflar yaptık-

ları işlemin bir ifa yükümlülüğü doğurabilme-

sini gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlarlar. 

Bozucu şart içeren sözleşmelerde ise, hukuki 

sonuçlar işlem yapıldığı andan itibaren doğ-

maya başlar; fakat işlemin bağlandığı şüpheli 

olayın gerçekleşmesi halinde işlemin doğur-

duğu hukuki sonuçlar kendiliğinden ortadan 

kalkar (Tekinay vd., 1993:330). 

Opsiyonlar geciktirici iradi şarta bağlı 

bir satım sözleşmesi olarak değerlendirilebilir. 

Bu değerlendirme kapsamında, BK’nin 170’inci 

ve sonraki maddelerine göre sözleşmenin hü-

küm ve sonuçları, iradi şartın gerçekleşmesiyle 

(opsiyonun kullanılmasıyla) ortaya çıkar. Do-

layısıyla opsiyonun şarta bağlı bir sözleşme 

olarak izah edilmesi mümkündür. Ancak çoğu 

zaman tarafların temel gayesinin işleme konu 

değerin satılmasından ziyade bir seçme hakkı-

nın satılması yönünde olması sebebiyle opsi-

yonun “şarta bağlı satım sözleşmesi” şeklinde 

değerlendirilmesi opsiyon sözleşmelerini bü-

tünüyle açıklamak konusunda yetersiz kal-

maktadır. 

Alım opsiyonu, hak sahibine, bir söz-

leşme ile belirli bir süre sonunda, önceden 

belirlenen şartlar altında, tek taraflı bir irade 

beyanı ile bir emtianın ya da finansal değerin 

mülkiyetinin devrini isteme yetkisi veren, ye-

nilik doğurucu bir hak olarak tanımlanabilir. 

Dolayısıyla alım opsiyonu, taşınmazlar bakı-

mından kapsamı Medeni Kanun’un 736’ncı 

maddesinde düzenlenmiş bulunan “alım (işti-

ra) hakkı” ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. Sa-

tım opsiyonu ise, hak sahibine, önceden tespit 

edilen şartlarla, vade sonunda, tek taraflı bir 

irade beyanı ile bir emtiayı ya da finansal de-

ğeri karşı tarafa satma yetkisi verir. Ancak özel 

hukuk sözleşmeleri arasında satım opsiyonuna 

benzer bir akit türü bulunmamaktadır. Satım 

opsiyonu nitelik itibariyle herhangi bir özel 

hukuk sözleşmesiyle benzeştirilemese de; iştira 

gibi yenilik doğuran bir hak olarak nitelendi-

rilmesi opsiyonun amacına daha uygun düşe-

cektir. 

2.4. Türkiye’de Opsiyon Piyasası İşlemleri-

nin Vergisel Durumu 

Türk vergi sisteminde  yapılan işlemlerin 

hukuki açıdan nitelendirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Ancak yasa koyucu, vergiyi do-

ğuran olayın belirlenmesinde özün önceliğine 

önem vererek, hukuki nitelikten öte gerçek 

mahiyetine bakılması gerektiği esasını getir-

miştir (Çiçek ve Bozdoğan, 2011:88). Bu husus 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. madde-

sinde, “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay 

ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahi-

yeti esastır” şeklinde ifade edilmiştir. Bu ne-

denle vergileme yapılırken gerek vergiyi do-

ğuran olayın saptanması ve gerekse de olaya 

uygulanacak vergi yasası hükmünün yorum-

lanmasında, hukuki biçimlerin ötesine geçile-

rek gerçek ekonomik niteliklerin ve içeriklerin 

tespit edilmesi gerekmektedir. 

Türk Vergi Mevzuatında türev işlem-

lerin vergilendirilmesi genel olarak, 5281 sayılı 

“Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyu-

mu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un 30. maddesiyle Gelir 

Vergisi Kanunu’na eklenerek 01.01.2006 tari-

hinden itibaren yürürlüğe giren ve 31.12.2015 



54 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

tarihine kadar yürürlükte kalacak olan geçici 

67. maddede düzenlenmiştir.  

Çalışmanın bu kısmında opsiyon söz-

leşmelerinin Türk vergi sistemi içinde, gelir 

vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, 

damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri 

vergisi açısından değerlendirilmesine yer veri-

lecektir. 

2.4.1. Gelir Vergisi Açısından Opsiyon 

Sözleşmelerinin İncelenmesi 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. 

maddesinde “Gerçek kişilerin gelirleri gelir 

vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir 

takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların 

safi tutarıdır.” denilmek suretiyle, gelir vergi-

sinin mükellefi gerçek işiler, konusu ise bir 

takvim yılında elde edilen gelirin safi tutarı 

olarak belirlenmiştir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. madde-

sinde ise gelirin unsurları 7 başlık halinde sa-

yılmıştır. Bunlar; 

 Ticari kazançlar, 

 Zirai kazançlar, 

 Ücretler, 

 Serbest meslek kazançları, 

 Gayri menkul sermaye iradı, 

 Menkul sermaye iradı, 

 Diğer kazanç ve iratlar 

Türev piyasası işlemlerinden elde edi-

lecek olan kazançlar, menkul sermaye iradı, 

ticari kazanç ve diğer kazanç ve iratlar ile iliş-

kilidir.  

Opsiyon sözleşmeleri belli başlı orga-

nize borsalarda alınıp satılan, üçüncü şahıslara 

devredilmeleri mümkün olan ve dolayısıyla 

ikinci el piyasaları bulunan standart sözleşme-

ler olmaları sebebiyle menkul kıymet olarak 

nitelendirilebilirler. Bu sözleşmeler Gelir Ver-

gisi Kanunu’nun 37/5. maddesi kapsamında, 

yani kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet 

alım satımı ile uğraşanların bu faaliyetlerinden 

doğan kazanç olarak, ticari kazanç sayılması 

ve bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir 

(Demir, 2000:152). Ancak opsiyon sözleşmele-

rinin gelirin hangi unsuruna girdiği konusun-

da kanunda herhangi bir düzenleme yer al-

mamaktadır. 

Gerçek kişilerin, arızi olarak organize 

borsalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerin 

alım satımından elde ettikleri gelirler Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 80. maddesinin 1. bendi 

hükmüne göre, hisse senetleri dışında kalan 

diğer menkul kıymetlerin süre kısıtı olmaksı-

zın satışından elde edilen gelir olarak arızi 

kazanç ve iratlar kapsamında, değer artış ka-

zancı şeklinde vergilendirilmelidir. Ayrıca 

organize borsalarda işlem gören opsiyon söz-

leşmelerinin sözleşme fiyatı ile gelecek fiyatı 

arasındaki farka ilişkin olarak, risk alarak alım 

satım yapan ve sözleşme konusu malları girdi 

olarak kullanmayan ya da üretmeyen mükel-

leflerin elde edecekleri gelirlerin futures söz-

leşmelerin gelirlerinde olduğu gibi, menkul 

sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerekti-

ği de söylenebilir (Yanbolu, 2011:57). 

 

2.4.1.1. Verginin Mükellefi 

Gelir Vergisi Kanunu’nda mükellefiyet 

tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet şeklinde 

düzenlenmiştir. Tam mükelleflerin hem Türki-

ye’de hem de Türkiye dışında elde ettikleri 

opsiyon sözleşmesinden doğan gelirleri vergi-

leme kapsamındadır. Dar mükelleflerin ise 

sadece Türkiye’de elde ettikleri opsiyon söz-

leşmesinden doğan gelirleri vergilendirilmek-

tedir. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar ve bir 

takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 

altı aydan fazla oturanlar tam mükellef olarak 

vergilendirilir. Türkiye’de yerleşmiş olmayan 

gerçek kişiler ise dar mükellef olarak gelir 

vergisine tabi tutulmaktadır.  

2.4.1.2. Vergiyi Doğuran Olay 

Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay 

elde etmedir. Gelir vergisi açısından türev 

piyasası işlemlerinde gelirin elde edildiği za-

manı belirlemek, vergilemenin en önemli un-

surlarından birisidir. 

Opsiyon sözleşmelerinde sözleşmeden 

doğan alma yada satma hakkının vadede kul-

lanılmaması durumunda, opsiyon satıcısı op-

siyon primi kadar kar, opsiyon alıcısı ise aynı 

tutarda zarar edecektir. Opsiyon sözleşmesinin 

vadeden önce bir başkasına devredilmesi ha-

linde, opsiyon primi ile tahsil edilen tutar ara-

sındaki pozitif ya da negatif fark vergilendir-

me açısından oluşan değer anlamına gelecek-
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tir. Opsiyon hakkının vadede kullanılması 

durumunda, opsiyon satıcısı, satış hasılatı ile 

sözleşme dolayısıyla sattığı malın maliyeti 

arasındaki fark üzerinden vergiye tabi olurken, 

opsiyon alıcısı satın aldığı mal ya da değeri 

sattığı anda ortaya çıkan kar üzerinden vergi-

lendirecektir. Bu durumda sözleşme dolayısıy-

la ödenmiş olan opsiyon primi, işlem anında 

opsiyon alıcısı açısından gider, opsiyon satıcısı 

açısından ise gelir unsuru teşkil edecektir 

(Nurcan, 2005:54-55). 

2.4.2. Kurumlar Vergisi Açısından Opsi-

yon Sözleşmelerinin İncelenmesi 

Türk Vergi Sistemi içinde, kurumlar 

vergisi ve gelir vergisi aynı ekonomik unsuru, 

yani “gelir”i vergilendirmektedir. Ancak, bu 

iki verginin temel olarak farklılaştığı nokta 

mükelleftir. Kurum ve kuruluşların bir hesap 

dönemi içinde elde ettikleri safi kazançları 

kurumlar vergisinin 22. maddesi uyarınca 

kurum kazancı olarak vergiye tabi tutulur. Safi 

kurum kazancı tespitinde Gelir Vergisi Kanu-

nu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 

uygulanır. Ticari kazanç hükümleri uygulan-

dığı içinde elde etme tahakkuk esasına bağ-

lanmıştır. Kurumlar vergisi mükellefleri tara-

fından sağlanan kazançlar herhangi bir sınır-

lama olmaksızın ve herhangi bir vergi kolaylı-

ğı bulunmaksızın safi kurum kazancına dahil 

edilerek vergilendirilir. 

Kurumların gerçek kişi ortakları, ku-

rumdan elde ettikleri kar payı için gelir vergi-

sine tabi olmaktadır. Buna rağmen kurum 

kazançlarından kurumlar vergisi alınmasının 

sebepleri, kurumların gerçek kişiler dışında 

ayrı bir hukuki kişiliğe sahip olması, gerçek 

kişiler gibi kamu hizmetlerinden yararlanma-

ları ve ödeme güçlerinin olmasıdır. 

Opsiyon sözleşmeleri genelde piyasa-

daki faiz, kur ve fiyat risklerinden korunmak 

amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca opsiyon söz-

leşmelerindeki tutarların büyük olması sonucu 

bu vadeli işlemleri çoğunlukla büyük kurum-

lar kullanmaktadır. 

2.4.2.1. Verginin Mükellefi 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda mükel-

lefiyetin türü kurumun kanuni veya iş merke-

zinin Türkiye’de bulunup bulunmamasına 

göre belirlenmektedir. Kurumlar vergisinde iki 

tip mükellefiyet vardır. 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 3. maddesine göre tam 

mükellefiyet Kanunun 1. maddesinde sayılı 

kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türki-

ye’de bulunması halinde oluşur. Bu kurumla-

rın hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışın-

da elde ettikleri kazançların tamamı vergilen-

dirilir. Kanunun 1. maddesinde sayılı kurum-

lardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de 

Türkiye’de bulunmayan fakat kazançların bir 

kısmını Türkiye’de elde eden kurumların yal-

nız bu kısmi kazançlarını vergilendirmeyi 

amaçlayan mükellefiyet tipidir. Dar mükellef-

lerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançla-

rı vergilendirilmektedir. 

2.4.2.2. Vergiyi Doğuran Olay 

Vergiyi doğuran olay opsiyon sözleş-

mesi sonucunda kurum kazancının elde edil-

mesidir. Tam yükümlüler bakımından kurum 

kazancı hangi gelir unsurundan elde edilirse 

edilsin ticari kazançlara yönelik kurallara tabi 

olduğu için elde etme tahakkuk esasına bağ-

lanmıştır. Dar yükümlü bir kurum Türkiye’de 

ticari kazanç elde ederse, kazanç tahakkuk 

esasına göre belirlenir. Kazancın içinde ticari 

ya da zirai gelir unsurları yer almıyor ise vergi 

kanunundaki tahsil esasına göre belirlenecektir 

(Yanbolu, 2011:61).  

2.4.3. K.D.V. Açısından Opsiyon Sözleş-

melerinin İncelenmesi 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. 

Maddesine göre; Türkiye’de ticari faaliyet 

çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler kat-

ma değer vergisine tabidir. Bu nedenle ticari 

faaliyet çerçevesinde yapılan türev işlemleri 

aynı zamanda katma değer vergisine tabi iş-

lemler olacaktır. Türev işlemlerle ilgili olarak 

yapılan sözleşmelere bakıldığında bir malın, 

yabancı paranın, hisse senedinin teslimini 

içerdiği görülmektedir. Eğer sözleşme KDV’ye 

tabi olan bir ürünü içeriyorsa ve sözleşme te-

limle kapatılırsa bu işlemin KDV’ye tabi olaca-

ğından kuşku yoktur. Bu nedenle ticari faaliyet 

çerçevesinde yapılan finansal türev işlemleri 

aynı zamanda KDV’ye tabi işlemler olacaktır. 

2.4.3.1. Verginin Mükellefi 
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Katma değer vergisi yükümlüsü ola-

rak mal teslimi veya hizmet ifası işlemini ya-

panlar ve ithalatta mal ve hizmet ithal edenler 

kanuni vergi mükellefidir. Opsiyon sözleşme-

sinde opsiyon satıcısı seçme hakkını diğer 

tarafın kullanımına sunmak gibi bir hizmet ifa 

eder ve dolayısıyla verginin mükellefi olur 

(Aydın, 2005:71). 

Herhangi bir finansal değer veya emtia 

alım satımına yönelik olarak düzenlenen vade-

li işlem ve opsiyon sözleşmelerinde; sözleşme-

de yazılı olan fiyat, malın teslim tarihindeki 

emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük 

olmadıkça veya bu düşüklük mükellefçe haklı 

bir sebeple açıklandığı sürece KDV yönünden 

matrah, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesinde 

yazılı olan fiyat olacaktır. Aksi halde katma 

değer vergisi matrahı malın emsal bedeli ola-

caktır (Koç, 1999:77). 

2.4.3.2. Vergiyi Doğuran Olay 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre 

verginin doğabilmesi için öncelikle bir teslimin 

söz konusu olması gerekmektedir. Teslim veya 

teslim sayılan hizmetlerin vergilendirilebilmesi 

için ise, teslim işleminin Türkiye sınırları içeri-

sinde olması gerekir. Burada teslimi yapanın, 

teslime sebep olan vadeli işlemin ülkesinin bir 

önemi yoktur (Aydın, 2005:71). 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. 

maddesine göre ticari faaliyet çerçevesinde 

yapılan opsiyon sözleşmeleri genel kural ola-

rak katma değer vergisine tabidir. Yine Katma 

Değer Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine göre 

vadeli işlemlerde vergiyi doğuran olay , söz-

leşmenin düzenlendiği tarihte değil, sözleşme-

de belirtilen vadede mal tesliminin gerçekleş-

tiği anda veya malın tesliminden önce fatura 

düzenlenmiş ise faturanın düzenlendiği anda 

doğmuş olacaktır (Karaca, 2001:73). 

2.4.4. B.S.M.V. Açısından Opsiyon Söz-

leşmelerinin İncelenmesi 

Harcamalar üzerinden alınan vergilerin 

bir bölümü hizmetler üzerinden alınmaktadır. 

Bu hizmetler arasında bankalar, sigorta şirket-

leri ve bankerler tarafından yapılan hizmetler-

de bulunmaktadır. Türkiye’de bu hizmetler 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi ile vergi-

lendirilmektedir (Seyhan, 2008:112). Banka ve 

sigorta muameleleri vergisi bankaların ve si-

gorta şirketlerinin yaptıkları teslim ve hizmet-

lerden alınmamakta olan katma değer vergisi-

nin yerine ihdas edilmiş dolaylı bir vergidir 

(Köse, 2007:197). 

Parayı konu alan türev işlemler, aynı 

zamanda birer kambiyo muamelesi niteliğin-

dedir. Bu nedenle lehe para kalması şartı 

aranmaksızın, satış tutarı üzerinden vergi he-

saplanması gerekmektedir. Bunların dışında 

kalan vadeli işlemlere, banka ve sigorta mua-

meleleri vergisi mükelleflerinin her ne şekilde 

olursa olsun dâhil olması halinde ise lehe para 

kalması durumunda vergilendirme yapılacak-

tır (Akçaoğlu, 2002:95). 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na 

göre finansal vadeli işlemlerinin alım satımına 

aracılık eden ve BSMV’nin mükellefi sayılan 

banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu işlem-

ler nedeniyle komisyon, prim, alım-satım ka-

zancı adı altında lehlerine aldıkları %5 oranın-

da, kambiyo muamelelerinde satış miktarının 

%0’i oranında bankalar arasındaki kambiyo 

muamelelerinde %0 oranında BSMV’ye tabidir 

(Avşar, 2004:115-116). 

2.4.4.1. Verginin Mükellefi 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi-

nin mükellefleri ilgili kanunun 30. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre; Banka ve sigorta mu-

ameleleri vergisini banka ve bankerlerle, sigor-

ta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından 

yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mü-

kellefi sigorta şirketleridir” şeklinde belirtil-

mektedir 

2.4.4.2. Vergiyi Doğuran Olay 

Vergi Usul Kanunu’nun 19. madde-

sinde “Vergi Alacağı, vergi kanunlarının ver-

giyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki 

durumun tekemmülü ile doğar” şeklinde bir 

açıklama yapılmıştır. Vergiyi doğuran olay, 

vergilendirme işleminin sebep unsurunu oluş-

turmakta, bu bütün içerisinde vergiye ilişkin 

yasa hükmü ise sebep olarak ortaya çıkmakta-

dır (Kırman, 2001:43-44). 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi-

nin konusu, banka, sigorta şirketleri ve banker-

ler tarafından yapılan hizmetlerin vergilendi-

rilmesi, vergiyi doğuran olay ise ilgili kanunun 
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28. maddesinde belirtilen özelliklere uygun 

işlemler sonucunda lehe para alınmasıdır. 

Buna göre; Banka ve sigorta şirketlerinin 

10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak 

üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları 

bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne 

nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları 

paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine 

tabidir. 

Banka ve sigorta muameleleri vergi-

sinde vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi 

için banka ve sigorta şirketlerince bir muamele 

yapılması ve bu muamele sonucunda lehe 

nakden hesaben para alınması gerekmektedir. 

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için 

gelirlin tahsili şart değildir. 

2.4.5. Damga Vergisi Açısından Opsiyon 

Sözleşmelerin İncelenmesi 

Yukarıda opsiyon sözleşmeleri açısın-

dan değerlendirilen KDV ve BSMV kişilerin 

ekonomik işlemlerini vergiye konu etmektedir. 

Damga vergisi ise hukuki işlemleri konu al-

maktadır. Damga vergisi; kişilerin kendi arala-

rında veya devletle yaptıkları hukuki işlemler-

de düzenledikleri belgeler ya da kağıtlar üze-

rinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir (Av-

şar, 2004:120). 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 

(DVK) uyarınca, DVK’da ekli tabloda yazılı 

kağıtlar damga vergisine tabidir. Bu kanunda-

ki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya 

imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle 

düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya 

belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler 

ile elektronik imza kullanılmak suretiyle man-

yetik ortamda ve elektronik şekilde oluşturu-

lan belgelerli ifade eder (DVK m:1). 

Türev ürünler genel itibariyle sözleş-

me niteliğindedir. DVK’ya ekli 1 sayılı tabloda 

vergiye tabi kağıtlar; “akitlerle ilgili kağıtlar”, 

“kararlar ve mazbatalar”, “ticari işlemlerde 

kullanılan kağıtlar” ve “makbuzlar ve diğer 

kağıtlar” olmak üzere dört ana gruba ayrılmış-

tır. Bu bağlamda opsiyon sözleşmeleri “akitler-

le ilgili kağıtlar” grubuna girmektedir. 

Opsiyon sözleşmelerinde oran %7,5 

iken 29.12.2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2010 tarihin-

den itibaren yürürlüğe girmek üzere yapılan 

değişiklik ile uygulanan oran %10 oranında 

artırılarak %8,25 olarak belirlenmiştir (53 Seri 

No'lu Damga Vergisi Genel Tebliği; 27449 Sa-

yılı 31.12.2009 Tarihli Resmi Gazete ).  

Opsiyon sözleşmelerinden alınan 

damga vergisine ilişkin olarak belirtilmesi 

gerek önemli bir hususta istisnaya tabi olma 

durumudur. Damga Vergisinde opsiyon söz-

leşmelerine ilişkin istisna hükmü DVK’nın 9. 

Maddesinde yer almaktadır. İlgili maddede 

“Bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıt-

lar Damga Vergisinden müstesnadır” denil-

mektedir. Vadeli işlemler ve opsiyon sözleşme-

leri (2) sayılı tabloda “IV-Ticari ve medeni 

işlerler ilgili kağıtlar” başlığının altındaki 19. 

bentde yer almaktadır.  

2.4.5.1. Verginin Mükellefi 

Damga vergisinin mükellefleri; damga 

vergisine tabi tutulmuş olan belgeleri imza 

eden kişilerdir. Resmi kurumlar ile kişiler ara-

sındaki işlemlerde ise damga vergisinin, söz 

konusu kişilerce ödenmesi gerekmektedir. 

Damga vergisi uygulanacak belgelere atılan 

imza sayısının birden fazla olması durumu, 

uygulanacak damga vergisi tutarını etkilemek-

tedir. DVK’nın 24. Maddesinin 2. Bendine göre 

birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıt-

lara ait vergi ve cezanın tamamından, imza 

edenler müteselsilen sorumludurlar. 

2.4.5.2. Vergiyi Doğuran Olay 

Opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak 

alınan damga vergisinde vergiyi doğuran olay, 

söz konusu sözleşmenin Türkiye’de düzen-

lenmesidir. Yabancı Ülkelerde düzenlenen 

kağıtların Türkiye’de resmi makamlara ibra 

edilmesi veya hükümlerinden yararlanılması 

durumunda vergiyi doğuran olay ortaya çık-

maktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle 

hızla değişim gösteren ekonomik şartlar, iş-

letmeleri finansal risklere karşı daha korumacı 

bir yaklaşıma zorlamakta ve bu korumacı yak-

laşım işletmelerde mutlak suretle risk yöneti-

minin üzerinde durulmasının gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Risk yönetiminin bir so-

nucu olarak da  türev ürünlerin kullanımı 
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yaygınlaşmaktadır. Risk yönetiminin gereği iyi 

bir alternatif olarak değerlendirilebilecek olan 

türev ürünler ile ilgili bu ürünlerin olumsuz 

yönlerinin de yadsınamayacak kadar fazla 

olduğunu ortaya koyan görüşlerde mevcuttur. 

Türev ürünler genel olarak, opsiyon 

sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, swap söz-

leşmeleri ve future sözleşmeler olarak sırala-

nabilir. Bu ürünlerden özellikle opsiyon söz-

leşmelerinin sağladığı  seçim hakkı sebebiyle 

kullanım alanı hayli geniştir. Bu noktada opsi-

yon sözleşmesi, finansal varlıkların belirli bir 

zamanda veya belirli bir zaman dilimi süresin-

ce herhangi bir zamanda alınması veya satıl-

ması konusunda alıcıya seçim hakkı tanıyan 

sözleşmelerdir. 

Türev ürünlerin kullanım alanın geniş-

lemesi söz konusu ürünler için mevzuat dü-

zenlemelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle bu 

ürünler ile elde edilen gelirin vergilendirilmesi 

konusunda birçok Ülke (Amerika, İngiltere, 

Fransa) vergi kanunlarında değişikliğe gitmek-

tedir.  

Türk Vergi Mevzuatında türev ürün-

lerle ilgili bir takım eksikliklerin olduğu açık-

tır. Her bir türev ürün özün önceliği prensibi 

dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  

Örneğin opsiyon sözleşmeleri (genel anlamda 

türev ürünler) ayrıntılı bir şekilde örnekler 

verilerek açıklanabilir.  

Gelir vergisi açısından opsiyon söz-

leşmelerinin vergilendirilmesi incelendiğinde 

GVK’da geçici 67. madde ile bir düzenleme 

yapıldığı görülmektedir. Ancak opsiyon söz-

leşmelerinden sağlanan gelirlerin hangi gelir 

unsurunun kapsamında olduğuna dair bir 

belirsizlik dikkat çekmektedir. 

Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

açısından bakıldığında opsiyon sözleşmeleri-

nin arbitraj istisnası kapsamında kullanıldığı 

görülmektedir. Bu kapsamda opsiyon sözleş-

melerinde banka ve sigorta muameleleri vergi-

sinin olmadığı söylenebilir. Türk vergi siste-

minin önemli bir eksikliği olarak görülen istis-

naların türev ürünler konusunda da yer alması 

sisteme olan güvene zarar verebilecek bir un-

sur olarak dikkat çekmektedir.  

Türev ürünlerle 1980’li yıllarda tanışan 

Türkiye’nin özelde opsiyon sözleşmeleri ge-

nelde ise türev ürünlere yönelik olarak var 

olan vergi kanunları dışında sadece bu ürünle-

re yönelik olarak vergi kanunları çıkarması 

gerekmektedir. Söz konusu kanunların mev-

zuatta ayrı bir başlık olarak yer alması ve her 

bir türev ürün için ayrı ayrı detaylandırılması 

tartışmalı durumların ortadan kalkması sonu-

cunu sağlayacaktır.  
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MOBBİNG KAVRAMININ BİREY VE ÖRGÜT 

 AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

Arzu GÜRDOĞAN* 

 

 

Öz 

 Küreselleşme ve rekabet; bilgi, iletişim ve üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler; 

yeni oluşan pazarlara girebilme ve mevcut pazarlarda büyüyebilme çabası; tüketicilerin bi-

linçlenmesi, istek ve ihtiyaçlarının değişmesi; toplam kalite kavramının gelişmesi ile çalışanla-

rın yönetime katılma ve daha demokratik yönetilme istekleri söz konusu bu değişmelerin ne-

denleri olarak gösterilmektedir. 1960’lı yıllarda, başlangıcında çıkar çatışmalarının olduğu sa-

nılan, işyerinde olası bir rakip olarak düşünülen bireylere yönelik sistematik bir şekilde uygu-

lanan psikolojik şiddet davranışlarını içeren yeni bir olgunun varlığından söz edilmeye baş-

lanmıştır. 

  Bu olgu işyerinde “Psikolojik şiddet (Mobbing)” olarak adlandırılmıştır. Sektörel 

bazda yapılan araştırmalarda, psikolojik şiddet olaylarının en çok sağlık, üniversiteler ve gö-

nüllü kuruluşlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, mobbing’in birey ve 

örgüt açısından ne anlama geldiği ve nasıl algılandığını ortaya koymaktır. Bu amaçla, yapıl-

mış olan çalışmalardan yola çıkarak bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir.  

 Yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular, kurumlarda mobbing ol-

gusunun geçmişten beri var olduğunu, ancak bireylerin bu olgunun ne anlama geldiğini bil-

medikleri ya da farkına varmadıklarından su üstüne çıkmadığını göstermektedir. İşyerinde 

psikolojik baskının neden olduğu psikolojik gerilimin kişilere, kurumlara ve topluma olan fa-

turasının yüksekliği, psikolojik baskıyla mücadele etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bunun için her 

tür psikolojik baskıyı (mobbing) ortadan kaldırarak, kurumları iş tatmini, çalışma barışı ve 

bağlılık duygularının kuvvetli olduğu sosyal yapılar haline getirmek öncelikli olarak yapılma-

sı gerekenler arasında görülebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Şiddet (Mobbing), Yildirma, Duygusal Taciz, Zorbalik. 
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The Importance of Concept of Mobbing in Terms Of Individual and 

 

Organization 
 

 

Abstract 

 

Globalization and competition, developments in communication and production 

technologies, efforts of entering new markets and growing in existing markets, customers' 

awareness and changes in desires and needs, with the development of the concept of total 

quality management, requests for employee participation and more democratic management 

cause of these changes are shown. In the 1960s, the existence of a new phenomenon started to 

be mentioned that conflicts of interest behavior with psychological violence applied in a 

systematic way towards people who are considered to be a potential competitor  

 

This phenomenon is called as ‘Psychological violence (mobbing)’ in workplace. 

Studies at sectoral level betray that psychological violence cases principally emerge from 

medical establishment, universities and voluntary organizations. The purpose of this study to 

reveal what mobbing means and how it is perceived in terms of the individual and the 

organization. For this purpose, a literature review was carried out based on the studies that 

have been made.  

 

The findings of the literature review reveal that the phenomenon of mobbing already 

exists from past, but it hasn’t appeared because of people do not know or realize what it 

means. It is necessary to fight against the psychological pressure caused by psychological 

stress in the workplace because of its cost and harm to individuals, institutions and 

communities. Therefore, eliminating all kinds of psychological pressure (mobbing), to make 

institutions 

into social structures that have a strong sense of commitment, job satisfaction and peace can 

be seen among the things to make it as a priority. 

 

Keywords: Psychological Violence (Mobbing), Intimidation, Emotional Abuse, Bullying. 
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1. Giriş 

Küreselleşen dünyada birey, bir işletme-

nin en vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 

Kurumların başarıya ulaşmasında veya başarı-

sızlığa uğramasında önemli rolü oynayan in-

san faktörünün doğru ve verimli bir şekilde 

yönetilmesi oldukça önemlidir. İnsan öğesinin 

doğru şekilde, doğru zamanda ve doğru nite-

liklere sahip olması, bu bireyler arasından en 

faydalı olanlarının seçilmesi yetiştirilmesi ve 

yönetilmesi kurumun başarılı olmasında 

önemli rol oynamaktadır. 

Mobbing, örgütte birey veya gruplara 

zarar vermek için sergilenen leke sürmek, rezil 

etmek, ayağını kaydırmak, gücünü kötüye 

kullanmak, hakaret etmek, gözdağı vermek ve 

saldırmak biçiminde görülen davranışlardır. 

Tanımlardan da anlaşıldığı gibi, örgüte ve 

bireylere zarar veren ve örgüte dolaylı maliyet-

ler yükleyen mobbing davranışları önlenmeli 

ve yönetilmelidir (Kırel, 2007: 318; Eser, 2011).  

Mobbing sözcüğü etimolojik olarak in-

celendiğinde “Mob”, Latince “kararsız kalaba-

lık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcükle-

rinden gelmektedir. Mobbing kavramı ilk ola-

rak 1960’lı yıllarda Konrad Lorenz tarafından, 

hayvanların bir yabancıyı veya avlanmakta 

olan bir düşmanı kaçırmak için yaptıkları dav-

ranışları tanımlamak için kullanılmıştır. 1970’li 

yıllara gelindiğinde İsveçli Dr. Peter-Paul 

Heinemann, çocuklar arasındaki kabadayılık 

ve zorbalık içeren davranışları incelemiş ve 

mobbing sözcüğünü kullanmıştır (Yıldız ve 

Kılkış, 2005: 72; Aydın ve Özkul, 2007: 171; 

Leiding, 2010: 364). 

İngilizce’de “mobbing”, “bullying”, 

“harassment”, “psychological terrorization”, 

“workplace terrorization” ve “emotional 

abuse” terimleri ile ifade edilen bu olgu, Türk-

çede “yıldırma” ve “duygusal taciz” ile ifade 

edilmektedir. İçeriğinde fiziksel olmayan, 

duygusal saldırganlık veya duygusal taciz 

eylemleri bulunmaktadır (Cemaloğlu ve 

Ertürk, 2007: 346; İbicioğlu, Çiftçi ve Derya, 

2009: 26). Bazı kaynaklara göre de, İspanyol 

yazarlar, başlangıçta çok eski bir sorun olarak 

mobbing’in hangi dilde tanımının yapılması 

gerektiğini tartışmış, bu kelimeye “mobbing” 

adını vermişlerdir (Bernate, 2008: 1).  

Korku kültürünün yoğun olarak yaşan-

dığı, antidemokratik tutum ve davranışların 

olduğu ortamların mobbinge ortam hazırladığı 

bilinmektedir. Sosyal ve hukuk alanlarında 

üzerinde çalışılan bir konu olan mobbing iş-

yerlerinde güçlünün zayıflar üzerinde psikolo-

jik olarak baskı kurması olarak adlandırılmak-

tadır. Anlaşılacağı üzere, işyerinde psikolojik 

taciz bir iki davranıştan oluşan bir durum de-

ğil, pek çok davranışın hedef seçilen kişiye 

sistematik olarak ve uzun süre uygulanması 

sonucu ortaya çıkmaktadır.  

1.1. Birey ve Örgüt Açısından          

Mobbing Kav    ramı 

Mobbing iş yaşamını zorlaştıran birçok 

huzursuzluğa ve çatışmaya neden olan önemli 

bir sorundur. Günümüzde iş yaşamında baskı-

cı rekabet çağı yaşanmaktadır. Bazı işletmeler-

de baskıcı tavırlara sahip olmayı, güçlü çalı-

şanlar ve daha da güçlü bir üretkenlik oluştu-

ran güçlü liderler olarak kabul eden bir anlayış 

vardır. İşletmelerde ve hemen her türlü işye-

rinde hangi statüde, hangi yasta olursa olsun, 

hangi işte çalışırsa çalışsın, cinsiyeti ister kadın 

ister erkek olsun herkesi derinden etkileyen bu 

hastalığın adı ‘mobbing’dir. 

 İşyerinde psikolojik baskı gerek kamu 

gerek özel sektördeki işletmeler için bilinen bir 

olgudur ve genellikle mağduru aşağılama veya 

kötü bir isimle çağırma, alay etme, hafife alma, 

laf dokundurma, negatif eleştiri yapma, sürekli 

takip etme, ilişkileri dondurma, dışta bırakma, 

tehdit etme, fiziksel saldırıda bulunma, anlam-

sız görevler verme, aşırı iş yükü altında ezme, 

sorumluluk verip yetki vermeme, yetkilerini 

ve imkânlarını elinden alma, kasten yanlış 

bilgi verme, formalitelere mecbur bırakma, 

iftira atma, yeteneklerini ve başarısını küçüm-

seme, dinlememe gibi davranışlar seklinde 

ortaya çıkmaktadır. Mobbing sadece işletmele-

ri olumsuz etkilemez, bu hastalık, işletmelerle 

beraber işgörenleri, işverenleri, onların ailele-

rini ve bütün toplumu fazlasıyla etkileyebile-

cek sinsi bir güce sahiptir (Kaymakcı Aksakal, 

2008: 2).  

Mobbing, bireysel, grup ve örgütsel 

etkililik için olumsuz sonuçları da içeren kar-

maşık bir olgudur. Mobbing’in teorik ve pratik 

anlamda işyerinden uzaklaştırılmasını sağla-
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mak ve etkisinin azaltılabilmesi için süreçlerin 

iyi analiz edilmesi gerekir. İşyerinde uygula-

nan mobbing davranışı, birine karşı gruplaşma 

veya başkalarına karşı psikolojik terörizm ola-

rak tarif edilmektedir (Leymann, 1990: 119; 

Shallcross, Sheehan and Ramsay, 2008: 56). 

İşyerinde çalışanlara aşağılayıcı ve hakaret 

edici davranışlar da “mobbing” olarak algı-

lanmaktadır. Bu şekilde işten gönüllü olarak 

ayrılan çalışanlar kıdem tazminatlarını da 

alamamakta, işletme bu anlamda herhangi bir 

ödeme yükümlülüğü altına girmekten kurtul-

maktadır (Elibol, Gökdeniz ve Güngör, 2008: 

96).  

Leymann’a göre bireye yönelmiş 

olumsuz davranışların mobbing kapsamında 

değerlendirilebilmesi için “haftada en az bir 

kez gerçekleşmesi”, “en az 6 ay süregelmesi”, 

“belirli bir hedefe yönelik olması” ve 

“mobbing davranışına maruz kalan mağdurun 

durumla baş etmekte zorlanıyor olması” ge-

rekmektedir (Tetik, 2010: 83; Alparslan ve 

Tunç, 2011: 148; Kılıç, 2011: 136).  

Psikolojik taciz kavramının endüstri ve 

örgüt psikolojisi alanında tartışılmasını gün-

deme getiren İsveçli psikolog Leymann, 

mobbingi “bir veya birkaç kişi tarafından diğer 

bir kişiye yönelik olarak, sistematik bir biçim-

de düşmanca ve ahlak dışı bir iletişimin yönel-

tilmesi” şeklinde tanımlarken “psikolojik te-

rör” ifadesine de yer vermiştir (Yıldız ve 

Kılkış, 2005: 72; Kırel, 2007: 318; Eser, 2011). 

Çalışma hayatında ruhsal terör ya da mobbing, 

düşmanca ve gayri ahlaki iletişim demektir. Bu 

ortamda, bir kişi sistematik bir şekilde grubu 

yönlendirir. Yönlendiren, kışkırtan kişinin 

karşısında ezilen taraf da söz konusudur. İşye-

rinde bu eylemler sık ve uzun süreli gerçek-

leşmekte ve bu nedenle ciddi ruhsal, 

psikomatik ve sosyal sefalet sonuçlarını içer-

mektedir (Leymann, 1990: 120). Leyman’ın 

çalışanlar arasında benzer tipte uzun dönemli 

düşmanca ve saldırgan davranışların varlığına 

dair yaptığı saptamalar sonucunda, bu kavra-

mı kullandığı görülmektedir. Çalışma yaşa-

mında bu tarz davranışlar, Leymann’dan önce 

hiç kimse tarafından fark edilip tanımlanma-

mıştır. Bu nedenle Leymann’ın görüşleri ve 

araştırmaları, bütün dünyada işyerlerindeki 

mobbing davranışlarına ilişkin araştırmalara 

temel oluşturmaktadır. Leymann, işyerinde 

mobbing davranışının varlığını belirtmekle 

kalmamış, davranışın özel niteliklerini, ortaya 

çıkış şeklini, uygulanan şiddetten en fazla etki-

lenen kişiler ve doğabilecek psikolojik sonuçla-

rı da vurgulamıştır (Tınaz, 2006: 14; Eser, 2011; 

Şenturan ve Mankan, 2009: 154). Ancak 

Leymann, iş yerinde mobbing’i herhangi bir 

şiddet olmadan kibarca yürütülen ancak çok 

yazılı belgenin ortada dolaşmasıyla yaşandığı-

nı söylemektedir (Westhues, 2002: 32).    

 Çalışma hayatına uyarlandığında, 

mobbing’in kabul görmüş tek bir yasal tanımı 

olmamakla birlikte, Türkiye’nin de üyesi bu-

lunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ), 

mobbingi “hedeflenen bir işçiye karşı cephe 

oluşturmak, güruh halinde saldırmak” şeklin-

de tanımlamış (ILO, 

www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazi

ne/26/violence.htm, 21.05.2011) ve sürekli 

olumsuz sözleri, eleştirileri, bir işçiyi sosyal 

ilişkilerden izole etmeyi, hakkında dedikodu 

yapmayı ya da yanlış bilgi yaymayı güruh 

halinde saldırı olarak kabul etmiştir (İlhan, 

2010: 1176). 

 Psikolojik taciz, kurbanın küçük düş-

mesine, kırılmasına, stres yaşamasına neden 

olan; iş performansını engelleyebilen, huzur-

suz bir iş ortamına yol açan, bir veya birden 

fazla kişiye karşı tekrar eden saldırgan davra-

nış ve uygulamalardır. Özellikle sosyal izolas-

yon ve dışlama, işteki performansının değerini 

haksızca düşürme, sataşma, alay etme gibi 

tipik psikolojik taciz davranışlarıyla kurbanın 

sistematik bir şekilde kızdırılmasına yönelik 

olarak belli bir süre devam etmesiyle gerçekle-

şir (Yıldız ve Kılkış, 2005: 73; Demir ve Çavuş, 

2009: 14). 

1.2. Mobbing Davranışının Ölçümü 

        Leymann davranışın temel yapısına 

göre beş ana grupta sınıfladığı toplam 45 farklı 

mobbing davranış özelliği tanımlamıştır. Bu 

beş ana başlık şöyledir: 

1. Kendini göstermesini ve iletişimini 

engelleme: Üst konumundaki kişilerin mağdu-

run kendini ifade etme ve sergileme olanakla-

rını kısıtlaması. Örneğin, mağdurun sürekli 

sözünün kesilmesi, yüzüne bağırılması veya 

yüksek sesle azarlanması, yaptığı işin sürekli 

eleştirilmesi vb... 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazine/26/violence.htm,%2021.05.2011
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/magazine/26/violence.htm,%2021.05.2011
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2. Sosyal ilişkilerden yalıtma: Çevresin-

deki insanların mağdurdan uzaklaşması, ko-

nuşmaması, sanki orada değilmiş gibi dav-

ranması vb. Görüşme hakkından yoksun bıra-

kılıp, diğer işgörenlerden dışlanır (Cemaloğlu, 

2007a: 119).  

3. Saygınlığına saldırıda bulunmak: İn-

sanların mağdurun arkasından kötü konuşma-

sı, asılsız söylentilerin ortada dolaşması, gü-

lünç durumlara düşürülmesi ve cinsel imalar 

yapılması vb… (Aydın ve Özkul, 2007: 173). 

4. Yaşam kalitesine ve mesleki duruma 

saldırıda bulunmak: Mağdura hiçbir özel gö-

rev verilmemesi ya da verilen işlerin geri 

alınması, anlamsız işler verilmesi, işin sürekli 

değiştirilmesi ve mali yük getirecek genel za-

rarlara sebep olunması vb… (Leiding, 2010: 

365). 

5. Doğrudan sağlığa saldırıda bulun-

mak: Mağdurun fiziksel olarak ağır işler yap-

maya zorlanması, fiziksel şiddet tehditleri 

yapılması, fiziksel zarar görmesi ve cinsel taci-

ze uğraması vb… (Gül, 2009: 516; Altınöz vd., 

2010: 65; Şenturan ve Mankan, 2009: 156). 

Leymann, yıldırmayı beş aşamadan olu-

şan süreç, davranışsal ve fiziksel düzeyde ol-

mak üzere iki ayrı grupta ele alınan yıldırma 

belirtilerinin kişiye, yer ve zamana, sürekliliği-

ne göre değişik oranlarda tesir ettiği görülmek-

tedir (Köse ve Uysal, 2010:264). Mobbing dav-

ranışını ölçmek için en sık kullanılan ölçüm 

araçları, Leymann’ın Psikolojik Terör Tipolojisi 

(LIPT) ve son zamanlarda da Einarsen’ın Ne-

gatif Davranış Anketidir (NAQ) (Tetik, 2010: 

82). Bu davranışlar sürekli olarak ve değişik 

şekillerde sistemli bir şekilde yapıldığında 

mobbing’e neden olmaktadır.  

Yıldırmaya maruz kalan kişilerin genel 

özellikleri incelendiğinde; başarılı, yenilikçi, 

yaratıcı, bilgili ve eğitimli kişiler oldukları 

görülmekte, psikolojik şiddeti uygulayanın üst 

olması durumunda, astın üstün yerine geçme 

endişesinin, bu davranışların ortaya çıkmasına 

neden olduğunu ortaya koymaktadır. Örgüt 

içersinde belirli kişileri hedef alan sistematik 

bir dizi duygusal saldırı ve yıpratma hareketi 

olan yıldırma, hem bireylere hem de örgütlere 

zarar vermektedir. Bu nedenle, yıldırma dav-

ranışlarının önlenmesi ve yönetilmesi gerek-

mektedir (Altınöz vd., 2010: 65). Psikolojik 

yıldırma, kişiler arasında kişisel ve örgütsel 

etkenler nedeni ile meydana gelen ya da yaşa-

nan sorunların uzun dönemli etkiler yaratan 

tepkiler geliştirilmesi ile kişilerarası ilişkilerde 

bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Psiko-

lojik yıldırmanın kişilerarası ilişkilerde bir 

problem olarak ortaya çıkmasını etkileyen çok 

sayıda neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden 

bir bölümü kişilerarası ilişkileri etkilerken, 

diğer bölümü ise örgütsel iletişim üzerinde 

etkili olmaktadır (Eginli Temel ve Bitirim, 

2010: 48). göre Ancak, Leymann’a iş yerinde 

mobbing herhangi bir şiddet olmadan kibarca 

yürütülen ancak çok yazılı belgenin ortaya 

dolaşmasıyla yaşanmaktadır.   

Mobbing’e neden olan bazı örgütsel 

nedenler şöyle ifade edilebilir: Kötü yönetim, 

stresli iş ortamı, monotonluk, yöneticilerin 

mobbing’in varlığına inanmamaları, ahlak dışı 

davranışların çokluğu, örgütsel küçülme, ye-

niden yapılanma vb. gibi olağan dışı durum-

lardır (Çarıkçı ve Yavuz, 2009: 51). Örgütsel 

yapının katı, hiyerarşi basamaklarının fazla 

olması, iletişim kanallarının kapalı olması, 

stresli iş ortamı da mobbing’in örgütsel neden-

leri arasında yer alırken, mobbing mağduru-

nun yeni fikirler üretebilen, farklı bakış açıla-

rıyla dünyayı yorumlayabilen, eğitim, dış gö-

rünüş, entelektüel birikim açısından parlak 

eleman veya işe yeni başlamış deneyimsiz 

genç biri olması rekabetçi ve bencil kişilik sa-

hibi kimseler için mobbing sebebi olabilmek-

tedir (Tengilimoğlu ve Mansur Akdemir, 2008: 

201). 

Mobbing’in, aslında istisnasız tüm ça-

lışanları, en azından çalışma yaşamlarının bir 

döneminde, niceliği ne olursa olsun pençesi 

altına aldığı düşünülmektedir: Devamlı çalan 

telefonlar, bağırma, günah keçisi olma, sessiz 

telefonlar, kurbanı suçlama ve tehdit, organi-

zasyonda küçülmeye gidilerek iş yükünün 

artırılması, yapılan işin dikkate alınmaması, 

eğitim verilmemesi, haksızlık, dedikodular, 

anlamsız ve çok sayıda görev verilmesi, de-

vamlı olarak izinden göreve çağrılma, terfi 

sözünün yerine getirilmemesi, istenmeyen 

fiziksel temas, fiziksel saldırı ve tehdit, ahlaki 

çöküntü, cinsel taciz, izolasyon, sürekli kü-

çümsenme, kişinin alt düzeyinde çalışanlardan 

daha az ücret alması, her davranışın aşırı göz-
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lenmesi, kurumla ilgili haberlerin dışında bı-

rakılma, yetenek ve becerilerin altında iş talebi 

vs. (Yaraman, 2011). Mobbing’e uğrayan kişi-

lerde; sıkıntı, panik atak, depresyon, yarım baş 

ağrısı, baş dönmesi, hafıza kaybı, dikkati top-

layamama, uykusuzluk, kaşıntı, kızarma, pul-

lanma, döküntü, göz kararması, görmede bu-

lanıklık, boyun kasları ve sırtta ağrı, hızlı ve 

düzensiz çarpıntı, kalp krizi, nefessiz kalma, 

nefes alamama, yanma, ekşime, hazım zorluğu 

gibi mide rahatsızlıkları, organizmanın sa-

vunma yapılarında zayıflama, hastalıklara çok 

çabuk yakalanabilme, titreme, terleme, bacak-

larda halsizlik ve kas ağrıları gibi çok sayıda 

belirtinin görüldüğü ifade edilmektedir (Gü-

ney, 2009: 17). Ülkemizde kavram olarak son 

yıllarda gündeme gelen mobbing, işyerinde 

psikolojik şiddet-taciz, duygusal taciz olarak 

ifade edilirken etki ve sonuçlarıyla tüm süreci 

tarif eden “yıldırma” kavramıyla karşılığını 

bulmuştur (Köse ve Uysal, 2010: 264). Günü-

müzde, Başbakanlık, Mart 2011 tarihinde 

27879 sayılı resmi gazetede “İşyerlerinde Psi-

kolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” adlı 

genelgeyi yayınlamıştır. Bu genelgede; çalışan-

ların psikolojik tacizden korunması amacıyla 

sekiz maddeden oluşan tedbir kararları yer 

almaktadır 

(http://www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete, 

2011).   

1.3. Mobbing Davranışı ile İlgili Bazı Çalış-

malar 

Çiftçi ve diğer arkadaşlarının (2010) yap-

tıkları çalışma sonucu ile Davenport ve arka-

daşlarının (2003), yaptıkları çalışma sonuçları-

nın “mobbing’in çalışanlar üzerinde; stres, 

psikolojik rahatsızlıklar, kazalar, sakatlıklar, 

tecrit edilme, ayrılık acıları, mesleki kimlik ve 

arkadaşlıkların kaybı, işsizlik, iş arama, taşın-

ma, işsizlik maliyeti, kapasite altı çalışma, te-

rapi masrafları, ailevi sorunlar yaşama ve gelir 

kaybına neden olduğu” sonuçlarının birbirle-

riyle örtüştüğü görülmektedir (Çiftçi, vd., 

2010: 122). 

Çalışanların çalışma ortamlarında maruz 

kaldıkları yıldırma eylemlerinin cinsiyet yö-

nünden incelendiği çalışmada; kadınların, 

erkeklere göre daha fazla yıldırmaya maruz 

kaldıkları görülmektedir. Araştırmanın diğer 

bulgusu, yıldırma davranışlarının daha çok 

erkekler tarafından yapıldığıdır. Erkekler, hem 

kadınlara hem de erkeklere daha fazla yıldır-

ma uygulamaktadır (Çoban vd., 2010: 416).  

İlköğretim okulu yöneticilerinin etik li-

derlik davranışlarını gösterme düzeyleri ile 

öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma arasındaki 

ilişkinin incelendiği çalışmada; öğretmenlerin 

yıldırmaya yoğun şekilde olmasa bile maruz 

kaldıklarını ortaya koymaktadır. Bununla bir-

likte, en yoğun şekilde maruz kalınan yıldırma 

davranışlarının fikir ve görüşlerin dikkate 

alınmaması, mantıksız ya da yetiştirilmesi 

mümkün olmayan işler verilmesi ve yapılan 

işin aşırı denetlenmesi olduğu saptanmıştır. 

İlgili literatür incelendiğinde, iş yerinde sosyal 

ilişkiler anlamında en çok maruz kalınan yıl-

dırma davranışları arasında kurban hakkında 

söylenti çıkarılması, dedikodu yapılması ve 

kurbanın fikirlerinin önemsenmemesi, kurba-

nın sürekli eleştirilmesi, küçümsenmesi ve 

önemli gelişmelerden ve haberlerden uzak 

tutulması olduğu görülmüştür. Yıldırma dav-

ranışlarında asıl amacın kurban olarak seçilen 

kişinin sistematik bir biçimde lekeleme süreci-

ne tabi tutularak ve kişilik haklarına saldırıda 

bulunularak kendini çaresiz hissetmesi ve 

savunulması güç bir duruma düşerek işinden 

ayrılmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda, 

yukarıda sayılan davranışların daha sık bir 

biçimde gözlemlenmesi anlaşılabilir. Diğer bir 

ifadeyle bu davranışlar, yıldırmanın amacına 

uygun nitelikte davranışlardır. Bu noktadan 

hareketle, okul yöneticilerinin davranışlarında 

ve karar verme süreçlerinde etik ilkelere uy-

gun davranmalarının öğretmenlerin yıldırma 

davranışlarına maruz kalmalarında önemli bir 

etken olduğu söylenebilir (Kılınç Çağatay, 

2010: 436).   

 Otel işletmelerinde yaşanan psikolojik 

şiddetin yapısı ve boyutları ile ilgili yapılan 

çalışma sonucunda; otel işletmelerinde hangi 

yolla psikolojik şiddet yaşandığına ilişkin gö-

rüşler arasında işgörenlerin; “yönetimle ilgili 

haberleri en son duydukları”, “kararları konu-

sunda şüpheci davranıldığı” ve “kendilerinden 

önemli bilgi ve belgelerin saklandığı ifadeleri-

ne daha yüksek katılım gösterdikleri; bunun 

yanında “dini inançlara saldırı veya alay edil-

me”, “giyim ve dış görünüşle alay edilmesi”, 

“politik görüsün eleştirilmesi, saldırılması 

veya alay edilmesi”ne yönelik ifadelere ise 

http://www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete
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tüm ifadeler arasında en az katılım gösterdik-

leri tespit edilmiştir. Dolayısıyla, işgörenlere 

göre psikolojik şiddetin büyük bölümü iş or-

tamından kaynaklanmaktadır. Böylelikle yöne-

tim ve diğer departmanlar arasında iletişimin 

yoğunlaştırılması, toplantı ve diğer etkinliklere 

artırılması, doğru ise doğru çalışanın yerleşti-

rilmesiyle, belirli süreçte güven sağlandıktan 

sonra yetki göçerimi ve güçlendirme gibi kav-

ramların ön plana çıkarılması şiddetin ortadan 

kaldırılması konusunda etkin bir çözüm yolu 

olarak görülmektedir (Aydın ve Özkul, 2007: 

182). 

İşyerinde yıldırmaya uğramada dışadö-

nük ve nevrotik kişilik yapıları ile cinsiyetin 

rolünün işlendiği çalışmada; bireylerin kişilik-

lerindeki nevrotiklik özelliği arttıkça işyerinde 

yıldırmaya uğradıkları yönündeki algılarının 

arttığı görülmüştür. Bireylerin kişiliklerindeki 

dışadönüklük özelliği azaldıkça işyerinde yıl-

dırmaya uğradıkları yönündeki algılarının ise 

artmadığı çıkan sonuçlar arasındadır. Litera-

türde işyerinde yıldırma mağdurlarının bir 

kısmının içedönük kişilik yapısına sahip oldu-

ğu belirtilmektedir (Deniz ve Ünsal, 2010: 17).  

Örgütlerde yıldırma adlı, kamu sektö-

ründe yapılan bir çalışmada, Leymann tipolo-

jisini oluşturan “kendini gösterme ve iletişim”, 

“sosyal ilişkiler”, “itibar”,  yaşam kalitesi ve 

mesleki durum” ve “kişinin sağlığı” grupla-

rında yer alan yıldırmaya yönelik davranışla-

rın tespitine yönelik yargılar ve cinsiyet kıyas-

landığında kadın ve erkekler arasında bir fark-

lılık bulunmamıştır. Ele alınan örneklem üze-

rinde, yıldırma davranışına rastlanılmadığı, 

cinsiyetin yıldırma davranışlarının değerlendi-

rilmesinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

görülmüştür (İbicioğlu, Çiftçi ve Derya, 2009: 

37).  

Bir kurum hastanesinde sağlık persone-

linin maruz kaldığı mobbing davranışlarının 

belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada; 

katılımcıların tamamı bir şekilde mobbing 

davranışına maruz kaldıklarını belirtirken, 

maruz kalınan mobbing davranışlarının en sık 

sebepleri olarak yoğun stres altında çalışma ve 

çalışma şartlarının kötülüğü olarak saptanmış-

tır (Tosun ve Şahbaz, 2010: 93). 

Örgütlerde, ‘önce insan’ anlayışıyla, 

çalışan odaklı bakış açısının benimsendiği 

şeffaf bir örgüt kültürünün oluşturulması, 

bireysel ve örgütsel beklentilerin dengelenmesi 

psikolojik yıldırma ile mücadele etmenin ön 

koşulları arasında yer almaktadır. Psikolojik 

yıldırmadan arındırılmış çalışma ortamlarında 

ise, bireysel moral ve motivasyon ile iş tatmi-

ninin artacağı, iş ahlakına uygun bir atmosfer-

de etik ilkelerin kolaylıkla uygulanacağı, işgü-

cü sirkülasyonunun azalacağı, kurum imajının 

ve itibarının güçleneceği, fiziksel ve psikolojik 

rahatsızlıkların ortadan kalkması ile insan 

kaynağına yapılan harcamaların küçüleceği, 

örgütsel performans ve verimliliğin maksimize 

olacağı, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan 

olumlu ve esnek bir kurum kültürünün inşa 

edileceği, yöneticilerin ve çalışanların olduğu 

kadar, çalışanların birbirlerine güven duyacağı 

ve çift yönlü iletişim akışı ile beslenen sağlıklı 

bir kurum ikliminin hayata geçirileceği söyle-

nebilmektedir.  

İşyerlerinde mobbing’e maruz kalanlar, 

genelde çalışkan, yenilikçi, eğitimli, işine ve 

işyerine bağlı, donanımlı ve yumuşak huylu 

insanlardır. Psikolojik saldırı hangi gerekçeyle 

yapılmış olursa olsun, kim yaparsa yapsın, 

saldırının odağında olan bir insandır. “Bir 

insanın örselenen duygularının tedavisi kolay 

değildir. Çok uzun süren tedavi döneminden 

sonrada, psikolojik yönden eski sağlığına ka-

vuşmasının kolay olmadığını, Heinz Leymann 

ifade etmektedir. İşyerinde psikolojik tacize 

maruz kalanların çoğu, travma sonrası stres 

bozukluğu hastalığına yakalanmakta ve bu 

durum yaşamının tamamına sirayet etmekte-

dir. Psikolojik taciz, ülkemizde yapılan anket-

lerde %46-50 civarında çıkmaktadır. Gelişmiş 

ülkeler de bu oran daha azdır (Gün, 2010: 38). 

Özellikle örgütlerde psikolojik yıldır-

manın engellenmesi ya da ortadan kaldırılması 

için çalışanlar arasında güvenin hakim olduğu 

bir psikolojik iklimin yaratılması bir ön koşul-

dur. Çalışanlar arasında güvenin var olması, 

olumsuz mesajların yayılmasını engelleyeceği 

gibi, aynı zamanda mesajların anlamlandırıl-

masında yanlış anlamaların ortadan kaldırıl-

masına da olanak tanımaktadır. Böylece çalı-

şanlar örgütte sürekli olarak kendileri ile ilgili 

olumsuz bir durumun varlığını takip etmek ya 

da böyle bir durumla mücadele etmek duru-

munda kalmamaktadır (Eginli Temel ve Biti-

rim, 2010: 48).  
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2. Sonuç ve Öneriler 

Mobbing, karmaşık davranışlarla karak-

terize olmuş ve işyerinde karşılaşılan bir olgu 

olarak tarif edilebilen, bir bireye karşı uygula-

nan zararlı davranışlar ve baskılar olarak ta-

nımlanmaktadır. İş stresi, işin insan üzerinde 

oluşturduğu baskıdır ve hem kişiler için hem 

de kurumlar için sorunlara yol açabilmektedir. 

Toplumun sağlığını etkileme ihtimali de olan 

iş stresinin önemi, bireyi olumsuz etkileyerek 

iş performansının düşmesine, işe yabancılaş-

masına, kalitenin azalmasına ve iş kazalarına 

sebep olmasıdır (Işık, 2007: 110). Mobbing 

hedef ya da mağdur kişinin mental sağlığını 

olumsuz etkiler. İşyerinde mobbinge maruz 

kalan bireyler ağır stres ve kaygı yaşar. 

Mobbing; hastalıklara, sosyal dışlanmaya ve 

hatta suça neden olur, mesleki ilerlemeyi ve 

para kazanmayı engelleyebilir. Avrupa’daki 

araştırmalarda, işyerinde mobbing hedefi ola-

rak seçilen bireyin olumsuz duygusal koşullar 

nedeniyle aşırı stres yaşayabileceği ortaya 

konmuş; ancak bunun işveren açısından da bir 

maliyetinin olabileceğine dikkat çekilmemiştir. 

Her mobbing vakası, genel bir maliyet analizi 

yapmayı engelleyen kendine özel detayları ve 

olayları içerir. Örgütsel çalışmalar mobbingin 

verimliliğin düşmesine neden olabileceğini 

göstermektedir. Bu nedenle mobbing toplam iş 

verimliliğini olumsuz etkileyen bir maliyet 

faktörü olarak görülmelidir (Reichert, 2003: 

12).  

İşletmelerde, öncelikle bu tür davranış-

ların varlığına izin verilmemelidir. Dedikodu 

kazanının kaynamasıyla kendini gösteren bu 

tür davranışlar takım ruhunu etkilemekte ve 

işletmeyi başarısızlığa sürüklemektedir. Olu-

şan karmaşa ve huzursuzluklar işletmenin 

imajına yansıyarak sektör içerisinde olumsuz 

bir şekilde tanınmasına neden olmaktadır. 

Bunun yanında işletmeler açısından işin ve-

rimliliğinde düşme, personel devir hızının 

artması, çalışanların tazminatları, hastalık izin-

lerinin artması, örgüt geliştirmeyi engelleme 

gibi pek çok olumsuz sonuç doğurur. İzin ta-

lep eden bireyler sadece sürecin mağdurları 

olmayacak aynı zamanda örgütün diğer çalı-

şanları da oluşan olumsuz ortamdan izin kul-

lanarak uzaklaşmak isteyeceklerdir (Koç ve 

Bulut Urasoğlu, 2009: 64). Bu durum da örgü-

tün verimliliğini etkileyecektir. Mağdurlar 

açısından olaya bakıldığında da sonuç oldukça 

kötüdür. Belirtildiği gibi mobbing kavramı, 

işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalı-

şanlar veya astları tarafından sistematik bi-

çimde uygulanan her tür kötü muamele, teh-

dit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade 

eden anlamlar içermektedir. Mobbing sonucu 

birçok insan stres yaşamakta, hatta işinden 

ayrılmaktadır. En önemlisi de çalışma yaşamı-

nın kalitesini düşürmekte, sağlıksız bir örgüt 

yapısı meydana getirmektedir. Bireyin, bilin-

mezin ve çaresizliğin karşısında duyduğu 

korku ve endişeyle kendi içinde, tek başına 

mücadele edebilmesi oldukça güçtür. İnsanlar, 

bir olguyu tanımayı öğrendikleri takdirde, 

önceden yaşamış oldukları veya şu anda yaşa-

dıkları deneyimlerini çok daha gerçekçi bir 

bakışla değerlendirebilir. Bu durum insan 

kaynakları açısından önemle ele alınmalı ve 

diğer disiplinlerle de ortak çalışmalar yapılma-

lıdır (Acar ve Dündar, 2008: 119). 

Mobbing süreci ile örgütte oluşan kar-

maşa ve huzursuzluklar örgüt imajına yansır 

ve örgütün olumsuz bir şekilde tanınmasına 

sebep olur. Örgütte işgücü devri yükselir, gi-

derek artan huzursuzluk ortamından ve çatış-

madan kaçmak için arayışlar başlar. Bireylerin, 

işlerine ve örgütlerine aidiyet duyguları azalır, 

daha iyi bir çalışma atmosferi olan işyerlerine 

geçmek için fırsat kollarlar. Yetişmiş bireylerin 

ayrılması ile örgütte kazanılmış olan tecrübe 

yitirilir. Bunun sonucunda da yeniden eğitim 

maliyeti artar. Mobbing sürecinin örgüte bir 

başka etkisi de işçilerin tazminat talepleri ola-

caktır. Ülkemizde henüz bu sürecin yasalarda 

tanımlanmamış olmasına karşın bazı devletler, 

işle ilgili stresin neden olduğu fiziksel ve ruh-

sal hastalıklar için işçilerin tazminat talebini 

kabul etmiştir. Bu duruma yönelik hukuki 

süreçler ve yapılacak ödemeler, maliyetleri 

arttıracaktır (Koç ve Bulut Urasoğlu, 2009: 64).  

Bir işyerinde mobbing’in barınması, yö-

netimin buna izin vermesi ya da göz yumma-

sıyla ilişkilidir. Bundan dolayı yönetimde bu-

lunan insanlar iyi seçilmelidir. Yöneticinin, 

kendisini yetiştirmiş, farklılıklara hoşgörülü, 

adaletli, iletişim kurma becerisi yüksek ve 

duygusal zekâya sahip olmasına dikkat edil-

melidir. Gelişmiş ülkelerde, özellikle de Avru-

pa’da işyerinde psikolojik şiddet ile ilgili yöne-
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timin önlem almasını gerektirecek sendikalar 

ve kanunlar bulunmaktadır (Koç ve Bulut 

Urasoğlu, 2009: 78). Mobbingin önünün kesile-

bilmesi için yayınlanan genelgenin yazıda 

kalmayıp sonuçlarının tam olarak uygulanma-

sı ile bu durumun önlenebileceği düşünülmek-

tedir. Eğitim yöneticileri, işyerinde psikolojik 

şiddet, taciz (mobbing) oluşturan davranışlar-

dan kaçınmalıdır. Bu tür davranışlar hem di-

siplin soruşturmasına hem de cezaî soruştur-

maya sebep olabilir. Eğitim yöneticisi, bu tür 

davranışların hukuka aykırı olduğunu ve bir 

gün bunun kendisine karşı da uygulanma 

ihtimalinin ve riskinin olduğunu bilmelidir 

(Çiftçi, 2010: 237). Mobbing’in örgütteki olum-

suz etkileri arasında; örgütün tüm organlarına 

yayılması, örgütte güven, sevgi ve saygının 

azalması ve motivasyonun yok olması, uyum-

suzluğun baş göstermesi ve iş verimliliğinin 

düşmesi, çalışanın topluma maliyetinin, yıllık 

gelirinden fazla olması, yüksek zeka ve vizyon 

sahibi kişilerden oluşan çok sayıda insanın yok 

yere heba edilmesi, işe devamsızlık ve işten 

ayrılmaların çok olması sayılabilir. Yıldırma 

üzerine çalışan araştırmacıların önemli bir 

tespiti şudur: “Yıldırmayı yapanların kişilikle-

rini değiştiremeyiz. Yıldırmayı önlemek için 

aktörleri teşvik eden sistemi değiştirmek zo-

rundayız”. Bu nedenle yıldırma konusundaki 

araştırmaların önemli bir bölümü örgütsel 

nedenlere yönelmiştir (Kök Bayrak, 2011). 

Ülkemizdeki kurumlarda psikolojik baskı uy-

gulanmakta, ancak bunun bir işyeri kültürü 

olduğu sanılmaktadır. Bu bilinci sağlamak için 

her kurumda zaman zaman mobbing konu-

sunda hizmet içi eğitim verilerek çalışanlar ve 

yöneticilere farkındalık kazandırılmalıdır.  
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İŞLETME BÖLÜMÜ İSTATİSTİK DERSİNİ ALAN       

ÖĞRENCİLERİN BAŞARI 

PERFORMANSININDEĞERLENDİRİLMESİ 

Halil SAVAŞ* 

Öz 

Öğrencilerin başarılarını etkileyen temel faktörler genel olarak; öğretim elemanı, öğ-

renci ve çevresel odaklı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu faktörler temelinde öğrenci başarı-

larının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların analiz edilmesi bir yandan varsa yanlış uy-

gulamaların tespit edilmesini, diğer yandan başarı performansının sürekli iyileştirilmesinin 

altyapısını sağlayacaktır. Öğrencinin başarı performansını detaylı olarak takip eden, değer-

lendiren ve analiz sonuçlarına göre yeni politikalar üreten ve bunu sürekli hale getirebilen 

üniversitelerin sayısının çok az olduğu dikkate alınırsa, bu tür çalışmaların önemi daha iyi an-

laşılacaktır. Bu çalışmada; Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümü’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde İstatistik I dersini İngilizce ve 

Türkçe alan öğrencilerin sınav başarı performansı karşılaştırılmıştır. Öğretim dilinin öğrenci-

nin başarı performansı üzerindeki etkisinin yanında; cinsiyet, öğrenim türü ve akademik orta-

lama gibi değişkenlerin ders başarı performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Performans Ölçümü, İşletme, İstatistik, Sınav Performansı, Yabancı Dil. 

 

The Evaluation Performance of Statistics Course of Business 

Departments Students 
 

Abstract 

 

The main factors affecting the success of students divided into three categories 

generally; teaching staff, students and environmental-oriented. Achievements of students on 

the basis of these factors, measurement, evaluation and analysis of the results of incorrect 

applications have to be detected on the one hand, on the other hand will provide 

infrastructure for continual improvement of the performance of success. Following the success 

of the student's performance in detail, evaluate and analyze results, and produce new policies 

that can make it all the time is very low considering the number of universities, it will be 

better understood the importance of such studies. In this study, Pamukkale University, 

Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Business Statistics I Fall 

Semester 2012-2013 Academic Year course in English and Turkish students' achievement exam 

performance were compared. Teaching language in addition to the effect on the performance 

of the student's success, gender, education, and an average of variables such as type of course 

to determine the effect on the performance of success. 
 

Keywords: Performance Evaluation, Business, Statistics, Exam Success Performance, Foreign Language 
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1. Giriş 

Türkiye’deki üniversitelerin lisans düzeyinde işletmebölümlerinde okutulan dersler büyük öl-

çüde benzer olmakla birlikte; derslerin sayısı, çeşitliliği, dersin adı, dönemi hatta dersin dili açısından 

önemli sayılabilecek farklar da bulunmaktadır. Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’den görüleceği üzere örnek 

olarak verilen üç üniversitenin işletme bölümleri 2. yılındaki diğer dersler bir yana istatistik dersleri 

deders adı ve sayısı itibariyle farklılık göstermektedir.1Bu farklılıklar yükseköğrenim kurumları açı-

sından normal karşılanmakla beraber, akreditasyon açısından bazı temel alanlarda gerekli derslerin 

açılması gerekmektedir. 

 Uluslararası akreditasyon kurumlarından biri olan The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business (AACSB)’ye göregeleneksel işletme konuları; muhasebe, iş hukuku, karar bilimle-

ri, finans, bankacılık ve sigortacılık, insan kaynakları, yönetim, yönetim bilgi sistemleri, yönetim bili-

mi, pazarlama, üretim ve işlemler yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, tedarik zinciri yöne-

timi ve teknoloji yönetimi gibi alanlardan oluşmakta ve bu çerçevede dersler gerekli görülmektedir. 

Türkiye’de bu kurum tarafından akredite edilen; Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul Üni-

versitesi İşletme Fakültesi ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak üzere üç fakülte 

vardır. İstatistik dersleri de işletme eğitimi için gerekli olan derslerden biridir.2Bu ders, işletmelerin 

karşı karşıya olduğu karar problemlerine istatistik kavram ve yöntemlerinin uygulanmasına yönelik 

bir derstir. Dolayısıyla, dersin yöntem ve tekniklerinin iyi bir şekilde öğrenilmesi, 

işletmeöğrencilerinin 3 ve 4. yıllarda aldıkları bazı derslerdeki başarılarını da önemli ölçüde etkile-

mektedir.  

Genel olarak işletme bölümlerinde istatistik dersleri ikinci yılda yer almaktadır. Bu dersler 

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde de ikinci yılda güz ve 

bahar dönemlerinde İstatistik I ve İstatistik II olarak verilmektedir. Öğrencilerin başarı performansı-

nın değerlendirileceği İstatistik I dersinde; istatistiğe giriş ve temel kavramlar, merkezi eğilim ölçüleri, 

sınıflanmış veriler ve ölçümler, olasılık, kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları ile sürekli 

rassal değişkenler ve bu değişkenlerin olasılık dağılımları işlenmektedir. 
 

 

Tablo 1: Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2. Yıl Dersleri 

 

2.YIL 

3. Dönem Kredi/ECTS 4. Dönem Kredi/ECTS 

AD 213 FinansalMuhasebe 3/5 AD 214 Yönetim Muhasebesi 3/5 

AD 220 Örgüt Yönetimi 3/5 AD 242 
Stratejik Pazarlama 

Yönetimi 
3/5 

AD 251 Yönetim İstatistiği I 3/5 AD 252 Yönetim İstatistiği II 3/5 

AD 231 İşletme Hukuku  3/4 AD 204 İş İletişimi 3/5 

EC 203 Mikroekonomi I 3/5 EC 205 Makroekonomi II 3/5 

-- -- Genel Seçmeli 3/5 -- -- Genel Seçmeli 3/5 

TK 221 Türkçe 2/3 TK 222 Türkçe 2/3 

   20/32    20/33 

 

1http://www.mgmt.boun.edu.tr/content/view/254/221/lang,tr/ (Erişim Tarihi: 19.02.2013) 

http://iibf.uludag.edu.tr/bolumler/isletme/isl_egitimplan.pdf (Erişim Tarihi: 19.02.2013) 

http://isletme.pau.edu.tr/index.php?page=lisans (Erişim Tarihi: 19.02.2013) 

2Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Business Accreditation, AACSB International – The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business, s.8 (http://www.aacsb.edu/accreditation/standardsbusn- 

jan2012.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2013) 
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Tablo 2: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2. Yıl Dersleri 
III.YARIYIL/GÜZ III.YARIYIL/BAHAR 

KODU DERSİN ADI 

Haf. 

Ders 

Saati 
Kredi-

si 
ECTS KODU DERSİN ADI 

Haf. 

Ders 

Saati 

Kredisi 

ECTS 

T U L T U L   

AIT201 A.İ.İ.T. Nutuk 2   2 3 ISL2202 
Mali Tablolar Ana-

lizi 
3   3 6 

IKT2209 Makro İktisat 3   3 6 ISL2102 Organizasyon 3   3 6 

ISL2101 
İşletme Yöne-

timi  
3   3 6 

MAL220

8 
Türk Vergi Sistemi 3   3 6 

KAM220

3 

Borçlar Huku-

ku 
3   3 6 

CAL220

2 
 İş Hukuku 3   3 6 

EKO220

7 

Betimsel İsta-

tistik 
3   3 6        

        Seçimlik Ders 1 3   3 6 

 Seçimlik Ders 1 3   3 6        

Toplam Kredi 15 30 Toplam Kredi 15 30 

 

Tablo 3: Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 2. Yıl Dersleri 
3.YARIYIL 4.YARIYIL 

DERS KODU DERSİN ADI T U K DERS KODU DERSİN ADI T U K 

TKD 201 Türk Dili I 2 0 2 TKD 202 Türk Dili II 2 0 2 

EKNM 201 İStatistik I 3 0 3 EKNM 202 İstatistik II 3 0 3 

EKON 209 Makro İktisat 3 0 3 ISLE 333 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 

ISLE 201 Ticaret Hukuku I 3 0 3 ISLE 202 Ticaret Hukuku II 3 0 3 

ISLE 207 
Yönetim ve Fonksi-

yonları 
3 0 3 ISLE 214 

Yönetim ve Organizas-

yon Teorileri 
3 0 3 

ISLE 2013 İşletme Matematiği  3 0 3 ISLE 222 
Temel Bilgisayar Bi-

limleri 
2 2 3 

Toplam Kredi 17 Toplam Kredi 17 

Öğrencilerin sınavlardaki başarı performansı Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğre-

tim Yönetmeliği3’nin  30. Maddesi çerçevesinde; İstatistik I dersinden öğrencinin 100 üzerinden ara 

sınavdan aldığı notun % 40’ı ve genel sınav notunun % 60’ı alınarak hesaplanmıştır. Aynı yönetmeli-

ğin 32. Maddesine göre başarı notlarının harf karşılıkları Tablo 4’de verildiği gibidir. 

Tablo 4: İstatistik I dersi sınav notlarının başarı notu ve başarı notu katsayısına dönüştü-

rülmesi 
Başarı Puanı Başarı Notu Başarı Notu Katsayısı Sonuç 

90 + A1 4.0 

Geçer Not 

80-89 A2 3.7 

75-79 B1 3.3 

70-74 B2 3.0 

65-69 C1 2.7 

60-64 C2 2.3 

55-59 D1 1.7 
Koşullu Geçer Not 

50-54 D2 1.0 

40-49 E 0.5 

Başarısız Not 0-39 F1 0.0 

Devamsız  F2 0.0 

 
3
http://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/yonetmelik, (Erişim: 23.02.201

http://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/yonetmelik
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1.1. Literatür Taraması 

Sert (2003), yabancı dille eğitime karşı 

olanlar ile taraftar olanların görüşlerini ele 

aldığı çalışmasında; karşı olanların meseleyi 

Türkçenin korunması ve bağımsızlık konuları 

açısından, taraftar olanların ise, yabancı dille 

eğitimin öğrenme süreçleri, bilişsel beceriler ve 

akademik başarı üzerindeki etkileri gibi eğitsel 

konular sebebiyle ele aldığını belirtmektedir. 

Nitekimİngilizce eğitim alan Hacettepe Üni-

versitesi İngilizce Tıp Bölümü 1. Sınıf öğrenci-

lerinin akademik başarıları, tüm değişkenler 

dikkate alınarak hesaplandığında, İngilizce dil 

yeterliliğine bağlı olarak aynı eğitimi Türkçe 

alan öğrencilerin başarısından düşük çıkmıştır. 

Oysa bu öğrenciler üniversiteye daha yüksek 

puanlarla girmektedir. 

Cashin ve Elmore (2005), İstatistik Öl-

çeğine Yönelik Tutum Anketi (Survey 

ofAttitudes Toward Statistics Scale-SATS) pu-

anları ile istatistiğe yönelik diğer iki tutum 

ölçeği, İstatistik Ölçeğine Yönelik Tutum 

(Attitude Toward Statistics Scale-ATS) ve İsta-

tistik Tutum Anketi (Statistics Attitude 

Survey) puanlarının geçerlilik kanıtlarını araş-

tırmışlardır. İç tutarlılık güvenilirliği tahminle-

ri toplam puanlar için 0.90’dan büyük, bütün 

araçlar için alt ölçek değerleri 0.70’den büyük 

çıkmıştır. 

Sarul ve Tulunay (2007), üniversite öğ-

rencilerinin başarılarının değerlendirilmesinde 

kullanılan farklı derecelendirme yöntemlerini 

inceledikten sonra, İstanbul Üniversitesi İşlet-

me Fakültesi 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılı 1. 

Akademik Yıl ve Güz döneminde Temel Ma-

tematik dersini alan öğrencilerin başarıları 

üzerinde bu yöntemlerin etkisini araştırmış-

lardır.  

Gök (2008), dilin bir toplum için neler 

ifade ettiği ile eğitim üzerindeki etkileri üze-

rinde durmuş ve bu bağlamda yabancı dille 

eğitim konusundaki farklı görüşlere sebepleri 

ile birlikte yer vermiş ve konuyla ilgili dikkat 

çekici bir nokta olarak Boğaziçi Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Selime Sezgin’in şu 

sözlerini aktarmıştır: 

"Orta, lise, yükseköğrenimini Robert 

Kolej'de, doktorasını ABD'de tamamlamış, on  

yıl aralıklı olarak ABD'nin çeşitli üniversitele-

rinde lisans ve lisansüstü dersler vermiş, 

1968'den beri Boğaziçi Üniversitesinde öğretim 

üyesi olarak bulunan biri olarak yabancı dille 

eğitime karşı olduğumu itiraf etmeliyim. Bü-

tün bu birikimime karşın konuyu yabancı dille 

işlemek, tartışmaları sağlamak, sınav soruları-

nı hazırlamak ve değerlendirmek vs. gibi bo-

yutlarının hiç birinde anadilimiz Türkçeyi 

kullanmak kadar başarılı olamamaktayım." 

demekten çekinmemiştir. Her türlü altyapıya 

sahip bir öğretim görevlisi bahsedilen konuda 

zorlanabiliyorsa öğrenciler açısından çekilecek 

sıkıntının boyutlarını tahmin etmek zor olma-

yacaktır.” 

Palocsay ve Stevens (2008), lisans dü-

zeyinde işletme istatistiğinin öğretilmesinde 

web tabanlı ödevlerin etkisini ölçmeye yönelik 

bir çalışma yapmışlardır. Çalışma, öğrencinin 

performansının önemli derecede öğreticinin 

tecrübesine ve öğrencinin yetkinliğine bağlı 

olduğunu, bunlar sağlandıktan sonra tercih 

edilen seçeneğin öğrencinin başarısına çok az 

etki ettiğini ortaya koymaktadır. 

Choudhury ve Radhakrishnan (2009), 

matematik altyapısının istatistik dersi perfor-

mansı üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu 

çalışmada, Matematik I (Calculus I) dersinin 

uygulamalı matematik (Applied Calculus) 

dersinden istatistik dersi performansı üzerinde 

daha etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Uygulamalı matematik; doğrusal olmayan 

fonksiyonlar, sezgisel diferansiyel, integral ve 

çok değişkenli matematik uygulamaları konu-

larını kapsamaktadır. Matematik I ise; 

polinom, üstel, logaritmik ve trigonometrik 

fonksiyonları, diferansiyel uygulamaları, 

integral uygulamalarına giriş konularını kap-

samaktadır.     

Yousef (2009), Yöneylem Araştırması-

na Giriş dersi için 2005-2006 ve 2006-2007 yılla-

rı güz ve bahar dönemlerinde bu dersi tamam-

layan tüm öğrencilerin verilerine dayalı bir 

analiz yapmıştır. Bu çalışmada, ilgili dersin 

başarısı ile akademik ortalama, Matematik I 

Matematik II ve İstatistik derslerinin başarısı 

arasında önemli korelasyonlar olduğu görül-

müştür. Aynı zamanda başarı notu ile belirle-

nen performans ile cinsiyet arasında da önemli 

korelasyonlar olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
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regresyon analizi de, öğrencilerin performan-

sında en önemli göstergenin akademik ortala-

ma olduğunu göstermektedir. 

Haskin ve Krehbiel (2011), üst sıralar-

daki 50 işletme lisans programında istatistik 

dersinin gerekliliği üzerine yaptıkları çalışma-

da; gerekli kredi sayısı, bilgisayar bütünleşme-

si, fakülte altyapısı, öğretim pedegojisi, kitap-

lar ve değişiklik önerilerini araştırmışlardır. 

Parisea ve Diğerleri (2011), İşletme İs-

tatistiğinde örnek olay çalışmalarının etkisini 

ölçmeye çalışmışlardır. Bu örnek olay 

çalışmalarınıtamamlayan öğrencilerin final 

sınavlarında daha yüksek notlar aldıkları, aynı 

zamanda iletişim, yazılım programı kullanımı 

ve işletme kararlarına istatistiği uygulama 

kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu görül-

müştür.  

Cutshall, Bland ve Mollick (2012), li-

sans istatistik dersinde elektronik ders kitabı 

ve web-tabanlı ödevlerin kullanımını incele-

miştir. Özellikle işletme öğrencilerinin algıları-

nın değerlendirildiği çalışmada, işletme öğren-

cilerinin istatistiği öğrenmek için web-tabanlı 

ödevlerin dikkate alınması gerektiği sonucuna 

ulaşmışlardır.  

1.2. Materyal ve Metot 

Pamukkale Üniversitesi İşletme bölü-

münde tamamen Türkçe ve en az % 30 İngiliz-

ce ağırlıklı olmak üzere iki program yürütül-

mektedir. Bu programların aynı zamanda 

normal ve ikinci öğretim programları bulun-

maktadır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında 

Türkçe ve % 30 İngilizce ağırlıklı programlar 

için İstatistik dersinin de Türkçe ve İngilizce 

açılmasına karar verilmiştir. Bu ders güz dö-

neminde İstatistik I, bahar döneminde İstatis-

tik II adıyla okutulmaktadır. Türkçe program 

için ders isimleri İstatistik I ve İstatistik II ola-

rak açılırken, % 30 İngilizce ağırlıklı program 

için Statistics I ve Statistics II adlarıyla açılmış-

tır. 

20012-2013 Güz dönemi başında; her 

iki programda yer alan öğrencilerin derse ilgi-

si, konuları anlama, problem çözümlerine ka-

tılma ve verilen ödevleri yapma konusundaki 

farklılıkları yabancı dille öğretim temelinde 

öğrencilerin başarı performansının farklı olabi-

leceği düşüncesine yol açmış ve bu amaçla 

dönem boyunca tüm dersler bu karşılaştırma-

nın yapılması temelinde işlenmiştir.Bu amaca 

yönelik sonuçları test etmek üzere aşağıdaki 

hipotezler oluşturulmuştur:  

H1a: Dersi yabancı dille alan öğrencilerle 

Türkçe alan öğrencilerin ara sınav not-

ları arasında fark olacaktır.  

H1b: Dersi yabancı dille alan öğrencilerle 

Türkçe alan öğrencilerin genel sınav 

notları arasında fark olacaktır.  

H1c: Dersi yabancı dille alan öğrencilerle 

Türkçe alan öğrencilerin başarı notları 

arasında fark olacaktır.  

Cinsiyet değişkeninin öğrenci başarıları üze-

rindeki etkisini saptamaya yönelik şu hipotez-

ler belirlenmiştir:  

H2a: Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ara 

sınav notları arasında fark olacaktır. 

H2b:Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ge-

nel sınav notları arasında fark olacak-

tır. 

H2c: Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ba-

şarı notları arasında fark olacaktır. 

Öğrencilerin normal öğrenim (N.Ö.) ile 

ikinci öğrenim (İ.Ö.) programında yer almala-

rının da başarı performansını etkileyebileceği 

düşünüldüğünden aşağıdaki hipotezler test 

edilecektir:    

H3a: Normal öğretim öğrencileri ile ikinci 

öğretim öğrencilerinin ara sınav notla-

rı arasında fark olacaktır. 

H3b: Normal öğretim öğrencileri ile ikinci 

öğretim öğrencilerinin genel sınav not-

ları arasında fark olacaktır. 

H3c: Normal öğretim öğrencileri ile ikinci 

öğretim öğrencilerinin başarı notları 

arasında fark olacaktır. 

Son olarak öğrencilerin akademik orta-

lamaları ile ders başarı notu arasındaki ilişkiyi 

belirlemek üzere şu hipotezler belirlenmiştir:  

H4: Öğrencinin akademik ortalaması ile 

ders başarı notu arasında ilişki vardır. 

Araştırmalarda doğru ve güvenilir sonuçların 

elde edilmesinin ön koşulu verilerin doğru ve 
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sağlıklı olması, sonra da farklı sonuçlara yol 

açabilecek etkenlerin etkisinin giderilmesi 

veya azaltılmasıdır. Bu amaçla, elde edilecek 

sonuçların karşılaştırmasının sağlıklı olabilme-

si için şu hususlara dikkat edilmiştir:  

(a) İstatistik I ve Statistics I dersleri ay-

nı öğretim elemanı tarafından verilerek, öğre-

tim elemanından kaynaklanabilecek etki azal-

tılmaya çalışılmıştır. 

(b) Aynı konular aynı içerikte ele 

alınmış ve projeksiyon ile sunulmuştur. 

(c) Statistics I dersi için  Newbold, 

Carlson ve Thorne (2013) baskısı Statistics for 

Business and Economics kitabı kullanılırken; 

İstatistik I dersi için aynı kitabın 4. Basımından 

çeviri olan İşletme ve İktisat için İstatistik kitabı 

ana ders kitabı olarak tercih edilmiştir.  

(d) Problem çözümü yapılan haftalar-

da, her iki programda da öncelikle aynı veya 

benzer problemlerin çözümü yapılmıştır. 

(e) Ara sınavda 45 dak., genel sınavda 

60 dakika süre verilmiştir.  

(f) Ara sınav ve genel sınavlarda öğ-

rencilere 25’er sorudan oluşan, dersin dili dı-

şında 20’si aynı 5’i ise içerik ve çözüm yolu 

itibariyle farklı olan çoktan seçmeli test sorular 

yöneltilmiştir. 

2012-2013 Güz döneminde İstatistik I 

dersi için ikisi normal ikisi ikinci öğretim ol-

mak üzere açılan dört şube, Statistics I dersi 

için de aynı şekilde dört şube açılmıştır. Bu 

şubelerdeki toplam öğrenci sayısı 584 olmasına 

karşın, öğrencilerden bazılarının ara sınav 

veya genel sınava girmemesi sebebiyle bu 

öğrenciler değerlendirilecek veri setinden çıka-

rılmıştır. Geriye kalan 246’sı Türkçe ve 276’sı 

İngilizce ağırlıklı programda olmak üzere, 

verileri üzerinde analiz yapılacak 

522öğrencinin cinsiyet ve öğrenim türüne göre 

dağılımı Tablo 5’de, şubelere göre cinsiyet, 

öğrenim türü ve öğrenim dili temelinde de-

mografik verilerinin dağılımı Tablo 6’da ve-

rilmiştir.    

 

 

 

 

Tablo 5: Cinsiyete ve öğrenim türüne göre öğrenci 
sayılarının dağılımı 

 

 

Cinsiyeti Öğrenci Sayısı 
Oranı 

(%) 

Kız 261 50 

Erkek 261 50 

Toplam 522 100 

 

 

Öğrenim Türü Öğrenci Sayısı 
Oranı 

(%) 

N.Ö. 264 50,6 

İ.Ö. 258 49,4 

Toplam 522 100,0 

 

 

Tablo 5’den görüldüğü gibi, toplam 

522 öğrencinin yarısı kız yarısı erkek öğrenci-

dir. Bu öğrencilerin % 50.6’sını normal öğre-

nim öğrencileri, geri kalan % 49.6’sını ise ikinci 

öğrenim öğrencileri oluşturmaktadır.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  77 

Tablo 6: Öğrencilerin cinsiyet, öğrenim türü ve öğrenim diline göre dersin şubesi temelinde dağılımı  

Dersin 

Şubesi 
Öğrenci Sayısı Oranı (%) 

Cinsiyeti 
Öğrenim 

Türü 

Öğretim 

Dili Kız Erkek 

01 70 13,4 40 30 N.Ö. İngilizce 

02 71 13,6 33 38 N.Ö. İngilizce 

03 57 10,9 30 27 N.Ö. Türkçe 

04 66 12,6 33 33 N.Ö. Türkçe 

05 67 12,8 34 33 İ.Ö. İngilizce 

06 68 13,0 41 27 İ.Ö. İngilizce 

07 61 11,7 26 35 İ.Ö. Türkçe 

08 62 11,9 24 38 İ.Ö. Türkçe 

Tablo 6’da açılan her bir şubedeki öğrenci sayıları ile bunların cinsiyet, öğrenim türü ve öğre-

nim dili temelinde durumları verilmektedir. Bu tabloya göre; İngilizce öğrenim gören N.Ö. öğrencile-

rinin 73’ü kız ve 68’i erkektir. Türkçe N.Ö. öğrencilerinin ise 63’ü kız, 60’ı erkektir. İkinci öğretim öğ-

rencilerinin ise; kızlardan 75’i İngilizce, 52’si Türkçe; erkek öğrencilerden 60’ı İngilizce ve 73’ü Türkçe 

öğrenim görmüştür. 

Tablo 7’de ise, başarı puanı ve başarı notuna göre öğrenci sayıları ile oranları verilmiştir. Buna 

göre, öğrencilerin % 62’sinin notu başarı notu D2 seviyesinin altındadır. Öğrencilerin % 1’i A seviye-

sinde, % 8’i B seviyesinde, % 11’i C seviyesinde ve % 18’i koşullu geçer not olan D seviyesinde notlar 

almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Bulgular ve Değerlendirilmesi 

Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döne-

minde Türkçe olarak verilen İstatistik I ve İngilizce olarak verilen Statistics I dersleri için öğrencilerin 

ara sınavının % 40’ı ve genel sınavın % 60’ı alınarak başar notu hesaplanmıştır. Öğrencilerin şubelere 

göre ara sınav, genel sınav ve başarı ortalamalarına ilişkin durumları Tablo 8’de verilmiştir.  

Dersin Şubesi N 
Ara Sınav Genel Sınav Başarı Notu 

µ σ µ σ µ σ 

01 70 40,40 13,876 48,46 22,334 45,30 17,053 

02 71 41,25 15,972 45,80 22,843 43,92 16,980 

03 57 51,07 14,248 51,72 19,768 51,40 15,879 

04 66 49,18 14,185 52,18 15,411 50,98 12,937 

05 67 37,67 12,342 38,57 17,292 38,19 13,375 

06 68 39,66 13,072 40,24 18,504 39,97 14,697 

07 61 48,30 14,170 44,93 17,399 46,31 13,867 

08 62 48,90 14,034 49,81 14,279 49,40 11,552 

Toplam 522 44,28 14,776 46,33 19,258 45,50 15,302 

Tablo 8’de 03 ve 04 şubeleri Türkçe programdaki normal öğrenim öğrencileri, 07 ve 08 ise 

ikinci öğrenim öğrencileridir. Bu programdaki öğrencilerin % 30 İngilizce ağırlıklı programdaki öğ-

Başarı Puanı Başarı Notu Öğrenci Sayısı Oranı 

90-100 A1 00 0,00 

80-89 A2 07 0,01 

75-79 B1 10 0,02 

70-74 B2 29 0,06 

65-69 C1 26 0,05 

60-64 C2 29 0,06 

55-59 D1 37 0,07 

50-54 D2 56 0,11 

40-49 E 129 0,25 

0-39 F1 199 0,38 

Toplam  522 1,00 
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rencilerin ara sınav, genel sınav ve başarı notu ortalamalarından daha yüksek ortalama değerlerine 

sahip olduğu görülmektedir. İstatistik I dersini İngilizce ve Türkçe alan öğrencilerin ara sınav, genel 

sınav ve başarı ortalamaları arasındaki farka ilişkin grup istatistikleri ile t-testi değerleri Tablo 9’da 

verilmiştir. Farkın anlamlılığına ilişkin p<0,05 olduğuna göre H1a, H1b ve H1c hipotezleri kabul edile-

cektir. Dersi yabancı dille alan öğrencilerle Türkçe alan öğrencilerin ara sınav, genel sınav ve başarı 

notları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 7: Öğrenim diline göre grup istatistik sonuçları ve t-testi değerleri 

Değişkenler Öğrenim Dili 
Grup İstatistik Sonuçları t-testi Değerleri 

N µ Σ xσ  t p 

Ara Sınav 
Türkçe 246 49,33 14,107 0,899 

7,784 0,000 
İngilizce 276 39,78 13,899 0,837 

Genel Sınav 
Türkçe 246 49,68 16,897 1,077 

3,797 0,000 
İngilizce 276 43,35 20,720 1,247 

Başarı Notu 
Türkçe 246 49,52 13,650 0,870 

5,857 0,000 
İngilizce 276 41,91 15,817 0,952 

İstatistik I dersini alan öğrencilerin cinsiyete göre ara sınav, genel sınav ve başarı ortalamaları 

arasındaki farka ilişkin grup istatistikleri ile t-testi değerleri Tablo 10’da verilmiştir. Farkın anlamlılı-

ğına ilişkin ara sınavp değeri 0.05’den büyük olduğuna göre kız ve erkek öğrencilerin ara sınav notları 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Genel sınav notlarında anlamlı bir farklılık söz konusu iken, ba-

şarı notları ancak 0.01 anlamlılık düzeyinde farklıdır. 

Tablo 8: Cinsiyete göre grup istatistik sonuçları ve t-testi değerleri 

Değişkenler Cinsiyeti 
Grup İstatistik Sonuçları t-testi Değerleri 

N µ σ xσ  t p 

Ara Sınav 
Kız  261 44,01 14,260 ,883 

-0,411 0,681 
Erkek 261 44,54 15,298 ,947 

Genel Sınav 
Kız  261 48,70 20,198 1,250 

2,830 0,005 
Erkek 261 43,96 17,998 1,114 

Başarı Notu 
Kız  261 46,84 15,720 ,973 

2,017 0,044 
Erkek 261 44,15 14,780 ,915 

Öğrencilerin normal ve ikinci öğrenimde olmalarının başarı sonuçlarına ilişkin grup istatistikleri ile t-

testi değerleri Tablo 11’de verilmiştir. Farkın anlamlılığına ilişkin ara sınav p değeri 0.05’den büyük 

olduğuna göre öğrenim türüne göre öğrencilerin ara sınav notları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Genel sınav notları ile başarı notları arasında ise anlamlı bir farklılık vardır. 

Tablo 9: Öğrenim türüne göre grup istatistik sonuçları ve t-testi değerleri 

Değişkenler 
Öğrenim 

Türü 

Grup İstatistik Sonuçları t-testi Değerleri 

N µ σ xσ  t p 

Ara Sınav 
N.Ö. 264 45,13 15,269 ,940 

1,332 0,183 
İ.Ö. 258 43,41 14,231 ,886 

Genel Sınav 
N.Ö. 264 49,38 20,457 1,259 

3,701 0,000 
İ.Ö. 258 43,21 17,444 1,086 

Başarı Notu 
N.Ö. 264 47,67 16,099 ,991 

3,309 0,001 
İ.Ö. 258 43,28 14,131 ,880 

Son olarak öğrencilerin akademik ortalamaları ile ders başarı notu arasındaki ilişkiyi belirle-

mek üzere korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir. Buna göre, akademik orta-

lama ile öğrencilerin İstatistik I dersi başarı ortalaması arasında 0.56r  olarak orta düzeyde bir 

ilişki vardır ve bu ilişki 0.01 anlamlılık düzeyinde önemlidir. Dolayısıyla bu anlamlılık düzeyinde 

H4hipotezi kabul edilir.  
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Tablo 10: Öğrenim türüne göre grup istatistik sonuçları ve t-testi değerleri 

Değişkenler 
Grup İstatistik Sonuçları Başarı Notu Akademik Ortalama 

N µ σ r p 

Başarı Notu 522 45,50 15,302 1,00 0,560 

Akademik Ortalama 522 2,0735 0,528 0,560 1,00 

3. Sonuç 

İşletme Bölümü öğrencilerinin aldığı 

İstatistik I dersinden başarı notlarının İngilizce 

ve Türkçe öğretim temelinde karşılaştırılması-

nı hedefleyen bu çalışmada öğrencilerin ara 

sınav, genel sınav ve başarı notlarında anlamlı 

bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu farklılık; 

başarı performansını etkileyecek diğer faktör-

ler homojen tutulduğu için büyük ölçüde der-

sin öğrenim dilinden kaynaklanmaktadır. Di-

ğer yandan, hem öğrencilerin dersin kavramla-

rına yabancı olması hem de İngilizce altyapıla-

rının zayıf olması başarı performansının daha 

düşük çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sebep-

le, özellikle belli ağırlıkla İngilizce öğretim 

yapan kurumların bu hususu dikkate almala-

rında büyük yarar vardır. 

Yabancı dille öğretim faktörü dışında; 

öğrencilerin cinsiyete göre notları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmış, 

arasınav notları arasında anlamlı bir fark ol-

madığı, genel sınav notlarında anlamlı bir fark 

olduğu ancak başarı notlarında ise farkın sade-

ce 0.01 anlamllık düzeyinde farklı olduğu gö-

rülmüştür. 

Normal ve ikinci öğretim öğrencileri-

nin başarı durumuna bakıldığında; arasınav 

notları arasında anlamlı bir fark olmadığı, 

genel sınav ve başarı notları arasında ise an-

lamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan korelasyon analizi ile de, öğ-

rencilerin akademik ortalamaları ile ders başa-

rı notları arasında orta düzeyde bir ilişki oldu-

ğu, bu ilişkinin de 0.01 düzeyinde anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir.  

Bu çalışma sadece İstatistik I dersi te-

melinde gerçekleştirilmiştir. Belirli bir ağırlıkla 

yürütülen ve yabancı dille öğretimin yapıldığı 

programlarda homojen koşullar gerçekleştiri-

lebilirse tüm dersler dikkate alınarak yapılacak 

karşılaştırmalı sonuçlar daha doğru politikala-

rın üretilmesi ve uygulanmasına zemin hazır-

layacak, yabancı dille yapılan öğretimin ger-

çekten başarılı sonuçlar sağlayıp sağlamadığı 

daha doğru bir biçimde görülecektir. 
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI-

NIN TURİSTİK ÜRÜN OLARAK GELİŞTİRİLMESİNE 

YÖNELİK ALTERNATİF ÖNERİLER 

Ali TÜRKER* 

İsa ÇELİK** 

Öz 

UNESCO, 2003 yılında gerçekleştirmiş olduğu genel konferansında “Somut Olmayan Kültü-

rel Mirasın Korunması Sözleşmesini” imzalamıştır. Türkiye ise bu sözleşmeye 2006 yılında 5448 sayılı 

“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile 

dâhil olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün 

olarak mevcut kullanımı üzerinde durmak ve alternatif ürün geliştirme örnekleri verebilmektir. Bu 

amaçla birinci bölümde kültür ve somut olmayan kültürel miras kavramları üzerinde durulmuştur. 

İkinci bölümde ise Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras sözleşmesine dâhil olma süreci ve Tür-

kiye’nin SOKÜM envanteri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde, turizm kavramı 

tanımlanmış ve dünyada ve Türkiye’de turizmin mevcut durumu hakkında bilgi verilmiştir. Bu bö-

lümde ayrıca kültür ve turizm ilişkisine değinilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise somut olma-

yan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak değerlendirilmesine ilişkin örnek çözüm önerileri 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kültür, SOKÜM, Turizm, Turistik Ürün. 

 

Alternative Proposals for Tourist Product Development of 

Intangible Cultural Heritage Elements 
 

Abstract 
 

UNESCO signed "Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage" in General 

Conference in 2003. Turkey became a member by signing specifically the article 5448 named as "Law 

on Ratification of the Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage" in 2006. The main 

purpose of this study is to focus upon intangible cultural heritage elements as tourist product and to 

give alternative product development examples. For this purpose, the first part of the study focuses on 

the concepts of culture and intangible cultural heritage. In the second part, the process of Turkey 

becoming a member in intangible cultural heritage and intangible cultural Heritage (ICH) of Turkey 

were evaluated. In the third part, the concept of tourism was defined and information about the 

current 

state of tourism in Turkey and the World was provided. This chapter also discussed the relationship 

between culture and tourism. In the conclusion part of the study, the exemplary solutions were 

presented for the elements of intangible cultural heritage as tourism products. 

Keywords: Culture, ICH, Tourism, Tourist Product 
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1. Giriş 

1980’li yılların başları ile birlikte dünya-

da yaygınlaşmaya başlayan küreselleşme kav-

ramı siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel 

alanlarda pek çok sonuç doğurmuştur. Küre-

selleşme ile birlikte pek çok şey gibi kültürel 

değerlerin de ulusal sınırları aşarak dünya 

çapında yayılmaya başladığı gözlemlenmekte-

dir. Olumlu ve olumsuz pek çok sonuç doğu-

ran bu sürecin karşısında durulması mümkün 

olmadığından, sürecin olumsuz sonuçlarının 

en aza indirilmesine çalışılması daha doğru 

olacaktır. Kültür ve kültürel miras kavramları 

da küreselleşme sürecinden doğrudan etkilen-

diğinden bu iki kavramın korunması amacıyla 

gerekli çabanın gösterilmesi gerekmektedir. 

Kültür, bir milleti diğerlerinden farklı kılan 

yaşam biçimleri ve her milletin kendisine has 

olan milli değerleridir (Ergin, 1986: 31-37). 

Bilgiyi, sanatı, ahlakı, örf ve adetleri, insanın 

içinde yaşadığı toplumdan kazandığı bütün 

yetenek ve alışkanlıkları kapsayan, atalardan 

miras kalan maddi- manevi değerler bütünü 

olan kültür, millet kavramının temellerinden 

biridir (Kafesoğlu, 1992:15). Bu değerler başka 

kuşaklara, başka zamanlara aktarılmadığında 

“kültür” olma özelliği kazanamaz (Kolaç, 

2009:20). 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-

tür Kurumu (UNESCO) kültürel mirasın ko-

runması yönünde önemli çalışmalar yapmış ve 

yapmaktadır. 1972 yılında kabul edilen “Doğal 

ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Söz-

leşmesini” bu adımlardan ilki olarak sıralamak 

mümkündür. Aynı örgüt tarafından 1989 yı-

lında  “Geleneksel ve Popüler Kültürün Ko-

runması Tavsiye Kararı” alınmıştır. 1995 yılın-

dan itibaren ise 1999 yılına kadar süren semi-

nerler dizisi ile bu alanda duyarlılık arttırılma-

ya çalışılmıştır. UNESCO’nun 32. Genel konfe-

ransında, 2003 yılında ise “Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” im-

zalanmıştır (Kolaç, 2009:21). Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, “so-

mut olmayan kültürel mirası korumak; ilgili 

toplulukların, grupların ve bireylerin somut 

olmayan kültürel mirasına saygı göstermek; 

somut olmayan kültürel mirasın önemi konu-

sunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 

duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği, 

uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağla-

mak” amacıyla imzalanmıştır. Bu bağlamda 

sözlü anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal 

uygulamalar, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve 

uygulamalar ve el sanatları gelenekleri somut 

olmayan kültürel miras başlıkları olarak belir-

lenmiştir.  

İkinci dünya savaşından sonra giderek 

yaygınlaşmaya başlayan turizm faaliyetleri 

bugün bir milyarın üzerinde insanın katıldığı 

ekonomik bir faaliyet olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Bu hareketlilikte 1980’li yıllardan önce 

tatil nedenleri içerisinde bedeni dinlenme ihti-

yacı ön plana çıkmış iken 1980’lerden sonda 

farklı kültürleri tanıma isteği giderek önem 

kazanmaya başlamıştır. Günümüzde de seya-

hat eden insanların önemli bir kısmı ziyaret 

ettikleri ülkenin kültürünü öğrenme isteği 

içerisinde bulunmaktadır. Turizmin, yerel 

halkın kültürel değerlerini kaybetmesi gibi 

olumsuz etkilerinin olduğu söylense de sürdü-

rülebilir turizm çerçevesinde planlı bir şekilde 

yapılan turizm faaliyetlerinde kültürel değer-

lerin kaybedilmesi bir tarafa, daha iyi korun-

masının da mümkün olabileceği düşünülmek-

tedir. Küreselleşme gibi insanların turizm faa-

liyetinde bulunmalarına engel olmak da 

mümkün olmadığı için gerçekleşen bu faaliye-

tin ülkemizin kültürel değerlerinin korunma-

sına hizmet edecek şekilde organize edilmesi 

gerekmektedir.  

Bu çalışma somut olmayan kültürel mi-

ras (SOKÜM) unsurlarının turizm aracılığıyla 

nasıl korunabileceğine ilişkin öneriler geliştir-

meyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle 

kültür ve somut olmayan kültürel miras kav-

ramının tanımı tapılmıştır. Türkiye’nin sahip 

olduğu hangi kültürel miras unsurlarının söz-

leşme kapsamına dahil edildiği belirtildikten 

sonra turizm hakkında bilgi ve turizmde kül-

türel miras unsurlarının kullanımından örnek-

ler verilmiştir. Sonuç bölümünde ise yazarlar 

tarafından belirlenen yedi kültürel miras unsu-

runun nasıl turizm ürünü olarak değerlendiri-

lebileceğine ilişkin önerilere yer verilmiştir.  

1.1. Kültür ve Somut Olmayan 

Kültürel Miras (SOKÜM) Kavramları 
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Kültür kelimesinin kökeni, Latincedeki 

“Cultura” ya da “Colere” kelimelerine dayan-

maktadır. Klasik Latincede bu kelime, “bak-

mak” ya da “yetiştirmek” anlamlarına gelmek-

tedir. Kavramın tarım literatüründe de ekip 

biçmek, sürmek ve ürün yetiştirmek gibi an-

lamlara geldiği görülmektedir. İnsan deneyimi 

ve insanın yaşama tarzı olarak anlam kazan-

ması ise ilk defa Almanya’da, 1750’li yıllarda 

görülmeye başlanmıştır (Uygur ve Baykan, 

2007:33). 18. yüzyılın sonlarında, insanın zihin-

sel kapasitesinin yarattığı bir değer olarak 

kullanılmaya başlanan kavramın 1843 yılında 

Gustav Klemn’in “İnsanlığın Genel Kültür 

Tarihi” adlı kitabında insan topluluğunun 

yetenek ve becerileri, sanatları ve gelenekleri 

olarak topyekun yaşama tarzı şeklinde anlam 

kazandığı gözlemlenmektir (Uygur ve Baykan, 

2007:33). 18 ve 19. yüzyıllarda yaşanan sınıf 

mücadelelerinin de etkisiyle kavramın yanlış 

tanımlandığı ve kelimenin başlangıçtaki müte-

vazi anlamlarından çok farklı anlamlar taşı-

maya başladığı gözlemlenmiştir. Farklı kültür-

ler arasındaki ayrımları bazen evrim adıyla 

belirlemeyi arzulayan sosyal eleştirmenler için 

kültür; sembolleri edebiyatı, sanatı, müziği ve 

bazıları için bunları şekillendiren toplumun 

kurumları, değerleri ve deneyimleri aracılığıy-

la belli bir toplumun yaratıcı ifadesi olarak 

tanımlanmıştır. Böyle bir yaratıcı ifadenin bir 

nesilden diğerine aktarılan kültürel mirası 

oluşturduğu farz edilmektedir. Bu yaklaşıma 

dayanılarak kültürler; yüksek kültür, köylü 

kültürü, halk kültürü, popüler kültür ve kitle 

kültürü gibi farklı sınıflandırılmalara tabii 

tutulmuştur (Briggs, 2007:99).  

Türkçede kültür ile ilgili ilk çalışmalar 

batı dünyasındaki kültür konulu tartışmalara 

yabancı kalmayan Osmanlı aydınlarınca ya-

pılmıştır. Bu aydınlardan Ziya Gökalp, Arapça 

kökenli “hars” ve “tehzib” sözcüklerinin kül-

tür kelimesinin karşılığı olabileceğini öne sür-

müş, sonradan daha demokratik ve milli bul-

duğu için, “hars” kelimesinde karar kılmıştır. 

Cumhuriyet sonrası kurumlardan Türk Dil 

Kurumu, başlangıçta Fransızcadan aldığı 

“cultura” kelimesinin ilk anlamını göz önüne 

almış ve bu kelimenin karşılığı olarak “ekin” 

kelimesini önermiş, ancak bu kullanım yaygın-

laşmamıştır (Turan, 1994:11). Günümüzde 

Türk Dil Kurumu kelimeyi, tarihsel, toplumsal 

gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki 

nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların bütünü şeklinde tanımla-

maktadır (www.tdk.gov.tr).  

Günümüzde kültürün farklı sınıflan-

dırmaları bulunmakla birlikte en genel sınıf-

landırmalardan birinin maddi kültür ve mane-

vi kültür şeklinde olduğu ifade etmek müm-

kündür. Bir toplumun sahip olduğu binalar, 

araç-gereçler, giysiler vb. somut varlıklar 

maddi kültür başlığı altında ele alınırken; top-

lumun inançları, gelenekleri, normları, düşün-

ce biçimleri gibi kavramlar manevi kültür un-

surları başlığı altında ele alınmaktadır. Bu 

sınıflandırmaya paralel olarak somut kültür ve 

soyut kültür sınıflandırılmasının da literatürde 

yer aldığı gözlemlenmektedir. Kimi kaynak-

larda maddi kültür yerine “somut”, manevi 

kültür yerine ise “soyut” ifadelerinin kullanıl-

dığı görülmektedir. UNESCO ise 2003 yılında 

Paris’te düzenlenen 32. genel konferansında 

imzalanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın 

Korunması Sözleşmesi” ile kültür sınıflandır-

malarına farklı bir boyut kazandırmıştır. Her 

ne kadar somut kelimesinin karşılığı olarak 

soyut kelimesinin kullanılması gerektiği akla 

gelse de UNESCO’nun bu ifadeyi tercih etme-

diği görülmektedir. Bu nedenle kavramın daha 

net anlaşılabilmesi için biraz daha yakından 

incelenmesi gerekmektedir. Somut; elle tutu-

lan, gözle görülen, açık seçik özellikleri algıla-

nabilen olarak tanımlanırken, soyut ise; somut 

kelimesinin karşılığı ve zıt anlamlısı olarak, 

elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ancak 

düşünce dünyamızda var olan nesne dünyası 

dışındaki ve daha çok algılamaya ve kavrama-

ya yönelik söylem ve olguları ifade etmektedir 

(Ekici, 2004). Örnek vermek gerekirse, kıyafet, 

yemek, yapılar gibi eserler somut kültür un-

surlarını oluştururken inanç, gelenekler, tarihi 

değerler, toplumsal değerler, el işçiliği, mani-

ler, şarkılar gibi unsurlar soyut kültür unsurla-

rını oluşturmaktadır. Dikkat edilirse soyut 

kültür unsurlarında inanç ve manevi değerler 

gibi unsurların yanında maniler, şarkılar, el 

işçiliği gibi unsurların da yer aldığı gözlem-

lenmektedir. Soyut kelimesinin bu unsurların 

tamamını ifade etmesi ve UNESCO’nun ise 

ikinci grup örneği tanımlamak istemesi nede-
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niyle soyut kelimesinin kullanılması doğru 

bulunmamıştır. UNESCO soyut kavramı yeri-

ne “somut olmayan” ifadesini tercih etmiştir. 

Dolayısıyla söz konusu ifadenin somut keli-

mesinin zıt anlamlısı olduğunu düşünmek 

yanlış olacaktır. UNESCO bu tercihle, somut 

olmayan ifadesinin İngilizcedeki karşılığı olan 

“intangible” kelimesini ifade etmek istemiştir. 

İngilizcede bu kelimenin halk bilgisi yaratma-

larının tamamını kapadığı görülmektedir. Söz-

lü, görsel, uygulamaya yönelik, işitsel (müzik-

sel) bütün halk bilgisi yaratmaları somut ol-

mayan kavramının içerisinde yer almaktadır 

(Ekici, 2004).  

UNESCO sözleşmede somut olmayan 

kültürel mirası; toplulukların ve kimi durum-

larda bireylerin kültürel miraslarının bir par-

çası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsil-

ler, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara 

ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar 

olarak tanımlamıştır. Kuşaktan kuşağa aktarı-

lan bu somut olmayan kültürel miras, toplu-

lukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve 

tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli 

biçimde yeniden yaratılmakta ve onlara kimlik 

ve devamlılık duygusu verilmektedir (Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleş-

mesi, 2003: madde 2). Bu bağlamda somut 

olmayan kültürel miras kapsamında; 

 Somut olmayan kültürel mirasın akta-

rılmasında taşıyıcı işlevi gören dille 

birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar 

(destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, 

atasözleri, masallar, fıkralar vb.), 

 Gösteri sanatları (karagöz, meddah, 

kukla, halk tiyatrosu vb.),  

 Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 

şölenler (nişan, düğün, doğum, nev-

ruz, vb. kutlamalar), 

 Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygula-

malar (geleneksel yemekler, halk he-

kimliği, halk takvimi, halk meteorolo-

jisi vb. ), 

 El sanatları geleneği (dokumacılık, na-

zar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk 

mimarisi) sıralanmaktadır.  

Somut olmayan kültürel mirasın ko-

runması sözleşmesinin temel amacı; adından 

da anlaşılacağı gibi yukarıda sıralanan madde-

ler kapsamına giren kültürel miras unsurları-

nın korunması için gerekli önlemlerin alınma-

sıdır. Bunu sağlayabilmek için; somut olmayan 

kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulu-

sal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı arttır-

mak ve karşılıklı değer birliği ağlamak; ulusla-

rarası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak; 

ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin 

somut olmayan kültürel mirasına saygı gös-

termek sözleşmenin diğer amaçları içerisinde 

sıralanmaktadır (Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2003: madde 

1). 

Sözleşme uyarınca her taraf devlet so-

mut olmayan kültürel mirasın korunması etki-

likleri çerçevesinde, toplulukların, grupların ve 

gerekli durumlarda bu mirası yaratan, sürdü-

ren ve nakleden bireylerin, mümkün olan en 

geniş biçimde katılımlarını sağlamaya ve bun-

ların yönetime etkin olarak iştiraklerini gerçek-

leştirmeye gayret etmekle yükümlüdür. İlgili 

taraf devletler kendi bünyelerinde mevcut 

bulunan potansiyel somut olmayan kültürel 

miras unsurlarının bir listesini oluşturmak, bu 

listenin güncelleştirilmesini sağlamak ve ya-

yımı ile ilgili ölçütleri UNESCO bünyesinde bu 

amaçla kurulan komitenin onayına sunmakla 

yükümlüdür. Komite, somut olmayan kültürel 

mirası daha gözle görülür kılmak, önemi ko-

nusunda bilinçlenmeyi sağlamak ve kültürel 

çeşitliliğe saygı içinde diyalogu desteklemek 

için, ilgili taraf devletlerin teklifi üzerine, in-

sanlığın somut olmayan kültürel mirasının bir 

listesini hazırlamak, güncelleştirmek ve yayım-

lamakla yükümlüdür. Acil koruma gerektiren 

somut olmayan kültürel miras unsurlarında ise 

komite, uygun koruma önlemlerini almak 

amacıyla, bir Acil Koruma Gerektiren Somut 

Olmayan Kültürel Miras Listesi hazırlamak, bu 

listeyi güncel tutmak ve yayımlamakla yü-

kümlüdür. Söz konusu listeler doğrultusunda 

UNESCO listelenen miras unsurlarının koru-

nabilmesi için uluslararası yardım fonları oluş-

turmaktadır. Bu yardım fonlar; korumanın 

çeşitli yönlerine ilişki incelemeler, uzman ve 

uygulamacı sağlanması, gerekli personel eği-

timi, norm oluşturucu metinlerin ya da başka 

önlemlerin düzenlenmesi, altyapı oluşturul-

ması ve işletilmesi, donatım ve beceri sağlan-

ması ve gerektiğinde düşük faizli borç ve bağış 



84 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

dahil olmak üzere başka mali ve teknik yar-

dımlar şeklinde kullanılabilmektedir.  

1.2. Türkiye’de SOKÜM Süreci 

ve SOKÜM Unsurları 

Türkiye, 2006 yılında 5448 sayılı “Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleş-

mesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile 

UNESCO’nun bu sürecine dahil olmuş ve 27 

Mart 2006 tarihinde resmen taraf devlet olmuş-

tur (www.aregem.kulturturizm.gov.tr). Bu 

tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı’nın, 4848 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hak-

kındaki Kanununun 13. maddesine gö-

re Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlü-

ğü icracı birim olarak çalışmalarını sürdür-

mektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, il mü-

dürlükleri aracılığıyla ülkemizde yer alan po-

tansiyel SOKÜM unsurlarının listesini hazır-

lamakta ve her yıl bu listelerden Araştırma ve 

Eğitim Gene Müdürlüğünün incelemeleri so-

nucu seçilen kültürel miras unsurlarını ko-

runması amacıyla UNESCO’ya sunmaktadır. 

Bu bağlamda; 2003 yılında meddahlık; 2005 

yılında Mevlevi sema törenleri; 2009 yılında 

aşıklık, karagöz ve nevruz; 2010 yılında gele-

neksel sohbet toplantıları, Kırkpınar yağlı gü-

reşleri ve Alevi-Bektaşi Ritüeli olarak semah; 

2011 yılında tören keşkeği geleneği ve 2012 

yılında ise mesir macunu festivali UNESCO’ya 

sunulmuştur. 2011 yılından itibaren her yıl 

taraf devletlerin sadece bir dosya teklifi ver-

mesi zorunluluğu getirilmesi nedeniyle Araş-

tırma ve Eğitim Genel Müdürlüğün çalışmaları 

içerisinde ileriki yıllarda sunulmak üzere; aşu-

re, Türk kahvesi, ebru sanatı, nazar boncuğu, 

Ahlat taş işçiliği, Giresun İli Çanakçı ilçesinde-

ki ıslık dili dosyaları da hazırda bekletilmekte-

dir.   

Söz konusu kültürel miras unsurlarının 

turistik ürün olarak nasıl değerlendirilebileceği 

hakkında fikir sahibi olabilmek için öncelikle 

bu unsurlar hakkında kısaca bilgi sahibi olmak 

gerekmektedir 

(www.aregem.kulturturizm.gov.tr): 

a) Meddahlık: Hikaye söyleme sana-

tı olarak tanımlanan meddahlık geleneğinin en 

önemli unsuru olan “meddah”, topluluk 

önünde çeşitli hikayeler anlatan ve taklit sanatı 

yaparak halkı eğlendiren sanatçı anlamına 

gelmektedir. 

b) Mevlevi Sema Törenleri: Sema; 

Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize 

eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve 

bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip 

bir tören olarak tanımlanmaktadır. Sema Töre-

ni, Mevlevilik kültürünün doğru olarak aktarı-

labileceği mekanlarda gelenekten gelen Mev-

levi Müziği eşliğinde icra edilir ve birbiriyle 

bütünlük içinde farklı tasavvufi anlamlar ifade 

eden kısımlardan oluşmaktadır. 

c) Aşıklık Geleneği: Aşıklık gele-

neği usta-çırak ilişkisi ile yıllara yayılarak öğ-

renilen Türkçenin inceliklerine hakim olmayı 

gerektiren bir sanattır. Anadolu aşıklık gelene-

ğinde saz çalarak şiir okuyan, halk hikayeleri 

anlatan gezgin şairlere “aşık” adı verilmiştir. 

d) Karagöz: Türklerin, gölge tekni-

ğinden yararlanarak kendi sanat ve estetik 

anlayışlarına göre geliştirip oynattıkları gölge 

oyununa Karagöz denilmektedir. Kara-

göz,  deve veya manda derisinden yapılan, 

“tasvir” adı verilen insan, hayvan veya eşya 

şekillerinin çubuklara takılıp arkadan verilen 

ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi 

esasına dayanan gölge oyunudur.  Karagöz 

oyununun baş tipleri “Karagöz ve Hacivat”tır. 

e) Nevruz: Farsça nev (yeni) ve ruz 

(gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana 

gelen ve “yenigün” anlamını taşıyan Nevruz, 

Orta Asya’da yaşayan Türkler, Türkiye Türk-

leri ve İranlıların yılbaşı olarak da kutladıkları 

gündür. Gece ile gündüzün eşit olduğu miladi 

22 Mart, Rumi 9 Mart tarihine rastlayan Nev-

ruz, tabiatın kıştan kurtuluşunun bolluk ve 

berekete kavuşmanın simgesi olması yanında, 

toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, 

başlangıçların ve dönüm noktalarının da ifade 

edildiği bir gün olma hüviyetini taşır. 

f) Geleneksel Sohbet Toplantıla-

rı: Sayıları farklı yörelerde, farklı sembollerle 

oluşan erkek gruplarının yılın özellikle kış 

aylarında ve haftada bir gün olarak rutinleşen 

bir periyotta, belli kurallar çerçevesinde bir 

araya gelerek manevi akrabalıklar kurdukları 

sosyal dayanışma işlevli mevsimsel ve gele-

neksel toplantılardır. 

http://www.aregem.kulturturizm.gov.tr/
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g) Kırkpınar Yağlı Güreş Festiva-

li: Kırkpınar Yağlı Güreşleri 14. Yüzyılda Ru-

meli'de doğmuş, günümüze kadar uzanmış 

648 yıldır yapıla gelen dünyanın en eski festi-

vallerinden birisidir. Vücutlarına yağ sürerek 

güreşen bu kişilere “pehlivan” denir. Pehlivan 

karakteri, Türkler için önemli bir kültürel kim-

lik unsurudur. Güreş ve şenlikler ‘Er Meydanı’ 

denilen alanlarda yapılır. Pehlivan, güreş ağa-

sı, cazgır, davul-zurnacı, yağcı, peşgirci gibi 

geleneksel giysili bir grup tarafından, bir dizi 

tören ve ritüellerle yürütülen bu etkinlik Tür-

kiye’de büyük bir coşkuyla izlenir. 

h) Alevi-Bektaş Ritüeli, Semah: Anadolu 

Alevilerince Cem’lerde icra edilen on iki hiz-

met içerisinde yer alan ve cemin asli unsurla-

rından sayılan semahlar, cem aşıkları olan 

“zakir” lerin çaldığı saz eşliğinde söylenen 

sözlere bağlı olarak, “semahçı” adı verilen 

hizmet sahipleri tarafından, müziğin ritmine 

uyularak yapılan mistik ve estetik vücut hare-

ketleri olarak tanımlanırlar. 

i) Tören Keşkeği Geleneği: Keşkek 

ritüeli, geleneksel düğün törenleri başta olmak 

üzere, bayramlar, hayırlar, yağmur duaların-

da, ortak işgücü ve paylaşıma dayalı olarak, 

geleneğin belirlediği kurallar dâhilinde gerçek-

leştirilen bir yemek ritüelidir. Bu ritüelde, ka-

dın ve erkek gruplarının toplu olarak iş payla-

şımı ve katılımıyla, büyük kazanlarda ve açık 

ateşlerde, buğday ve etin birlikte pişirilmesiyle 

“keşkek” adı verilen bir yemek hazırlanıp, 

sunulur. Keşkek pişirilmeden önce buğdayın, 

pişirilme sırasında ise yemeğin ortak bir ritim-

le dövülmesi, ritüelin sembolik yönlerini oluş-

turur. 

j) Mesir Macunu Festivali: Mesir Macu-

nu Festivali, Manisa il merkezinde, 470 yıldan 

bu yana devam eden, çeşitli geleneksel uygu-

lamaları içeren geniş katılımlı bir festivaldir. 

Türkiye genelinde bilinen ve benimsenen Fes-

tival, şifalı bir yiyecek olduğu kabul edilen 

mesir macununun paylaşılmasına ilişkin tarih-

sel bir öyküye dayanır. Festival etkinlikleri 

mesir macununun dualanarak “karılması” ve 

pişirilmesiyle başlar. Şifa dilekleriyle dualanan 

macun, Sultan Camii minaresi ve kubbelerin-

den halka saçılır. Türkiye’nin farklı bölgelerin-

den gelen binlerce kişi, atılan macunları yere 

düşmeden havada yakalayabilmek için birbir-

leriyle yarışır. 

k) Turizm ve Kültür 

İnsanların devamlı olarak yaşadıkları 

yer dışında tüketici olarak tatil dinlenme, eğ-

lence, kültür vb. ihtiyaçlarının giderilmesi 

amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama 

hareketleri olarak tanımlanan turizm faaliyeti 

insanların yüzlerce yıldır gerçekleştirmekte 

oldukları bir faaliyet olma özelliğini taşımak-

tadır (Sezgin, 2001:14). Başlangıçta Olimpiyat 

oyunlarına katılım, sağlık amacıyla şifalı sula-

rın bulundukları bölgelerin ziyareti, dini an-

lamda kutsal sayılan yerlerin ziyaretleri gibi 

amaçlar taşıyan seyahatler kaşiflerin ortaya 

çıkması ile yeni yerler görme, maceralar yaşa-

ma, keşfetme dürtülerini de kapsayan farklı bir 

boyut kazanmıştır. Ancak günümüzdeki an-

lamıyla kitlesel katılımın gerçekleştiği turizm 

faaliyetlerinin ilk olarak ikinci dünya savaşın-

dan sonra görülmeye başladığını ifade etmek 

mümkündür. Özellikle savaş sırasında Avru-

pa’da asker taşımak amacıyla oluşturulan de-

miryolu ağları ve yine savaş amacıyla geliştiri-

len kargo uçaklarının savaş sonrasında ulaşım 

araçlarına dönüştürülmesi ile dünyada ulaşım 

daha hızlı ve ekonomik bir hal almaya başla-

mıştır (Sezgin, 2001:23). İkinci Dünya Savaşına 

kadar sadece aristokratların veya kaşiflerin, 

zorlu koşullara katlanmak şartı ile gerçekleşti-

rebildikleri uzun mesafeli seyahatler ikinci 

dünya savaşından sonra toplumun çoğunlu-

ğunun gerçekleştirebileceği faaliyetler haline 

dönüşmüştür. Ülkemizde ise her ne kadar 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine 

dayanan Orient Express ile başlayan bir turizm 

tarihinden bahsediliyor olsa da 1982 yılında 

kabul edilen Turizm Teşvik Kanunu’nu ülke-

mizin turizm tarihinin miladı olarak kabul 

etmek doğru olacaktır. Zira bu kanunla birlikte 

ülkemizde de turizm alanında alt ve üstyapı 

yatırımlarının büyük oranda arttığını ifade 

etmek mümkündür.  

Günümüzde turizm faaliyetinin geldiği 

noktayı Dünya Turizm Örgütünün verileri 

üzerinden açıklamak yerinde olacaktır. Dünya 

Turizm Örgütü’nün 2012 yılı verilerine göre 

günümüzde 1.035 milyar insan turizm faaliye-

tinde bulunmaktadır. Sektörün dünya ekono-

misine katkısı ise 1.2 trilyon doları bulmakta-
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dır (www2.unwto.org). Ülkemiz 2012 yılında 

31.6 milyon turist ve 23,44 milyon dolar turizm 

geliri ile dünya turizm sıralamasında altıncı 

sırada yer almaktadır (www.kultur.gov.tr). 

Gerek dünya ekonomisi gerekse ülke ekono-

misi için son derece önemli sektörlerden biri 

olan turizm sektörü günümüzde ortaya çıktığı 

ilk zamanlardaki deniz-kum-güneş üçlüsün-

den farklı bir şekil almıştır. 1970’li yıllarda 

dinlenme, deniz, sıcak iklim merkezli gelişme 

gösteren dünya turizm hareketleri 1980’li yıl-

lardan sonra daha çok kültür amaçlı olarak 

değişmeye başlamıştır. Ülkemizde de Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ülke-

mizi ziyaret eden turistlerin ziyaret amaçları 

içerisinde gezi ve eğlence (%58) amacından 

sonra kültür turizminin (%6,4) yer aldığı göz-

lemlenmektedir (www.kultur.gov.tr). Her ne 

kadar yüzde olarak oran düşük görünse de 

dünya turizm eğilimleri de dikkate alındığında 

kültür turizminin ülke turizminin geleceğini 

belirleyen bir faktör olacağı kuşkusuzdur.  

Çağdaş ve tarihi kültürlere ait somut ve 

somut olmayan değerlerle ilgili olarak, onları 

görme, haklarında bilgi ve deneyim edinme 

amacıyla gerçekleşen ve bununla ilgili ürün ve 

hizmetlerin satın alınmasına bağlı olarak doğ-

rudan ve dolaylı faaliyetlerden oluşan bir tu-

rizm olgusu (Gülcan, 2010:102) olarak tanım-

lanabilecek kültür turizmi gelir sağlayıcı etki-

sinin yanı sıra kültürel değerlerin korunması-

na katkısı nedeniyle de üzerinde durulması 

gereken bir turizm şeklidir (Öztürk ve 

Yazıcıoğlu, 2002:189). Çünkü kültür turizmi 

sayesinde somut ve somut olmayan kültürel 

değerler turistik birer ürün haline getirilerek 

korunabilmektedir. Söz konusu kültür unsur-

larının turistik ürünler haline getirilmesiyle 

maddi kazanç sağlama aracına dönüştürülmesi 

bu değerlerin tekrar canlandırılması ve yerel 

halkın bu değerlere sahip çıkmasına da katkı 

sağlamaktadır (Uygur ve Baykan, 2007). Ancak 

turizmin olumlu etkileri sayesinde kültürün 

korunmasının mümkün olduğunu ifade etmek 

iyi niyetli bir yaklaşım olmakla birlikte yetersiz 

kalacaktır. Zira, turizmin olumsuz etkilerinin 

de var olduğu ve bu olumsuz etkilerin kültürel 

değerlerin yozlaşmasına veya tamamen kay-

bolmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. 

Kültürel değerlerin kontrolsüz ve plansız bir 

şekilde turistik ürün olarak kullanılması somut 

ve somut olmayan kültürel değerler üzerinde 

yıkıcı etkiler yaratabilecektir. Somut kültürel 

miras üzerindeki zarar yapıların, binaların 

tahrip olması şeklinde olabileceğinden kısmen 

telafi edilebilir zararlar şeklinde ortaya çıksa 

da özellikle somut olmayan kültürel değerler 

üzerinde oluşabilecek zararlar geri dönüşü 

olmayan kayıplara neden olabilecektir.  

Ülkemizde kültür turizmi denildiğinde 

akla en çok gelen turistik ürünler somut kültü-

rel değerler olmaktadır. Ören yerleri, saraylar, 

hanlar, antik kentler gibi Anadolu toprakla-

rında yaşamış pek çok uygarlığa ait kültür 

varlıkları ülke turizmi açısından turistik ürün 

olarak değerlendirilmektedir. Kapadokya, 

Topkapı Sarayı, Efes Antik Kenti, Aspendos 

Tiyatrosu ve daha pek çok kültürel değer gü-

nümüzde müze olarak turizmde kullanılmak-

tadır. Somut olmayan kültürel miraslar açısın-

dan değerlendirildiğinde ise el işçiliği (ebru, 

hat, sedef kakma vb.), sema gösterileri, halk 

oyunları gibi kültürel unsurların günümüzde 

halihazırda turistik ürünler olarak değerlendi-

rildiğini ifade etmek mümkündür. Özellikle 

resort otellerin bünyesinde yer alan animasyon 

ekiplerinin kimi zaman somut olmayan kültü-

rel değerleri turistlere yansıttıklarını ifade 

etmek mümkündür. Ayrıca Kapadokya bölge-

sinde gerçekleştirilen Türk Gecesi organizas-

yonlarında halk oyunları ve sema gösterileri-

nin turistik ürün olarak sunulduğunu ifade 

etmek mümkündür. Bodrum, Marmaris, Fet-

hiye, Antalya gibi kıyı şeridinde gerçekleştiri-

len Türk Gecesi etkinliklerinde ise maalesef 

kültürel değerlerin sunulduğunu ifade etmek 

pek de mümkün olamamaktadır. Ancak bu-

nunla birlikte söz konusu bölgelerde gerçekleş-

tirilen köy turları ise köy yaşam tarzı, köy kı-

yafetleri, el sanatları gibi kimi kültürel unsur-

ların turistlere tanıtılması mümkün olmakta-

dır. Karadeniz bölgesini özgü yayla kültürü de 

özellikle yerli turistler tarafından talep görme-

si ile birlikte son yıllarda turizme sunulmuş bir 

başka somut olmayan kültürel miras örneğini 

oluşturmaktadır.  

Urfa bölgesinde sıra gecesi, Konya’da 

sema gösterileri, İstanbul’da saray mutfağı, 

Mardin’de sedef kakma, ülkemizin her yöre-

sinde yöresel yemekler, nazar boncuğu, halk 

oyunları ve daha pek çok somut olmayan kül-

türel miras unsurları turistik ürün olarak kul-
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lanılmaktadır. Ancak yukarıda da ifade edildi-

ği gibi temel problem söz konusu bu kültürel 

unsurların planlı bir şekilde turistik ürün hali-

ne getirilmesi gerekliliğidir. Her unsur turistik 

ürün olarak değerlendirilme potansiyeline 

sahip olmakla beraber sadece turistik ürün 

oluşturma süreçleri doğru planlanmış olan 

kültürel değerlerin korunarak kullanılmasın-

dan söz edilebilmektedir. UNESCO’nun temel 

amacının söz konusu kültürel unsurların ko-

runması olduğu unutulmamalı ve bu unsurlar 

turistik ürünlere dönüştürülürken sürdürüle-

bilir turizm çerçevesinde koruyarak ve müm-

künse geliştirerek kullanmak temel prensip 

olarak belirlenmelidir.  

2. Sonuç ve Öneriler 

Turistik ürün geliştirmek süreç işidir. 

Etkin bir pazarlama araştırması yapıldıktan 

sonra tüketiciye sunulabilecek alternatifler 

belirlenmeli, belirlenen alternatifler üzerinde 

örnek çalışmalar yapılmalı, örnek çalışmaların 

turist beklentilerine cevap verip vermediği 

gözlemlendikten sonra eksiklikleri giderilerek 

ürün, turistik ürün olarak pazara sunulmalıdır. 

Ancak ülkemizde çoğu ürünün herhangi bir 

ürün geliştirme süreci dikkate alınmadan, 

daha çok tüketicinin talebi doğrultusunda 

şekillendiği gözlemlenmektedir. Ülkemiz tu-

rizm sektöründe daha çok talep arzı yaratmak-

tadır. Bu nedenle birçok unsur plansız bir şe-

kilde turistin kullanımına sunulmaktadır. Bu 

plansızlık, özellikle somut olmayan kültürel 

miras unsurları gibi kaybedildiğinde geri dö-

nüşü mümkün olmayacak unsurlarda ciddi 

problemler yaratabilmektedir. Günümüzde 

turistik ürün olarak sunulan somut olmayan 

kültürel miras unsurları yanlış pazarlama faa-

liyetleri nedeniyle; yozlaşma, orijinalliğinin 

kaybolması, gerçek değerinde sergilenememe-

si gibi pek çok problem ile karşı karşıya bu-

lunmaktadır. Söz konusu bu problemlerin 

çözümlenmesinin ön koşulu planlı harekettir. 

Çalışmanın bu bölümünde bazı SOKUM un-

surları için alternatif ürün geliştirme örnekleri 

verilecektir. 

Sürdürülebilir turizmin temel şartların-

dan biri, turizm gelirlerinin yerel halka yayıl-

masıdır (TUSİAD, 2012:20). Yerel halk turizm-

den ne kadar çok gelir elde eder ise turizme o 

denli yüksek sahip çıkacaktır. Aksi halde hal-

kın turizm faaliyetlerine ve turiste karşı tepki 

göstermesi sonuçları doğabilecektir. Bu temel 

felsefeden hareketle kültürel değerlerin turiz-

me kazandırılması aşamasında da yerel halkın 

çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. So-

mut olmayan kültürel miras unsurları turistik 

ürün olarak geliştirilirken öncelikle yerel hal-

kın kazanımlarının arttırılması yoluna gidilme-

lidir. Böylelikle bu faaliyetlerden ekonomik 

kazanç sağlayan yerel halk, turizme olduğu 

gibi, kazanç sağladığı somut olmayan kültürel 

miras unsuruna karşı da sahiplenici bir tutum 

sergileyecektir. El sanatları, yerel mutfak, ma-

niler, türküler, festivaller gibi unsurların her 

biri ekonomik kazanç unsurları haline dönüş-

türüldüğünde kaybolma riski de azalacaktır. 

Ancak kültürel miras unsurlarını turistin kul-

lanıma sunma aşamasında ilgili kültürel mira-

sın orijinalinin korunmasına dikkat edilmeli-

dir. Bir halk oyunu, yemek, el sanatı gibi kül-

türel unsurlar turistin ilgisini çekecek forma 

dönüştürülmeye çalışılırken orijinal formunu 

kaybetmemesi için gerekli özen gösterilmeli-

dir. Kültürel miras unsurlarının sunum şekli 

de önemlidir. Bir kültürel miras ne kadar 

özenli sunulur ise turist tarafından da o kadar 

değerli algılanacaktır. Sıradan sunumlar kül-

türel miras unsurlarının da sıradan ve değersiz 

algılanmasına neden olacaktır. Bir diğer dikkat 

edilmesi gereken nokta da kültürel miras unsu-

larının deneyimlenmesinin sağlanmasıdır. 

Günümüzde turistler, ziyaret ettikleri bölgele-

rin kültürel değerlerini sadece gözlemlemekle 

kalmayıp, denemek de istemektedir. Halk 

oyunları, el işçiliği, müzik aletleri, yemekler 

vb. birçok kültürel unsurun turistlere 

deneyimlendirilerek pazarlanması mümkün-

dür. Yerel halk için ekonomik kazanç sağlan-

ması, orijinalinin korunması, özenli sunum ve 

kültürel mirasın deneyimlenmesinin sağlana-

bilmesi durumunda somut olmayan kültürel 

miras unsurları hem daha etkin turistik ürün-

ler haline dönüşmüş olacak hem de turizmin 

olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etki-

lenecektir. Aşağıda bazı kültürel miras unsur-

ları üzerinden örnekler verilmeye çalışılmıştır.  

Mevlana sema gösterileri: Mevlana 

ve Mevlevilik tüm dünyada ilgi gören kültürel 

miraslarımızdır. Mevcut durumda özellikle 

Şeb-i Arus haftasında Mevlana etkinliklerinin 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Ayrıca özel-
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likle Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen 

Türk Gecesi etkinliklerinde sema gösterileri 

vazgeçilmez unsurlardandır. Ancak Şeb-i Arus 

haftasında gerçekleştirilen sema gösterileri her 

ne kadar etkili ve özenli sunumlar içerse de 

Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen organi-

zasyonlar için bunu söylemek mümkün değil-

dir. Bölgede gerçekleştirilen Türk Gecesi orga-

nizasyonları içkili eğlence organizasyonlarıdır. 

Bu tip organizasyonlarda halk oyunları, yerel 

oyunlar, tiyatral gösteriler gibi kültürel unsur-

ların sunumu uygun olabilmekle beraber dini 

tema içeren sema gösterisinin sunumu özensiz 

bir durum yaratmaktadır. Dolayısıyla turist de 

sema gösterilerini ve Mevleviliği “sıradan” 

algılamaktadır. “Mevlana 800. Yıl Oratoryosu” 

gibi farklı etkinlikle hem sema gösterilerinin 

daha modernize edilerek turistik ürüne dönüş-

türülmesini sağlayacak hem de turistler gö-

zünde daha “değerli” olarak algılanmasına 

neden olacaktır.  

Türk Kahvesi: Özensiz sunum prob-

lemlerinden biri de Türk Kahvesinde karşımı-

za çıkmaktadır. Günümüzde turizm amaçlı 

faaliyet gösteren pek çok konaklama tesisinde 

Türk kahvesi sunumu yapılmaktadır. Ancak 

bu sunumların diğer sıradan sıcak içecekler 

gibi yapıldığı gözlemlenmektedir. Hatta birçok 

konaklama tesisi teknolojinin de gelişmesiyle 

hızlı Türk kahvesi yapma makineleri kullan-

maktadır. Ancak Türk kahvesinin hazırlanışı, 

sunumu, içimi ve içim sonrası ile bir somut 

olmayan kültürel miras olduğu unutulmama-

lıdır. Kahve çekirdeklerinin çekilerek Türk 

kahvesi için uygun hale getirilmesinden başla-

narak, kahvenin közde pişirilmesi, yanında bir 

bardak su ve iki adet çifte kavrulmuş lokum ile 

birlikte otantik dekore edilmiş bir mekanda 

sunulması, kahveden önce bir yudum su içile-

rek ağzın temizlenmesi, ardından kahve içi-

minden sonra fal bakılması gibi bir bütün ha-

linde Türk kahvesinin ürünleştirilmesi hem 

Türk kahvesi geleneğinin kaybolmasını önle-

mek açısından faydalı olacak hem de bu kültü-

rel mirasın daha özenli sunumuyla hak ettiği 

değeri bulmasını sağlayacaktır.   

Karagöz/Nasrettin Hoca/Keloğlan: 
Somut olmayan kültürel miras içerisinde ma-

sallar ve fıkraların çok önemli bir yeri bulun-

maktadır. Aynı şekilde gölge oyunları olarak 

da özetleyebileceğimiz Karagöz oyunları da 

Anadolu’nun somut olmayan kültürel miras 

unsurları içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

Ancak hem fıkralara, masallara konu olan 

Nasrettin hoca ve Keloğlan karakterlerinin 

hem de Karagöz oyunlarının günümüzde yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını 

ifade etmek maalesef yanlış olmayacaktır. Söz 

konusu bu kültürel mirasın korunabilmesi için 

Türk eğitim sistemi içerisinde bu ve benzeri 

yerel unsurlara yer verilmesinin önemi büyük-

tür. Turizmde ise bu unsurların özellikle çocuk 

animasyonlarında kullanılacak birer turistik 

ürün haline dönüştürülmesi mümkünüdür. 

Günümüzde resort otellerin hemen hemen 

tamamında animasyon ekipleri bulunmakta-

dır. Bu ekipler tatile gelen yetişkinlerin hoşça 

vakit geçirmelerini sağladıkları gibi turistlerin 

çocukları için de özel programlar düzenlemek-

tedirler. Ancak bu programlarda yerel unsur-

lardan yeterince faydalanılmadığı gözlemlen-

mektedir. Nasrettin hoca fıkraları, karagöz 

oyunları, Keloğlan masalları, Anadolu çocuk 

oyunları gibi pek çok kültürel miras unsuru 

turistlerin dillerine çevrilerek turist çocukları-

na aktarılabilir. Böylece hem bu unsurların 

kaybolmasının önüne geçilmiş olunacak hem 

de söz konusu kültürel mirasımızın uluslara-

rası tanıtımı için önemli bir adım atılmış olu-

nacaktır.  

Türk Mutfağı: Türk mutfağı, Anado-

lu’nun her bölgesine yayılmış farklı lezzetleri 

ile dünya mutfakları içerisinde ilk sıralarda yer 

alan bir zenginliğe sahiptir. Bu zenginliğimiz 

gerek Türkiye ve Avrupa’ya yayılmış restoran-

lar tarafından, gerekse turizm işletmeleri tara-

fından dünyaya tanıtılmaya çalışılmaktadır. 

Özellikle otellerde düzenlenen Türk Gecesi 

organizasyonlarında Türk mutfağına özgü 

yemekler turistlere tanıtılmaya çalışılmaktadır. 

Turistlerin önemli bir kısmının da farklı tatlar 

denemekte çekineceğini düşünen konaklama 

işletmeleri, mutfaklarında daha çok üniversal 

yemeklere ağırlık vermekte, sadece özel gece-

lerde yerel mutfakları sergilemektedirler. Kimi 

konaklama işletmelerinde ise balık restoran, 

Çin restoranı, İtalyan restoranı gibi alakart 

restoran alternatifleri içerisinde Türk restora-

nın da yer aldığı gözlemlenmektedir. Turistle-

rin yerel tatlar konusunda çekince gösterebile-

cekleri haklı bir endişedir. Bu nedenle konak-
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lama işletmelerinin açık büfelerini bu kaygıya 

uygun bir şekilde oluşturmalarına hak vermek 

gerekir. Ancak Türk yemeklerinin de bu büfe-

lerde belli oranlarda yer alabilmesi, bu tatları 

denemek isteyenler için faydalı olacaktır. Açık 

büfeye yerleştirilen yerel bir yemeğin içindeki-

lerin ve yapılış tarifinin de kısaca yanına ya-

zılması etkili bir yöntem olabilecektir. Ayrıca 

otellerde “hobi mutfakları” oluşturulup bu 

mutfaklarda dileyen turistlere mantı, gözleme, 

karnıyarık, yaprak sarma gibi geleneksel Türk 

yemeklerinin yapımı uygulamalı olarak göste-

rilebilir. Böylelikle turistle hem yemek yapımı-

nı hem de kendi yaptıkları yerel yemeklerin 

lezzetlerini deneyimleme imkanı bulacaklar ve 

ülkelerine döndüklerinde yakın çevrelerine bu 

yemekleri yaparak denetme imkanı bulacak-

lardır. Türk mutfağının uluslararası alanda 

tanıtılması için bu ve benzeri yöntemler olduk-

ça etkili olabilecektir.  

El Sanatları: Sedef kakma, ebru, oya 

işleme, halı dokuma, telkari, ahşap işçiliği ve 

daha pek çok Türk el sanatı sıralamak müm-

kündür. Her ne kadar yapılan iş sonucu elde 

edilen ürün somut olsa da yapım süreci nede-

niyle bu unsurlar da somut olmayan kültürel 

miras unsurları içerisinde değerlendirilmekte-

dir. El sanatlarının özellikle turistler için hedi-

yelik eşya olarak sunulduğu ülkemizin pek 

çok bölgesinde gözlemlenmektedir. Her ne 

kadar çok başarılı hediyelik eşya uygulamaları 

mevcut olsa da maliyetlerin azaltılabilmesi için 

özellikle seri üretim ürünlerin el işçiliği ürün-

lerin yerini almaya başladığı da gözlemlen-

mektedir. El sanatlarını koruyabilmenin temel 

koşulu, bu işçilikleri yapan insanlara ekono-

mik kazanç sağlamaktır. Telkari, hat, 

kündekari gibi sanatları gerçekleştirenlerin bu 

sanatlar ile geçimlerini sağlamaları mümkün 

olmadığında bu sanatları yapmaya devam 

etmeleri de beklenemez. Seri üretim ürünler 

yerine daha değerli olan el işçiliğinin hediyelik 

eşya yapımında kullanılması bu sanatları ger-

çekleştiren insanlara ekonomik kazanç imkanı 

sunacaktır. Ayrıca, Türk mutfağında önerildiği 

gibi el sanatlarında da söz konusu sanatları 

yapmanın turistlere öğretilmesi yoluna gidile-

bilir. Böylelikle deneyimleme imkanı bulan 

turistler onlara öğrettiğimiz sanatların birer 

uygulayıcısı olma imkanına da sahip olacak-

lardır.  

Ramazan Eğlenceleri: Osmanlı İmpa-

ratorluğundan günümüze Ramazan akşamları 

gerçekleştirilen eğlence organizasyonları sahip 

olduğumuz somut olmayan kültürel miras 

unsurlarının en önemlilerinden biridir. Her ne 

kadar günümüzde çoğu unutulmuş olsa da 

iftar vakti başlayıp sahura kadar devam eden 

eğlence organizasyonları Türklerin sosyal ya-

şamlarının önemli bir parçası olmuştur. Her yıl 

bir ay boyunca süren bu eğlencelere yeterli 

önem verilmediğinden diğer somut olmayan 

kültürel miras unsurları gibi unutulmaya yüz 

tutmuştur. Günümüzde bu alanda İstanbul ve 

Ankara gibi kimi şehirlerimizin bazı belediye-

leri bu eğlenceleri yaşatabilmek için önemli 

çabalar sergilemektedirler. Bu organizasyonla-

rın yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası 

boyutta tanıtımlarının yapılması ramazan eğ-

lencelerinin varlığını koruyabilmesi için büyük 

önem taşımaktadır. Ramazan eğlencelerinin 

yaygınlaştırılmasının aynı zamanda kıyı ban-

dında yoğunlaşmış olan turizm faaliyetinin iç 

şehirlerimize de taşınmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Festivaller: Ülkemizin çoğu bölgesinde 

yılın belirli zamanlarında yerel festivaller ve 

organizasyonlar düzenlenmektedir. Mesir 

macunu festivali, yayla festivalleri, Kırkpınar 

organizasyonu vb. bu organizasyonların tanı-

tımı yeterince yapılamadığından çok yerel 

kalan organizasyonlardır. Pek çok organizas-

yon da katılımcı sayısının giderek artması, 

yerel yönetimlerin kaynak yetersizliği nede-

niyle kesintiye gitmesi gibi nedenlerle kay-

bolmaya yüz tutmuş durumdadır. Söz konusu 

bu festivallerin daha profesyonel organizas-

yonlar haline dönüştürülmesi ve uluslararası 

alanda tanıtımının yapılması onların yaşatıla-

bilmesi için büyük önem taşımaktadır. Özellik-

le paket tur organizatörleri olara adlandırılan 

tur operatörlerinin paket turları içerisinde 

festivallere yer vermelerinin sağlanması, dün-

ya çapında ünlü kişilerin festivallere davet 

edilmesi gibi çalışmalar bu tip organizasyonla-

rın varlıklarını sürdürmeleri konusunda önem-

li katkılar sağlayacaktır.  

Bu çalışmada ülkemizin sahip olduğu 

somut olmayan kültürel miras unsurlarının 

korunabilmesi için turistik ürün olarak değer-

lendirilmeleri önerisinde bulunulmuş, bu öne-
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riye paralel olarak yedi kültürel miras unsuru 

üzerinden alternatif turistik ürün geliştirme 

yöntemleri önerilmiştir. Literatür taraması 

sürecinde somut olmayan kültürel miras un-

surlarının turistik ürün olarak değerlendiril-

mesi alanında yapılmış bir çalışmaya rastlan-

mamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın bundan 

sonra bu alanda yapılacak çalışmalara örnek 

teşkil edeceği düşünülmektedir. Kuşkusuz 

ülkemizin sahip olduğu pek çok somut olma-

yan kültürel miras öğesi için pek çok farklı 

ürün geliştirme alternatifleri sunmak müm-

kündür. Ancak bunu yaparken temel amacın 

kültürel mirasın metaya dönüştürülmesi değil, 

korunması olduğu unutulmamalıdır. Alanda 

yapılmış ilk çalışma olması ve konuya akade-

misyenlerin ilgisini uyandırma amacı gütmesi 

nedeniyle bu çalışma gerek somut olmayan 

kültürel miras kavramına, gerekse alternatif 

turistik ürün geliştirme stratejilerine genel bir 

bakış açısı çizmiştir. Bu alanda her bir kültürel 

miras unsuru için spesifik olarak ayrı ayrı 

ürün geliştirme stratejilerinin üretilmesi gerek-

tiği muhakkaktır. Alanda yapılacak çalışmalar 

bölgesel olarak somut olmayan kültürel miras 

unsurları üzerinde de yoğunlaşabilir.  
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ÖZ 

Örgütlerin giderek büyümesi, rekabetin artması, teknolojik gelişmelerin hızla artması, örgüt 

içindeki ilişkiler zincirinin karmaşık olması örgütlerde ektin iletişimin önemini artırmıştır. Etkin ileti-

şim sisteminin kurulması yöneticinin görevidir. Yöneticinin, astlarına iş yaptırmak için kullandığı 

iletişim tarzı, astları için önemlidir. İletişimde yapılan hatalar, işgörenlerin motivasyonlarının, işinden 

olan tatminlerinin, örgüte olan bağlılıklarının azalmasına ve morallerinin bozulmasına neden olmak-

tadır. Bu araştırmada Denizli ili şehir merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt bölgesinde faaliyette bulu-

nan otel işletmelerinde hizmet veren işgörenlerin yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkileri 

incelenmiştir. Bu ilişki zincirinin işgören motivasyonunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
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The Effect on Employees's Motivation of Communication Within 

The Organization: A Research in Hotel Establishments in Denizli 
 

 

Abstract 
 

The growing organizations, increased competition, technological developments, increasing 

number of complex chain of relationships within the organization have increased the importance of 

effective communication in the organizations. The establishment of an effective communication 

system is administrator's job. An administrator uses to make business communication style with 

subordinates, because this communication style is important for the subordinates. The communication 

mistakes affected employees' motivation, job satisfaction, decreased of their commitment to the 

organization, and leaded to deterioration of morale. In this study, activity in the province of Denizli 

Pamukkale and Karahayıt to the city center, the hotel employees serving businesses relationships with 

managers and their colleagues are analyzed. A positive impact on employee motivation of the chain of 

this relationship has been identified. 
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1. GİRİŞ 

Birey için hayati öneme sahip kavram-

lardan biri olan iletişim, toplumsal yapının bir 

ürünü olarak gelişen, kendi içinde bütünlüğü 

olan bir sistemdir. Birey, dâhil olduğu toplu-

mun, geleneklerine, inanç ve değer yargılarına 

göre iletişim tarzını geliştirir. Toplumlar ve 

kültürler sürekli değişime açık dinamikler 

olması nedeniyle bireylerin iletişim tarzları da 

bu değişime paralel olarak değişmektedir.  

Birey toplum içinde tek başına var ol-

madığı gibi kendi amaçlarını da tek başına 

gerçekleştiremez. Toplum içindeki bireyler 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için küçük 

gruplar oluştururlar. Bu gruplardan biri olan 

örgütler, çevreden girdiler alarak kendi bünye-

lerinde işleyip enerjiye çevirerek çıktılar oluş-

turur ve yine girdi olarak çevreye sunarlar. Bu 

süreç içerisinde örgüt faaliyetlerinin birbiri ile 

bağlantı kurulabilmesi için örgütte nelerin 

nasıl yapıldığının, nasıl yapılacağının doğru 

olarak bilinmesi gerekir. Ayrıca örgüt içinde 

yönetim tarafından alınan kararlar, yapılan 

planlar işgörenlere aktarılır ve işlerin yapılma-

sı gerçekleşir. Bunların yanında işgörenler de 

yaptıkları işlerle ilgili raporları üst yönetim 

kademelerine iletişim yoluyla sunabilmekte, 

şikâyet ve isteklerini iletişim sayesinde dile 

getirebilmektedirler. Örgütler açısından baktı-

ğımızda iletişim yönetim ile işgörenler arasın-

da bağ kurulmasını sağlar.  

  Başarılı örgütler, bu durumlarını ör-

gütsel ve bireysel amaçlar arasındaki uyumun 

varlığına borçludur. Yöneticilerden; birlikte 

çalıştığı bireylerin gereksinim ve beklentilerini 

öğrenmesi, edindiği bilgileri olumlu yönde 

kullanarak eksiklikleri ve aksaklıkları gider-

meye çalışması, astları ile birlikte olup belirli 

ölçüde ilişkiler kurmayı denemesi, korkulan 

bir yönetici olmaktan çok sevilen bir lider ol-

mayı tercih etmesi, yüz yüze ilişkiler kurup 

sürdürmesi beklenir. Bu da yöneticilerin astla-

rıyla doğru, etkili ve açık iletişim kurmalarıyla 

mümkün olabilir. 

İletişim bütün işletmeler için önemli 

olmakla birlikte emek yoğun çalışan ve insan 

odaklı olan özellikle hizmet işletmelerinde 

daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Turizm 

sektörünün alt işletmesi olan otel işletmelerin-

de müşteri memnuniyetinin temeli etkili bir 

iletişimle gerçekleştirilebilir. Müşteri memnu-

niyeti ise güler yüzlü, mutlu,  motivasyonu 

yüksek işgörenlerle iletişim kurmakla başlar. 

Bu da yöneticilerin örgüt içi iletişimi ne kadar 

etkili kullanabildikleri konusunu gündeme 

getirmektedir. Bu çalışmada öncelikle iletişim, 

örgütsel iletişim ve motivasyon konularına 

ilişkin kuramsal temel açıklanacak, daha sonra 

otel işletmelerinde yapılan cinsiyet ve yıldız 

sayıları bağlamında örgüt içi iletişimin işgören 

motivasyonu üzerinde etkilerine yönelik araş-

tırma sonuçları verilecektir.  

2. KURAMSAL TEMEL 

2.1. İletişim ve Örgütsel İletişimin 

Tanımı ve Önemi 

İletişim için gerekli olan fiziksel yete-

nekleri ile dünyaya gelen birey, daha anne 

karnındayken duyduğu seslere hareket ederek 

tepki gösterir. Doğumundan itibaren bireyleri 

gözlemleyerek temel iletişim becerilerini öğre-

nir. Birey gününün yaklaşık %75’ini konuşa-

rak, dinleyerek ve bireylerle etkileşim içinde 

olarak geçirir. İşte bu noktadan hareketle ileti-

şimi, bireyleri toplum içinde birbirine bağla-

yan ve onların sosyal bir grup halinde uyum 

içinde yaşamalarını sağlayan bir etkileşim 

olayı olarak (Eroğlu, 2004: 235) veya bir kanal 

üzerinden gönderici ve alıcı arasında bilgi 

aktarımının sağlandığı bir süreç (Andrioni and 

Popp,2012:591) şeklinde tanımlamak müm-

kündür. İletişim yoluyla bilgi, düşünce, sevgi, 

kıskançlık, nefret gibi olumlu ya da olumsuz 

duygular paylaşılır (Allen, 2008; Mound, 1999: 

63). Birey toplumsal yaşam içinde kendine 

gereken bilgi, beceri ve tutumları iletişim yo-

luyla öğrenmektedir. Örgütsel iletişim ise, 

örgüt üyelerinin eylemlerini, örgüt hedeflerini 

karşılayacak şekilde eşgüdümlemek, üretim 

ilişkilerini koordine etmek amacıyla örgüt 

üyeleri tarafından simgelerin üretimi, iletimi 

ve yorumu olarak (Özalp, 1999: 2)  tanımlana-

bilir.  

Biçimsel örgütler, belli amaçları ger-

çekleştirmek için bir araya gelmiş bireylerden 

oluşur. Biçimsel örgütlerde gerçekleşen ileti-

şim, öncelikle örgütün hiyerarşik düzeni doğ-

rultusunda ortaya çıkan biçimsel veya resmi 

iletişimdir. Bu iletişim biçimi, genellikle örgü-
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tün kuralları ile tanımlanır ve örgüt şemasında 

akış biçimi, dikey ve yatay olarak biçimsel 

iletişim kanallarını ifade eder (Recce, 1999: 47; 

Robbins, 2003: 121; Wikipedia, 2008). Ancak 

örgüt şeması, biçimsel örgütü tam olarak gös-

termediği gibi, tüm biçimsel iletişim ilişkilerini 

ve kanallarını da içermez (Örücü, 2006: 271). 

Biçimsel iletişimin amacı, karar verme, 

eşgüdümleme ve diğer yönetsel işlevlerin etki-

li olması için bu kanalların, bilgilerin serbestçe 

dolaşmasına izin vermektir. Grup için gerekli 

bilgi ve anlayışı temin etmek, çalışanların işten 

tatmin sağlamaları amacıyla istenen tutumu 

oluşturmak ve ilgili kişilere gerektiğinde bilgi 

iletmektir (Elma,2003: 144; Budak, 2004: 507;). 

İletişim ile yapı arasındaki ilişki çift yönlüdür. 

Genellikle örgüt yapısı, üyeler arasındaki ileti-

şimi etkilemekle birlikte, aynı oranda olmasa 

da iletişim de yapıyı etkilemektedir (Gürgen, 

1997: 63–65). 

Yöneticiler, işgörenleriyle biçimsel ya-

pı içinde iletişim kurarken bir takım emir ve 

talimatların yerine getirilmesini hedeflerler. 

Örgütlerde hiyerarşik ilişkilerin iyi yürütülme-

si bakımından emir ve talimatların veriliş bi-

çimi önemlidir (Telman, 2005: 124). Bu nedenle 

emir verirken açık ve anlaşılır olmasına, uygu-

lanabilir olmasına (Şimşek, Çelik, 2011:80), 

uzmanlık alanına uygun olmasına ve iş gören-

lerin ihtiyaçlarına ters düşmemesine dikkat 

edilmelidir. Örgütün yönetim felsefesi ve yü-

rüttüğü politikalar, işin yapılış tarzı, örgüt içi 

kurallar ve işgöreni ilgilendiren yönetmelikler, 

emir komuta zincirindeki yeri, bilgi ve yete-

nekleri bilinmeli ve kendilerine verilen görev-

lerde bu unsurlar göz önüne alınmalıdır(Eren, 

2004: 393–395). 

İletişim sistemi, bir örgütü insan vü-

cudunun sinir sistemi gibi saran bir yapıdır. 

İletişimsiz bir örgüt, bütün sinir sistemi felç 

olmuş, iş görmez hale gelmiş canlı bir orga-

nizmaya benzer. İletişimin temel işlevinin de 

uyumlaştırma ve eşgüdüm olduğu düşünülür-

se, örgüt içi ve dışı adaptasyon ve bilgi giriş-

çıkışına yönelik faaliyetlerdeki başarı etkin bir 

örgütsel iletişimde saklıdır. Bu bağlamda ör-

gütlerde iletişimin öneminin giderek arttığı 

söylenebilir. Örgütlerin giderek büyümesi ve 

yönetimin karmaşıklaşması, uzmanlaşmanın 

artması, teknolojik gelişmelerin hızla artması, 

örgütlerde iletişimin önemini arttıran başlıca 

faktörler arasında yer almaktadır. Her düzey-

de açık bir iletişim ve etkili bir işbirliği kurulu-

şun rekabet gücünü artırır (Riggio,1999: 285; 

Diemar, 1994: 98; Karaçor, 2004: 100; Özalp, 

1999: 50). Yönetim böyle bir ortamda karar 

verme sürecinde gereksinim duyduğu bilgileri 

toplamak, seçmek, işlemek, iletmek, saklamak 

ve bunlara tekrar ulaşmak için gelişmiş iletişim 

teknolojilerinden yararlanır. İletişim araçların-

dan yararlanmak, örgütün planlama, denetle-

me ve eyleme ilişkin işlevlerini etkin bir bi-

çimde başarabilmesi ve karar alma sürecini 

kolaylaştırması, gerekli zamanlı bilgiyi yöne-

tim için uygun duruma getirebilmesi için kul-

lanılabilecek bir yöntemdir. Böyle bir sistemde 

yöneticiler bilgileri istedikleri noktada en ya-

kın güvenilir kaynaklardan örgütlerine aktara-

rak gerekli olduğu noktalarda kullanabilme 

imkânına sahip olacaktır (Naylo, 1999: 434). 

 Makro elektronik olan iletişim çağının 

işgörenleri, bilgisayar ve telekomünikasyon 

araçları vasıtasıyla aşırı bilgi yükü içinde bü-

yüyen ilişkiler içinde yer almaktadır. Bugünün 

örgütlerinin, problem çözme uzmanlığına sa-

hip küçük gruplara, bilgi toplayan ve diğer 

işgörenlerden yetenekleriyle fark yaratan, ikna 

kabiliyeti olan, iyi konuşabilen bireylere ihti-

yacı vardır (Schockey-Zalabak, 2002: 5). Böyle 

bir ortam içinde iletişimin etkin biçimde ger-

çekleşmesi için yeterli sayıda ve kapasitede 

iletişim kanalının kullanıma hazır olması önem 

taşımaktadır. Ancak bu araçların sayısal çok-

luğu değil, örgütsel mesajları etkin bir şekilde 

iletip iletemedikleri önemlidir.  

2.2. Motivasyon Kavramı ve Önemi 

Motivasyon genel olarak birisine bir işi, 

kendi içinden gelen bir istekle yapmasını sağ-

lamaktır. Bir başka şekilde motivasyon, birey-

leri belirli bir amacı gerçekleştirmek için hare-

kete geçiren ve hareketlerinin yönlerini belir-

leyen, onların düşünceleri, umutları, inançları, 

kısaca arzu, ihtiyaç ve korkularıdır (Fındıkçı, 

2003; 373) şeklinde tanımlanabilir. Yöneticile-

rin işgörenlerinde örgüt amaçları doğrultu-

sunda çalışma arzu ve isteğini nasıl oluştura-

cağı, motivasyon ile ilgili çalışmaların temel 

konusunu oluşturur. Örgütte yapılan bütün 

çalışmalar, başarılar, başarısızlıklar, iletişim 

sorunları, çatışmalar, sonuçta hedeflere ulaşa-

mama, işgücü devrinin yüksek oluşu gibi is-
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tenmeyen durumların oluşmasında kuşkusuz 

birçok faktör rol oynar. Bu faktörler içinde 

ilgili bireyin çalışması ve işe yeterince motive 

edici etkisi kadar, örgütün sağladığı olanakla-

rın da büyük etkisi söz konusudur. Bireyin 

kendisinin örgütten sağlamayı amaçladığı 

maddi ve manevi kazançların karşılanıp karşı-

lanmaması ve kurumdaki genel iletişim hava-

sı, ilişkilerin ne kadar sağlıklı ve arzulanır 

düzeyde olması gibi durumlar bireyin moti-

vasyonunu olumlu veya olumsuz şekilde etki-

ler  (Gürgen, 1997: 203; Fındıkçı, 2003: 374). 

İşgörenlerin örgüte ve işlerine sadaka-

ti, yöneticilerin işgörenlerini yakından tanıma-

larına ve onların ne tür motivasyonun etkisiyle 

hareket ettiklerini öğrenmelerine bağlıdır. 

Çünkü işgörenleri nelerin motive ettiği ancak 

davranışlarının yorumlanmasıyla anlaşılabilir. 

Ayrıca, motivasyonun bireysel bir olay olduğu 

da unutulmamalıdır. Bu nedenle yöneticiler 

her bir işgöreni ile etkili bir iletişim kurmalı, 

onların farklılıklarına saygı göstererek, nelerin 

motive edeceğini saptamalıdır (Fullen, 2002: 1). 

2.3. İletişimin Motivasyonla İlişkisi 

İletişim doğru ve uygun şekilde ger-

çekleştirildiğinde ne işgörenler, ne de örgüt 

üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmez. 

Ancak iletişimdeki eksiklikler ve başarısızlık-

lar, hem işgörenleri hem de örgütü olumsuz 

yönde etkileyebilir. İşgörenlerin kendileriyle 

ilgilenilmediğini hissetmeleri, sorunlarına, 

isteklerine sürekli çözüm aramaları, üstlerin-

den yeterince övgü ve iltifat duymamaları gibi 

durumlar işgörenleri işlerinden ve örgütlerden 

soğutur (Pleffer, 1994: 20; İncir, 1985: 70; Keser, 

2006: 174). 

İletişim sayesinde örgütte işgörenler 

kendilerinden neler beklendiğini, işlerini nasıl 

yapmaları gerektiğini ve üstlerinin kendileri 

hakkında neler düşündüklerini öğrenme ola-

nağı bulmaktadır (Yüksel, 2005: 293; Tikici, 

2005: 245). İşgörenler örgütlerinden ücret, terfi, 

maddi olanaklar, çalışma şartları ve perfor-

mans değerlemesi gibi unsurların belirlenmesi 

ve ölçümünde kullanılan metot, prosedür ve 

politikalar hakkında örgüt yönetimince düzen-

li bilgi almak isterler. Çünkü örgüt prosedürle-

ri hakkında bilgi sahibi olmak örgüt prosedür-

lerinin adil olduğu yönündeki algılama ve 

değerlendirilmeleri etkileyebilmektedir. 

Prosedürel bilginin ulaşılabilirliği bireyde, 

örgütün işgörenlerle olan ilişkilerinde açık ve 

samimi olduğu düşüncesini başlatabilmektedir 

(Doğan, 2002: 72). Bilgi bireylere çalışma or-

tamlarında güçlü bir kavrama yeteneği sağla-

yarak belirsizliğin ve anlam kargaşasının 

azalmasına yardımcı olmaktadır. İşgörenler 

düzey ve yeteneklerine göre bilgilendirilmeli-

dir. (Diemar, 1994: 100). 

Çalıştıkları örgütle ilgili vizyonu, 

amaçları ve stratejileri hakkında üst düzey 

bilgiye erişebilen işgörenler, örgütün önemli 

bir üyesi olduklarına inanacaklar ve kendileri-

ni örgütsel sonuçlarda farklılık yaratabilecek 

düzeyde güçlendirilmiş hissedeceklerdir (Cey-

lan, 2005: 48–49). Bu durum motivasyonlarını 

da olumlu yönde etkileyecektir. 

İletişim sadece bilgi alışverişi, hatta bi-

reysel duygulara ilişkin bilgi alışverişi olarak 

anlaşılmamalıdır. İşin özü güvendir. Örgütte 

oluşan güvensizlik ortamında, örgütteki birey-

ler, o örgütteki rollerin ne olduğunu artık an-

layamaz ve işlerini gayet iyi yaptıklarını dü-

şündükleri halde iş güvencelerinden endişe 

eder hale gelebilirler. Korku ve rekabetçi bas-

kıların bir araya gelmesi, moral, motivasyon ve 

verim düşüklüğü kadar örgüte olan sadakat ve 

bağlılığın da azalmasına yol açabilmektedir 

(Solomon, 2001: 44–49).  

Örgütlerde etkin iletişim sisteminin 

kurulmasında yöneticilerin önemli rolleri bu-

lunmaktadır. Yöneticinin iş yaptırmak için 

kullandığı en temel araç, iletişimdir. Yönetici 

iletişim aracı ile kendisine bağlı olan bireylerle 

ilişki kurar. Yönetici ne istediğini, ne zaman 

istediğini ve nasıl istediğini iletişim ile 

işgörenlerine aktarır. Yönetici bilgileri sunar-

ken, konunun amaçları, sayısal veriler, olgular, 

avantajlar, dezavantajlar ve risk unsurları or-

taya koymalıdır. Abartılı şekilde iyimser ve 

kötümser değil, gerçekçi bir sunuş yapılmalı-

dır. Etkili iletişimde başarılı olmak için gerekli 

ayarlamaları yapmak, yönetimin temel sorum-

luluğudur. Örgütte yer alan her birey, etkin 

iletişimi gerçekleştirme konusunda sorumlu-

luğu paylaşmalıdır. Çünkü iletişim iki yönlü 

bir süreçtir. Üstler astlarıyla iletişim kurarken 

astlar da üstleriyle iletişim kurmalıdır (Yüksel, 
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2005: 293; Taşkın, 1997: 76; Koçel, 2005: 529; 

Tutar, 2003: 123).  

Yönetici, astları ile olan her ilişkisinde 

işgörenlerin motivasyonuna da olumlu veya 

olumsuz bir etkide bulunur. Yöneticilerden 

birlikte çalıştığı bireylerin gereksinim ve bek-

lentilerini öğrenmesi, edindiği bilgileri olumlu 

yönde kullanarak, eksiklikleri ve aksaklıkları 

gidermeye çalışması, çay saatlerinde onlarla 

birlikte olup belirli ölçüde biçimsel olmayan 

ilişkiler kurmayı denemesi, korkulan bir yöne-

tici olmaktan çok sevilen bir lider olmayı yeğ 

tutması, yüz yüze ilişkileri kurup sürdürmesi 

beklenir (Bilen, 2004: 302).  Ayrıca yöneticiler, 

tüm işgörenlerine karşı eşit mesafeyi korumalı 

ve her işgörenine eşit düzeyde davranmalıdır. 

Yönetici güvenirliliğin yalnızca elde edilmesi-

ne çabalamak değil bir kere kazanıldıktan son-

ra onu korumak zorunda olduğunu bilir. Yö-

netici işgörenine iyi çalışma koşulları, bir iş 

fırsatı, ilerleme için bir şans tanıma ile bunu 

sağlayabilir. Böylece yönetici bireysel olarak, 

astların sürekli güven ve itimadını garanti 

edebilir (Hodgets, 1997: 280–281). 

Çalışma ortamında karşılaştığı sorun-

lara en yakın bireyler olarak çözüm getirebile-

cek kişiler işgörenlerdir. Bu nedenle 

işgörenlerin ileri süreceği görüş ve öneriler, 

anlayışıyla karşılanır ve değer verilirse 

işgörenlerin örgütleriyle bütünleşmesi daha 

kolay olacaktır. Yönetici olarak işgörenler tara-

fından getirilen önerilere bir cevap vermeleri 

gerekir. Çoğu öneri sistemi, işgörenler önerile-

rinin takip edildiğini görmedikleri için başarı-

sız olmaktadır. Cevap “Hayır bunu yapama-

yız.” olsa bile mutlaka bir cevap verilmelidir 

(Jandt, 1998: 40; Gürgen, 1997: 69).  

Örgüt içinde işgörenlerin güçlü iş ar-

kadaşlıkları kurması, işe devamsızlık ve 

işgören devir oranlarının azalmasına da yar-

dımcı olur (Riggio, 1999: 296–298). Ayrıca bö-

lümler arasında işbirliğinin sağlanması, örgüt-

sel bütünleşmeye bağlıdır. Bu bütünleşme, 

işgörenlerin kendine özgü duygu, algı, tutum 

ve davranışlarının örgüt politikasına uygun 

hale getirilmesi ile mümkün olacaktır. Etkin 

bir iletişim sistemi, bir örgütte çalışan 

işgörenler ve yöneticiler arasında iyi ilişkilerin 

kurulmasında önemli rol oynar. İletişim teknik 

ve uygulamalarındaki aksaklıklar, yönetici ve 

işgörenlerde iş tatmini yönünden sorunlar 

ortaya çıkarır. Yönetici yapılacak işle ilgili 

iletilerini açık ve belirgin şekilde gönderdikten 

sonra, çalışanlardan o işin istenilen şekilde 

yapılmasını bekleyebilir. Yönetici, 

işgörenlerden gelecek iletileri de okuyup anla-

yabilmeli ve işgörenlerin kendisine ne söyle-

diklerini dinlemelidir. (İbicioğlu, 1999: 177). 

3. ARAŞTIRMA METODU 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI, İÇE-

RİĞİ VE SINIRLARI 

Bu araştırmanın amaçları; (1) Denizli 

ilinde faaliyette bulunan konaklama hizmeti 

veren örgütlerde örgütsel iletişim uygulamala-

rının yıldız sayılarına göre kadın ve erkek 

işgörenler tarafından nasıl algılandığı, (2) ör-

güt içi iletişimin kadın ve erkek işgörenlerin 

çalışma arkadaşları ve (3) yöneticileri ile olan 

ilişkilerine etkileri ve (4) bu ilişki zincirinin 

işgörenlerin motivasyonları üzerindeki etki 

düzeyinin belirlenmesi olarak sıralanabilir.  

Araştırmanın amacına uygun olarak 

oluşturulan hipotezlerin sınanması için gerek-

sinim duyulan verilerin Denizli ili şehir mer-

kezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren farklı yıl-

dız sayısına sahip otel işletmelerine ulaşılması 

düşünülmüştür. Ancak, zaman ve maliyetler 

nedeniyle çok sayıda veriye daha hızlı ulaşa-

bilmek için otel işletmelerinin yoğun olarak 

bulunduğu Denizli şehir merkezi ile Pamukka-

le ve Karahayıt belediyelerinde anket formları 

dağıtılmıştır. Ayrıca görüşülen bazı otel işlet-

melerinin araştırma verilerinin elde edilmesine 

yönelik yapılacak anket çalışmalarına bir dizi 

gerekçeden dolayı izin vermemesi, düşünülen 

geniş kapsamlı çalışmanın gerçekleştirilmesini 

engellemiştir. 

Araştırma kapsamında Denizli şehir 

merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt bölgesin-

de faaliyet gösteren 3 adet 5 yıldızlı, 4 adet 4 

yıldızlı,32 adet 2 ve 3 yıldızlı otellere ulaşılmış-

tır.  

3.2.  ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Denizli ili şehir merkezi otelleri ile 

Pamukkale ve Karahayıt belediyesinde yer 

alan otel işletmelerinde kullanılmak üzere 

oluşturulan anket formu, literatür taraması ve 
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daha önceden konu ile ilgili yapılmış tez ve 

makale çalışmaları incelenerek, ayrıca tarafı-

mızdan düzenlenen sorulardan oluşturulmuş-

tur. Gerçekleştirilen anket, üç bölümden ve 

toplam 32 sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde 

ankete katılan işgörenlerin yaş cinsiyet, öğre-

nim durumu ve iş deneyimlerinden oluşan 4 

adet soru yer almaktadır. İkinci bölüm de, 

“Kurumunuzda gördüğünüz iletişim sorunları 

nelerdir?” açık uçlu sorusuna yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise toplam 27 adet soru ile 

araştırmanın varsayımlarını test etmeye yöne-

lik,”Hiç katılmıyorum, Katılmıyorum, Fikrim 

Yok, Katılıyorum, Tamamen Katılıyorum” 

şeklinde 5 ‘li likert ölçeğinde hazırlanmış soru-

lara yer verilmiştir. Ayrıca bazı işgörenlerle 

mülakat da yapılmıştır. 

Anket formlarının değerlendirilmesin-

de otel işletmelerinde görev alan işgörenler 

arasından keyfi seçim yöntemi uygulanmış 

çeşitli birimlerde çalışan ve farklı ünvanları 

olan 270 işgörenden gelen cevaplar değerlen-

dirmeye alınmıştır. Otellerde çalışan toplam 

işgörenlerin ortalama 674 kişi olduğu tahmin 

edilmektedir. Otel çalışanların yaklaşık 

%40’ına ulaşılmış olarak gözükmektedir. 

İşgörenlerin seçiminde yönetim kademesinde 

yer alan yöneticiler haricinde kalan işgörenler 

arasında her hangi özel bir yönteme başvu-

rulmamış, ulaşılabilen tüm işgörenlere, uygu-

lanacak anket formları dağıtılarak doldurul-

maları istenmiş, doldurulan formlar toplana-

rak değerlendirmeye alınmıştır. 

 3.3. ARAŞTIRMANIN HİPO      

        TEZLERİ 

Örgüt içi iletişimin yönetici ve çalışma 

arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve bu ilişki zinci-

rinin işgörenlerin motivasyonlarına olan etkisi 

dikkate alınarak hazırlanmış olan araştırmanın 

hipotezleri şöyle belirlenmiştir: 

H1. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 

hizmet veren kadın işgörenlerin yöneticileri ile 

olan ilişkileri erkek işgörenlerinden farklıdır. 

H2. İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde hizmet 

veren kadın işgörenlerin yöneticileri ile olan 

ilişkileri erkek işgörenlerinden farklıdır. 

H3. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 

hizmet veren kadın işgörenlerin çalışma arka-

daşları ile olan duygu ve düşünce paylaşımı 

erkek işgörenlerinden farklıdır. 

H4. İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde hizmet 

veren kadın işgörenlerin çalışma arkadaşları 

ile olan duygu ve düşünce paylaşımı erkek 

işgörenlerinden farklıdır. 

H5. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 

hizmet veren kadın ve erkek işgörenlerin ken-

di görüşlerini ifade edebilme fırsatının veril-

mesine bağlı olarak motivasyon seviyelerinde 

farklılık vardır. 

H6. İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde hizmet 

veren kadın ve erkek işgörenlerin kendi görüş-

lerini ifade edebilme fırsatının verilmesine 

bağlı olarak motivasyon seviyelerinde farklılık 

vardır. 

H7. Otel işletmelerinde kullanılan biçimsel 

iletişim sistemi işgörenin motivasyonunu 

olumsuz yönde etkiler. 

H8. Otel işletmelerinde hizmet veren 

işgörenlerin kişisel ve işle ilgili konularda bil-

gilendirilmeleri işgören motivasyonunu olum-

lu yönde etkiler 

 

 

3.4. DEĞERLENDİRME  

       METODOLOJİSİ 

 Anketle elde edilen verilerin değer-

lendirilmesinde SPPS 11.0 istatistik progra-

mından yararlanılmıştır. Araştırmanın güve-

nirliği alfa katsayısı (Cronbach Alpha) ile öl-

çülmüş ve araştırmaya katılan kişilerin de-

mografik özellikleri ile ilgili soruların değer-

lendirme dışı bırakılmasıyla alfa katsayısı 

0,8953 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre; 

araştırma sonuçlarının güvenilir olduğu ve 

daha ayrıntılı istatistiksel analizi yapılabileceği 

sonucuna varılmıştır. Verilerin analizinde araş-

tırmaya katılan kişilerin demografik özellikle-

rinin belirlendiği sorularda frekans dağılımla-

rı, hipotezlerin test edilmesinde tek yönlü 

varyans analizi (One-way Anova), bağımsız 

örneklemli t-testi  (Independent Samples T 

test),  regresyon ve korelâsyon analizinden 

yararlanılmıştır.   
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3.5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Denizli şehir merkezi ile Pamukkale ve Karahayıt Belediyesinde iki- üç, dört ve beş yıldızlı 

otel işletmelerinde gerçekleştirilen bu araştırmada ankete katılan işgörenlerin demografik özellikleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. İşgörenlerin çalıştıkları otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre demografik 

özelliklerine ilişkin veriler. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşgörenlerin demografik özellikleri incelendi-

ğinde, kadın işgörenlerin % 15,8’inin beş yıl-

dızlı otellerde, %7,6’sının dört yıldızlı oteller-

de, %18,0’inin ise iki ve üç yıldızlı otellerde 

çalıştığı, erkek işgörenlerin ise %16,9’unun beş 

yıldızlı otellerde, %9,0’unun dört yıldızlı otel-

lerde %29,9’unun ise iki ve üç yıldızlı otellerde 

çalıştığı görülmektedir. Dört ve beş yıldızlı 

otellerde kadın ve erkek işgörenlerin dağılımı 

paralellik gösterirken iki ve üç yıldızlı oteller-

de erkek işgörenlerin yoğunluk gösterdiği 

görülmektedir.  

 Akçadağ, 2004 yılında İstanbul’da 

faaliyet gösteren toplam yirmi üç adet dört ve 

beş yıldızlı otel işletmelerinde 997 katılımcıyla 

gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, otel 

işletmelerindeki işgörenlerin otuz yaş sınırını 

genç kabul ederek genç nüfusun çalıştığını 

tespit etmiştir (Akçadağ, 2005: 173). Bu çalış-

mada da otel işletmelerinde çalışan 

işgörenlerin yaşlarını otuz yaş sınırını genç 

nüfus olarak dikkate alacak olursak genç nüfu-

sun oluşturduğunu söyleyebiliriz. İşgörenlerin 

eğitim seviyeleri incelendiğinde, dört ve beş 

yıldızlı otellerde çalışanların ağırlıklı olarak 

lise ve üniversite mezunu olduğu görülmekte-

dir. İki ve üç yıldızlı otellerde çalışan 

işgörenler ağırlıklı olarak ilköğretim ve lise 

mezunudur. 

 İşgörenlerin örgüt içerisinde geçirdik-

leri süresi incelendiğinde ise, dört ve beş yıl-

dızlı otellerde çalışan işgörenlerin kuruma 

yeni katılıp yaklaşık olarak beş yıldır aynı 

kurumda çalıştığı görülmekle birlikte yirmi 

yıldan daha fazla aynı kurumda hizmet veren 

işgörenlerde mevcuttur. İki ve üç yıldızlı otel-

lerde ise, dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 

işgörenlerin geçirdiği süre ile paralellik gös-

termektedir. Dört ve beş yıldızlı otel işletmele-

rinde hizmet veren kadın ve erkek işgörenlerin 

yöneticileri ile olan ilişkileri (H1) arasında 

farklılık olup olmadığını aramak amacı ile 

uygulanan bağımsız T testi sonucu Tablo 2’de 

verilmiştir.  

 
BEŞ  

YILDIZLI OTELLER 

DÖRT  

YILDIZLI 

OTELLER 

ÜÇ VE İKİ YILDIZLI 

OTELLER 

GRUP 
DEĞİŞKEN SAYI (n) YÜZDE (%) SAYI (n) YÜZDE (%) SAYI (n) 

YÜZDE 

(%) 

 

CİNSİYET 

Kadın 44 15,8 21 7,6 50 18,0 

Erkek 47 16,9 25 9,0 83 29,9 

Toplam 91 32,7 46 16,5 133 47,8 

 

 

 

YAŞ 

18-29 52 18,7 19 6,8 62 22,3 

30-39 24 8,6 16 5,8 41 14,7 

40-49 10 3,6 11 4,0 27 9,7 

50+ 5 1,8   3 1,1 

Toplam 91 32,7 46 16,5 133 47,8 

 

 

ÖĞRENİM 

DÜZEYİ 

İlköğretim 31 11,2 13 4,7 46 16,5 

Lise 33 11,9 20 7,2 54 19,4 

Üniversite 27 9,7 13 4,7 33 11,9 

Toplam 91 32,7 46 16,5 133 47,8 

 

 

 

ÇALIŞMA SÜ-

RESİ 

1yıldan az 34 12,2 9 3,2 38 13,7 

1-5 31 11,2 16 5,8 51 18,3 

6-10 9 3,2 14 5,0 23 8,3 

10-20 11 4,0 7 2,5 13 4,7 

21+ 6 2,2   8 2,9 

Toplam 91 32,7 46 16,5 133 47,8 
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Tablo 2. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan kadın ve erkek işgörenlerin     

                yöneticileri ile olan ilişkilerinin T testi bulguları 
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

˚p>,05 ret   ˚˚p<,05 kabul 

 

Elde edilen bulgulara göre; kadın ve 

erkek işgörenlerin yöneticileri ile dostça ilişki-

leri mevcuttur. Örgüt içinde karşılaştıkları 

sorunları yöneticileriyle rahatlıkla paylaşabil-

mekte, yöneticilerinin kendileri ile ilgili dü-

şüncelerini bilmekte ve yöneticileri 

işgörenlerine güvenmektedirler. İstatistikî 

sonuçlar incelendiğinde kadın ve erkek  

 

işgörenlerin yöneticileri ile olan ilişkileri ara-

sında farklılık görülmemektedir. Bu nedenle 

H1 hipotezi ret edilmiştir.İki ve üç yıldızlı otel 

işletmelerinde hizmet veren kadın işgörenler 

ile erkek işgörenlerin yöneticileri ile olan ilişki-

leri arasında farklılık olup olmadığını aramak 

amacı ile yapılan T testi sonuçları Tablo 3’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 3. İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin cinsiyetlerine bağlı yöneticileri 

ile olan ilişkilerinin T Testi bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ˚p>,05 ret; ˚˚p<,05 kabul 

 

Elde edilen bulgulara göre kadın 

işgörenlerin yöneticileriyle dostça ilişkileri 

erkek işgörenlere göre daha azdır. Ayrıca ka-

dın işgörenler kurumda karşılaştıkları sorunla-

rı yöneticilerine iletmekte çekimser kalırken  

 

 

 

erkek işgörenler örgüt içinde karşılaştıkları 

sorunları rahatlıkla yöneticilerine iletebilmek-

tedir. Otel yöneticileri işgörenlerine güven-

mekte ve saygı göstermekte, kendileriyle ilgili 

düşüncelerini iletebilmektedir. Buna göre H2 

hipotezi kabul edilmiştir. 

 Cinsiyet n Ort. S.Sapma p 

Yöneticimle dostça ilişki-

lerim var 

kadin 65 3.7846 .99204 .971 

 erkek 72 3.7917 1.25527 

Yöneticinin işgöreni ile 

paylaşımı 

Kadın 65 3.5692 1.10353 .790 

 Erkek 72 3.5139 1.29998 

Yönetici ile paylaşımı   Kadın 65 4.0615 .93336 .502 

 Erkek 72 3.9444 1.08626 

Yöneticinin işgörenlerine 

saygı ve güveni. 

Kadın 65 3.8000 1.03380 .733 

 Erkek 72 3.8611 1.05224 

 Cinsiyet n Ort. S.Sapma p 

Yoneticimle dostca 

iliskilerim var 

kadin 50 3.0800 1.33768 .003 

 erkek 83 3.7831 1.26922 

Yöneticinin işgöreni ile 

paylaşımı  

Kadın 50 2.9200 1.44052 .151 

 Erkek 83 3.2892 1.41878 

Yönetici ile paylaşımı Kadın 50 3.5600 1.28031 .050 

 Erkek 83 3.9880 1.16341 

Yöneticinin işgörenlerine 

saygı ve güveni. 

Kadın 50 3.7400 1.08440 .513 

 Erkek 83 3.6024 1.21915 
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Tablo 4. Dört ve Beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların cinsiyetlerine bağlı olarak 

çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerine yönelik T Testi bulguları 
  

       ˚p>,05 ret; ˚˚p<,05 kabul 

Tablo 4 incelendiğinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde hizmet veren kadın ve erkek 

işgörenlerin çalışma arkadaşları ile olan duygu ve düşünce paylaşımları açısından aralarında farklılık 

görülmemektedir. Başka bir ifadeyle kadın ve erkek işgörenler, çalışma arkadaşlarıyla duygu ve dü-

şüncelerini rahatlıkla paylaşabilmektedir. Buna göre H.3 hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 5. İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların cinsiyetlerine bağlı olarak ça-

lışma arkadaşları ile duygu ve düşüncelerini paylaşımına ilişkin T Testi bulguları 

         p>,05 ret; ˚˚p<,05 kabul 

Tablo 5’e göre İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde; çalışma arkadaşlarıyla çeşitli konularda 

rahatlıkla konuşabilmeleri açısından kadın ve erkek iş görenler arasında farklılık olduğu görülmekte-

dir. Kadın iş görenler erkek iş görenlere göre bu paylaşımda daha çekimser kalmaktadır. Buna göre 

H4 hipotezi kabul edilmiştir.   

Tablo 6. Dört ve Beş yıldızlı otel işletmelerinde işgörenlerin cinsiyetlerine bağlı olarak 

kendi görüşlerini ifade edebilme fırsatının verilmesi ile motivasyon seviyelerine ilişkin 

ANOVA bulguları 

˚p>,05 ret; ˚˚p<,05 kabul  

Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde hizmet veren kadın ve erkek işgörenlerin kendi görüş-

lerini ifade edebilme fırsatının verilmesinin motivasyonlarına olan etkilerini incelemek için yapılmış 

olan One-Way Anavo bulguları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre işgörenlerin emir ve talimatları uy-

gularken kendi görüş ve düşüncelerini de ortaya koyabilmeleri, hem kadın hem de erkek iş görenleri 

motive etmektedir ve aralarında farklılık yoktur. Dolayısıyla H5 hipotezi reddedilmiştir. Toker (2007) 

demografik değişkenlerin iş tatminine etkilerini belirlemeye yönelik dört ve beş yıldızlı otellerde yap-

tığı çalışmada kadın ve erkek çalışanların iş tatmin düzeyleri arasında farklılık bulunmadığını ifade 

etmiştir. 

Tablo 7. İki ve Üç yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin cinsiyetlerine bağlı ola-

rak kendi görüşlerini ifade edebilme fırsatının verilmesi ile motivasyon seviyelerine iliş-

kin ANOVA bulguları 

˚p>,05 ret; ˚˚p<,05 kabul  

 Cinsiyet n Ort. S.Sapma p 

Çalışma arkadaşlarıyla paylaşım  

 

Kadın 65 3,9385 1,07350 .146 

 Erkek 72 4,1944 ,97343 

 Cinsiyet n Ort. S. Sapma p 

Çalışma arkadaşlarıyla paylaşım  

  

Kadın 50 3.4800 1.18218 .016 

 Erkek 83 3.9880 1.14225 

 Cinsiyet n Ort. S.Sapma p 

Kurumumda verilen emirleri uygularken kendi görüş 

ve düşüncelerimi ortaya koymak beni daha çok moti-

ve etmektedir 

Kadın 65 4,1385 ,86380 
,616˚ 

Erkek 72 4,0556 1,04664 

 Cinsiyet n Ort. S.Sapma p 

Kurumumda verilen emirleri uygularken kendi görüş 

ve düşüncelerimi ortaya koymak beni daha çok moti-

ve etmektedir 

Kadın 50 4,0200 1,16916 
,186˚ 

Erkek 83 4,2651 ,93814 
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İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde hizmet veren kadın ve erkek işgörenlerin kendi görüşleri-

ni ifade edebilme fırsatının verilmesinin motivasyonlarına olan etkilerine ilişkin veriler tablo 7’de 

verilmiştir. Buna göre işleri ile ilgili verilen emir ve talimatları uygularken işgörenlerin kendi görüş ve 

düşüncelerini ortaya koymaları, kadın ve erkek işgörenleri motive etmekte, aralarında farklılık bu-

lunmamaktadır. Bu sonuca göre H6 hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 8.Otel işletmelerinin biçimsel iletişim sisteminin işgören motivasyonu etkisinin 

korelasyon analizi  

4.Bağımlı Değişken İşgören Motivasyonu 

 p>,05 ret ; ˚˚p<,05 kabul 

  Tablo 8’de biçimsel iletişim sistemini meydana getiren unsurların işgören motivasyonuna olan 

etkisini analiz etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, kurumda resmi iletişim 

kanallarının var olması, yöneticinin vermiş olduğu emir ve talimatların işgörenlerce harfiyen uygu-

lanması ve örgüt içerisinde hiyerarşik kademeleşmenin varlığı işgören motivasyonunu olumsuz yön-

de etkilemektedir. Buna göre H7 hipotezi kabul edilmiştir. 

 Otel işletmelerinde hizmet veren işgörenlerin kişisel ve işle ilgili konularda bilgilendirilmeleri 

işgören motivasyonu üzerinde etkisine (H8)  yönelik olarak oluşturulmuş olan regrasyon modeli Tab-

lo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9. Otel işletmelerinde hizmet veren işgörenlerin kişisel ve işle ilgili konularında bilgilendi-

rilmelerinin motivasyonlarına olan etkilerine ilişkin çoklu regresyon analizi  

Bağımlı değişken: İşgören Motivasyonu 

p>,1 ; ˚˚p>,05 kabul  ˚p<,1 ; ˚˚p<,05 ret;  

 

 

 Ort. S.Sapma 1 2 3 4 

1 Biçimsel İletişim Kullanımı 3,6667 1,15684 α: ,056    

2 Emir Komuta Zinciri Kullanımı 4,1148 1,01922 ,335 α:,075   

3 Hiyerarşik Kademeleşme 3,6185 1,25504 ,117 481 α:,048  

4 İşgören Motivasyonu 4,3074 ,90329 ,116 ,222 ,431 α:1 

 

İşgörenin yöne-

ticisi ile bilgi 

paylaşımı 

Yöneticinin 

işgöreni ile 

işle ilgili bilgi 

paylaşımı 

Yöneticinin 

işgöreni ile kişisel 

konularda bilgi 

paylaşımı 

Yöneticinin 

kurumla ilgili 

değişikleri 

işgöreni ile 

paylaşımı 

r² f Sig. 

 

1. 

 

,372˚˚ 

 

 

 

,191˚˚ 
 ,202 11.386 ,001 

2  
 

,473˚˚ 
 

 

,197˚˚ 
,154 ,582 ,000 

3  
 

186˚˚ 

 

,840˚˚ 
 ,327 1.906 ,000 

4 
 

,156˚˚ 
 

 

 

 

,152˚˚ 
,123 4,130 ,000 

5 
 

,418˚˚ 

 

,0,205˚˚ 

 

,142˚˚ 

 

,084˚˚ 
,124 28,486 ,000 



   
    

 

 Tablo 9’da değişkenler arasındaki iliş-

kileri analiz etmek amacıyla yapılan regresyon 

modeli sonuçlarına göre; işgörenlerin kurum-

larında karsılaştıkları sorunları yöneticileri ile 

paylaşmaları ve yöneticilerinin kendileriyle 

ilgili düşüncelerini bilmeleri, şirket politikaları 

ve işini ilgilendiren kararların alınmasında 

görüşlerinin alınması ve kurumda meydana 

gelen değişikliklerden haberdar olmaları, yö-

neticinin işgörenleri ile ilgili düşüncesini ak-

tarması, şirket politikaları ve işini ilgilendiren 

kararların alınmasında yöneticilerin işgörenin 

düşüncesini alması, kurumlarında karsılaştık-

ları sorunları yöneticileri ile paylaşmaları ve 

kurumda meydana gelen değişikliklerden 

haberdar olmaları işgörenlerin motivasyonunu 

olumlu yönde etkilemektedir. Buna göre H8 

hipotezi kabul edilmiştir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Denizli şehir merkezi ile Karahayıt ve 

Pamukkale belediyesinde faaliyette bulunan 

otel işletmelerinde yapılan bu araştırma sonu-

cunda elde edilen bulgular örgüt içindeki ileti-

şim biçimi ve görülen aksaklıklar, kadın ve 

erkek işgörenlerin örgüt içindeki iletişim biçi-

mini algılama şekli, kadın ve erkek 

işgörenlerin yönetici ve çalışma arkadaşlarıyla 

olan ilişkileri ve bu ilişki zincirinin iş görenin 

motivasyonuna olan etkileri değerlendirilmiş-

tir. 

Yoğun rekabet ortamında faaliyet gös-

teren otel işletmeleri rekabet avantajı sağlaya-

bilmek için müşteriye sundukları hizmetlerin 

kalitesini iyileştirmek ve buna bağlı olarak da 

müşteri tatminini artırmak için çaba gösterir-

ler. Otel işletmeleri, insan merkezli ve karma-

şık uygulamaların yer aldığı kurumlardır. Otel 

işletmelerinde fiziksel nitelik önemli olmakla 

birlikte, işletmelerin başarıları tamamen insan 

unsurunun etkinliğine dayanmaktadır. 

İşgörenlerin müşterilere kaliteli hizmette bu-

lunabilmesi, otel işletmelerinin işgörenlerin 

beklentilerini karşılayan, ihtiyaçlarını tatmin 

eden, yaptıkları işten tatmin olmasını sağla-

yan, işgörenin örgüte bağlığını arttıran, 

işgörenlerin motivasyonunu yükselten ve gü-

ven ortamını sağlayan bir örgütsel yapı ve 

çalışma ortamı yaratmalarıyla mümkündür. 

Bu bağlamda işgörenlerin motivasyonunu 

arttırmada yönetimin kullanması gereken en 

etkin unsurlardan birisi “iletişim”dir.  

Araştırma sonuçlarına göre dört ve beş 

yıldızlı otel işletmelerinde, hiyerarşik kademe-

leşmeye uygun olarak resmi iletişim kanalları 

kullanılmaktadır. Örgüt içerisinde sözlü ileti-

şimin yoğun olarak kullanılmasına karşılık 

örgüt içi iletişimin de delil teşkil etmesi, hızlı 

olması, kolaylık sağlaması, birlik ve standardi-

zasyon oluşturması amacıyla iletişim de çeşitli 

formlar da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 

işgörenler yöneticilerinin vermiş oldukları 

talimatları harfiyen yerine getirmek zorunda 

olmalarına rağmen yöneticilerinin vermiş ol-

dukları emir ve talimatları yerine getirmeyen 

işgörenlerin cezalandırılmadıkları görülmek-

tedir. Bu da turizm sektöründeki yoğun çalış-

ma temposunda işlerin düzenli ve müşteri 

memnuniyetinin sağlanabilmesi için belirli 

kuralların ve prosedürlerin varlığını gösterir. 

Erkuş ve Günlü (2009) yapmış oldukları çalış-

mada yöneticilerin bireysel iletişimi yönetme-

leri gerektiğini, bu nedenle örgütsel faaliyetle-

rin özellikle bireysel iletişimin çalışanların 

insiyatifine bırakılmayarak, yönetsel bir faali-

yet olarak ele alınması gerektiğini ifade etmiş-

lerdir. 

 İki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde ise 

hiyerarşik kademeleşmenin mevcut olmadığı 

görülmektedir. Bu da resmi iletişim kanalları-

nın kullanımını azaltmaktadır. Bunun sebebi 

otel yöneticileri ile yapılan mülakatlar sonucu 

örgüt içersinde ara kademelerinin bulunma-

ması ve örgüt içerisinde resepsiyonist olan 

işgörenin ön büro hizmeti verip bir de sekre-

terlik gibi görevleri de üstlenmesi nedeniyle 

yöneticileriyle resmi iletişim kanallarını kul-

lanmalarına gerek duymamalarından kaynak-

lanmaktadır. İşgörenlerle yapılan mülakatlar-

da ise, yöneticilerin bilgi paylaşımında bulun-

madıklarını iletişim araçlarını eksik, bilgisayar 

ağlarının ve bilgisayarların eski olması nede-

niyle bilgisayarların sürekli hata mesajları ile 

başa çıkamadıklarını, departmanlar arası ileti-

şim ve koordinasyonun eksik olduğunu, örgüt 

içerisinde genel bir duyuru yayınlanması yeri-

ne birkaç işgören vasıtasıyla işgöreni ilgilendi-

ren konularda bilgilendirildiklerini, örgütte 

departmanlar arasında raporlama gibi yazılı 
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iletişimin fazla kullanılmamakta olduğunu ve 

yazılı iletişim araçlarının zamanında ulaştırıl-

madığını belirtmişlerdir.  

Ayrıca, iki ve üç yıldızlı otel işletmele-

rinde hizmet veren işgörenler yöneticilerinin 

vermiş olduğu emir ve talimatları aynen uygu-

lamaktadırlar. Uygulamayan işgörenler katı ve 

sert şekilde cezalandırılmaktadır. Yapılan mü-

lakatlarda iş görenler, yöneticilerinin vermiş 

olduğu emir ve talimatları aynen uygulamala-

rının nedeni olarak; yöneticileri tarafından 

kötü bir şekilde azarlanma ve maddi olarak 

cezalandırılma, en önemlisi de işlerini kaybet-

me korkusu olduğunu ifade etmişlerdir. Yöne-

ticiler ise; verilen emir ve talimatları yerine 

getirmeyen işgörenlerine öncelikle sözlü uya-

rıda bulunduklarını, aynı davranış ve tutumu 

devam ettirmesi halinde yazılı ihtarda bulun-

duklarını, yazılı ihtara rağmen davranış ve 

tutumlarında değişiklik yapmayanların işine 

son verildiğini belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bir başka sonucu ise, 

dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde ast- üst 

ilişkisi dostluk temeline dayalıdır ayrıca, dört 

ve beş yıldızlı otel işletmelerinde hizmet veren 

işgörenlerin çalışma arkadaşlarıyla da olumlu 

ilişkileri bulunmaktadır. İşgörenler örgüt için-

de karşılaştıkları sorunları yöneticileriyle ra-

hatlıkla paylaşabilmekte, yöneticilerinin kendi-

leri ile ilgili düşüncelerini bilmekte ve yönetici-

leri işgörenlerine güvenmektedirler. İki ve üç 

yıldızlı otel işletmelerinde hizmet veren 

işgörenler çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkile-

rinde temkinlidirler. Yapılan görüşmeler sıra-

sında işgörenler aralarındaki bir problemi 

kendileri çözmek yerine şefe aktardıklarını 

ifade etmişlerdir. İşgörenlerin bir kısmı düşün-

celerini çalışma arkadaşlarına ya da yöneticile-

rine doğrudan söyleyememektedirler.  

Örgütsel iletişimin işgören motivasyo-

nuna etkisi ile ilgili elde edilen sonuçlar ince-

lendiğinde, resmi iletişim kanallarının var 

olmasının işgörenin motivasyonu üzerinde 

olumsuz etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Bir başka ifadeyle işgörenlerin yöneticilerinin 

vermiş olduğu emir ve talimatları harfiyen 

uygulamaları, işgörenin motivasyonunu olum-

suz yönde etkilemektedir. Yine örgüt içerisin-

de verilen hizmetlerle ilgili bir konuyu ya da 

sorunu en son yetkili kişiye iletememek de  

işgören motivasyonunu olumsuz yönde etki-

lemektedir.  

Otel işletmelerinde hizmet veren 

işgörenlerin işletme içerisinde karşılaştıkları 

sorunların yöneticiler tarafından dikkate alınıp 

çözüm önerisinin getirilmesi işgören motivas-

yonunu olumlu yönde etkilemektedir. 

İşgörenlerin kurumda karşılaştığı sorunları 

yöneticileriyle paylaşmalarının motivasyonla-

rına olan etkisi, yöneticilerinin kendileriyle 

ilgili olan düşüncelerini bilmelerine göre daha 

etkilidir. İşgörenlerin şirket politikaları ve işini 

ilgilendiren kararların alınmasında yöneticile-

rinin görüşlerini alması örgüt içi haberleşmeyi 

daha da kolaylaştırması nedeniyle işgören 

motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir. 

İşgörenler yöneticileri ile şirket politikalarıyla 

ilgili olarak fikir alışverişinde bulunabilmeleri 

işgören motivasyonunu olumlu yönde etkile-

mektedir. İşgörenlerin kurumda karşılaştıkları 

problemleri iletmeleri örgüt içerisindeki deği-

şikliliklerden haberdar olmalarını sağlamakta 

ve işgörenin motivasyonunu arttırmaktadır. 

Örücü ve Kanbur (2008) yaptıkları çalışmada 

motivasyonun örgütsel ve yönetsel boyutunu 

ele almışlar ve işin özellikleri, grup ilişkilerin-

den, fiziki unsurlardan ve katılımcılık uygu-

lamalarından duyulan hoşnutluk olmak üzere 

dört grupta ele aldıkları motivasyonun çalışan-

ların performans ve verimliliğine etkisini ince-

lemişlerdir. Buna göre örgütsel-yönetsel moti-

vasyon uygulamalarının verimlilik üzerinde 

etkisinin olduğunu ancak performans üzerinde 

etkisinin olmadığını ifade etmişlerdir. Yine 

yapılan bir başka çalışmada Kıdak(2009) so-

rumluluk verilmesinin kadın çalışanları, erkek 

çalışanlara göre daha fazla motive ettiğini, 

aynı şekilde çalışma koşullarının daha iyi ol-

masının da kadın çalışanları erkek çalışanlara 

göre daha fazla motive ettiğini belirtmiştir. 

Ulusal ve uluslararası rekabette, otel 

işletmelerine rekabet üstünlüğü yaratacak tek 

etken, işgörenlerdir. Bu nedenle, otel işletmele-

rinde çalışacak kalifiye işgörenleri bulmak, 

eğitmek, gerekli motivasyonu sağlamak, tat-

min edici bir ücret politikası uygulamak, iş 

disiplini sağlamak, kısaca işletmenin stratejisi 

doğrultusunda ortak hedeflere yönlendirmek 

için otel yöneticileri ile sahiplerine şunlar öne-

rilebilir; 
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 Yapılan araştırma sonucu, iki ve üç 

yıldızlı otel işletmelerinde hizmet ve-

ren işgörenler örgüt içinde bulunan 

bilgisayar ağlarının ve bilgisayarların 

eski olması nedeniyle bilgisayarlar ha-

taları ile başa çıkamamaktadırlar. Ör-

güt içinde yer alan telsiz ve dahili tele-

fon hatlarının yetersiz olduğundan şi-

kayetçilerdir. Bu yüzden iki ve üç yıl-

dızlı otel işletmeleri örgüt içerisindeki 

iletişim araçlarının kalitesini artırma-

lıdırlar. 

 Bu araştırmada iki ve üç yıldızlı otel 

işletmelerinde departmanlar arasında 

raporlama gibi yazılı iletişim araçları-

nın kullanımına yer verilmediği ve ya-

zılı iletişim araçlarının dilinin açık ve 

anlaşılır olmadığı tespit edilmiştir. İki 

ve üç yıldızlı otel işletmelerinde düzen 

ve standardizasyonun sağlanması ve 

kalıcı değer taşıması nedeniyle yazılı 

iletişim araçlarının kullanılmasına yer 

verilmelidir. Yazılı iletişim araçları 

gönderilen departmanın yapısına ve 

kişilerin algılama düzeyine uygun bir 

dil ve anlatımla yazılmalıdır. 

 İki ve üç yıldızlı otel işletmelerindeki 

bilgi alış verişinin öncelikle bir birine 

yakın işgörenlerle ya da departmanlar 

arasında yapılmasını engellemek için 

genel bir duyuru sistemi uygulanma-

lıdır. Çünkü verilere göre kadın iş gö-

renlerin erkeklere göre bilgi paylaşı-

mında çekindikleri ve yetersiz kaldık-

ları görülmektedir. Hatta iki ve üç yıl-

dızlı otellerde kadınlara yönelik olarak 

kadın işgörenlerin sorunlarını payla-

şabilecekleri, başında kadın bir sorum-

lunun bulunacağı bir birim oluşturu-

labilir. 

 İşgörenler ile düzenli olarak ayın belli 

günlerinde toplantılar yapılmalı ve 

toplantı sırasında tüm katılımcılara 

düşüncelerini rahatlıkla aktarabilme 

fırsatı verilmelidir.  

 Etkili iletişimde başarılı olmak için ge-

rekli ayarlamaları yapmak, yönetimin 

temel sorumluluğudur. Örgütte yer 

alan her birey, etkin iletişimi gerçek-

leştirme konusunda sorumluluğu pay-

laşmalıdır.  

 Otel işletmeleri hizmet işletmeleri içe-

risinde önemli bir yer işgal etmekte ve bu ne-

denle de araştırmacıların önemli bir çalışma 

alanını oluşturmaktadır. Bununla birlikte otel 

işletmelerinde iletişim ve örgütsel iletişim ile 

kadın ve erkek otel çalışanlarına yönelik yapı-

lan araştırmalar sınırlıdır. Bu araştırmadan 

elde edilen sonuçlarla birlikte özellikle;  farklı 

ilçelerde bulunan otel işletmelerinde örgütsel 

iletişimin kadın ve erkek işgören motivasyon-

larına etkilerinin düzeyi, işgörenlerin turizm 

eğitimi almaları ve kadın ve erkek işgörenlerin 

örgütsel iletişimi algılayış biçimleri ile moti-

vasyonlarına olan etkileri, işgörenlerin bulun-

dukları departmanları ile diğer departmanlarla 

olan iletişimlerinin motivasyonlarına olan 

etkileri, araştırma sonuçlarına göre örgütlerde 

işgörenlerin yöneticileri ile dostça ilişkileri 

mevcut iken acaba kadın ve erkek yöneticilerin 

altında hizmet veren işgörenlerin yöneticileri 

ile olan ilişkilerinin motivasyonlarına etkileri-

nin nasıl olduğu, örgütsel iletişimin motivas-

yonlarına etkisinin cinsiyetin yanı sıra diğer 

demografik unsurlara göre (yaş, çalışma süre-

si, medeni durum, eğitim vb.) nasıl yansıdığı 

ile ilgili konularda araştırmalar yapılarak, otel 

işletmelerine yönelik genelleme yapılabilecek 

bulgular elde edilebilir. 
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OSMANLI TAŞRASINDA  

KONARGÖÇER- DEVLET İLİŞKİSİ: ANKARA’DA  

TABANLI TÜRKMEN AŞİRETİ’NİN İSKÂNI 

 

Ahmet KÖÇ* 

 

Öz 

 

Doğu ve güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık konar-göçer gruplarından olan Bozulus 

Türkmenlerinin XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’ya dağıldıkları bilinmektedir. Nüfus ba-

kımından Anadolu’da birçok şehirden daha kalabalık olan Bozulus Türkmenleri Ankara, Aydın ve 

Karaman bölgelerine gelerek buralarda yaşamaya başlamışlardı. Bozulus’a bağlı diğer Türkmen aşi-

retleri gibi, Tabanlı aşireti de kendisine Ankara civarındaki verimli arazileri seçmişti. Tabanlı Türk-

menleri Ankara sahasında oturmaya başlayınca Osmanlı Devleri onları çeşitli vergilerle yükümlü 

kılmış ve konar-göçerler de buna göre bir sosyal hayat oluşturmuşlardı. Bu çalışmada, Tabanlı aşireti-

nin yükümlülüklerinden hareketle onların sosyal düzenleri, mukataaları, devlete olan hizmetlerinden 

bahsedilecektir.  

 

Konar-göçer Tabanlı Türkmenleri ifade edilen bu yükümlülüklerini yerine getirirken bir takım 

sorunlarla karşılaşmışlardı. Osmanlı Devleti’nin Türkmenlerle ilgili politikaları ve Tabanlı Türkmen-

lerinin Ankara bölgesinde karşılaştıkları sorunlar, konar-göçerleri eşkiyâlık olaylarına yöneltmişti. 

Türkmenleri eşkiyâlık olaylarına götüren sebeplerin ne olduğu sorusu, Anadolu’daki diğer olayların 

da kaynağını oluşturduğu için önemlidir. Öte yandan Anadolu’da Türkmenler tarafından sürekli hale 

getirilen eşkiyâlık olayları sırasında Tabanlı Türkmen aşiretine mensup bazı gruplar, Ankara’dan 

kalkarak Batı Anadolu’ya göç etmişlerdi.  

 

Osmanlı Devleti bir taraftan göç eden bu grupları geri getirmeye çalışırken, bir taraftan da An-

kara sahasında eşkiyâlık yapan, huzursuzluk çıkaran aşiret mensuplarını Rakka’ya sürmüştü. Çalış-

mada Tabanlı Türkmenlerinin yaşadığı bu tarihî süreç, arşiv belgeleri ve Ankara Şer’iyye sicillerinden 

hareketle ele alınacaktır. 

  

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Ankara, Konar-göçer, Türkmen, Bozulus, Tabanlı  

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Yard. Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, akoc@balikesir.edu.tr 

http://eposta.pau.edu.tr/src/compose.php?send_to=akoc%40balikesir.edu.tr


                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  107 

 

 

 

 

 

 

The Relationship Between Nomads and the Administration  

 

in theOttoman Countryside: The Settlement of the  

 

Tabanli Turkoman Tribe in Ankara 
 

 

Abstract 
 

  

It is known that the Bozulus Turkomans which were one of the most extensive nomadic 

communities of the East and South-east Anatolia spread out in Anatolia from the end of the 16th 

century. The Bozulus Turkomans which were more populated than many towns in Anatolia and 

began to live in Ankara, Karaman and Aydın areas. Like the other Turkoman tribes from Bozulus, the 

Tabanlı tribe spotted the productive lands around Ankara for themselves. When the Tabanlı tribe 

began to settle in Ankara area the Ottoman administration obliged them to pay various taxes and the 

nomads established a social life in this way. In this work, considering the Tabanlı tribe’s obligations it 

is dealth with their social order,mukataas and services for the state. 

Nomadic Tabanlı Turkomans faced some problems when they were fulfilling their 

obligations. The policies of the Ottoman administration about the Turkomans and the problems the 

Tabanlı tribe faced in Ankara area directed nomads to thuggery. The question what was the causes 

leading Turkomans to thuggery is important because it is the key for understanding the other cases in 

Anatolia. Meanwhile, during the banditry events that made constant by the Turkomans in Anatolia 

some groups related to the Tabanlı Turkoman tribe migrated from Ankara to the Western Anatolia. 

The Ottoman administration, in one hand tried to bring back these groups, on the other hand 

deported the tribe members who engaged in banditry around Ankara to Rakka. In this work, the 

historical process the Tabanlı Turkomans got into is analyzed in the light of the Ankara court records 

(şeriyye sicilleri) and other archival documents. 

 

 

Keywords: Ottoman Administration, Ankara, Nomad, Turkoman, Bozulus, Tabanlı. 
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1. Giriş 

 Akkoyunlu Devleti döneminden itiba-

ren Anadolu topraklarının doğu kısmında 

görülmeye başlanan Bozulus Türkmenleri1, 

kendi aralarında il veya ulus adı altında grup-

landırılmışlardır. Türkmenlerin sosyal yapısı 

yukarıdan aşağıya doğru boy, aşiret, cemaat, 

oymak, mahalle, oba gibi oluşumlardan mey-

dana gelmiştir. Öte yandan Türkmenlerin ha-

yat tarzları yaylak ve kışlak hareketine bağlı 

olarak sürdürüldüğü ifade edilmekte-

dir(Halaçoğlu, 2010: 29). Bozulus Türkmenle-

rinin XVI. yüzyıl sonlarına kadar kışlak sahala-

rı Urfa- Re’sul Ayn- Mardin- Diyarbakır- Hısn-

ı Mansur(Adıyaman) arasında kalan toprak-

lardır. Aynı şekilde bu Türkmen grubunun 

yazlakları ise, Kars- Muş- Harput- Erzincan- 

Erzurum arasında kalan saha idi. Böylece ya-

zın güneydoğunun yakıcı sıcaklarından koru-

nabilmek için Türkmenler, yüksek platolara 

çıkıyor, hayvancılık faaliyetlerini orada sürdü-

rüyorlardı. Türkmenlerin yaylak sahalarına 

çıkışları ya Diyarbakır- Hani üzerinden Murat 

Çayı’nı geçmek suretiyle, ya da daha batıdan 

Ergani üzerinden, Murat Çayı’ndan geçerek 

Palu’yu ulaşarak gerçekleşiyordu. Her iki du-

rumda Türkmenler, geçtikleri topraklarda 

Selamlık, Karacadağ Yaylağı, Resm-i gûde gibi 

çeşitli isimlerle ifade edilen vergileri veriyor-

lardı. Görüldüğü üzere Türkmenlerin bahar 

aylarından itibaren hayvanlarını Murat Ça-

yı’nın ötesine geçirmeleri, aynı zamanda onla-

rın vergi verme zamanlarının geldiğini gös-

termektedir(Gündüz, 2010: 80). 

 Kırsalda yerleşmiş olan Bozulus 

Türkmenlerinin her aşireti ister kışlakta, isterse 

yazlakta olsun, mutlaka kendilerine tahsis 

edilen sahalarda oturmak zorundaydılar. Aşi-

                                                 
1Türkmenlere Boz sıfatının ne sebeple verildiği aşiretler üzerine 
incelemeler yapan araştırmacılar tarafından tam olarak tespit 

edilememiştir. Bozulus Türkmenleri, isimleri tam olarak bilinen 
yaklaşık 101 ayrı aşiretten meydana geliyordu. Aşiretlerin 

Bozulus etrafında toplanmış olması bu topluluğun tarihinin 

nereden geldiğini belirtmeyi de zorunlu kılmaktadır. Türk kültü-
ründe renklerin belirli anlamlar ifade etmesinden dolayı, F. 

Köprülü kara renginin eski Türk cemiyetinde avam, yani halk 

sınıfını ifade ettiğini belirtmiştir. Buna karşın F. Demirtaş ise bu 
sıfatın eski Türk cemiyetinin avam tabakasından başka, aynı 

mahiyette telâkki edilen kavimlere de verilmiş olabileceğini 

ortaya koymuştur. Demirtaş’a göre boz sıfatının, manasının 
sosyal hayatta ne anlam ifade ettiği, tarihî öneminin hangi husu-

sa işaret ettiği, bugün için bilinememektedir(F. Demirtaş, 

“Bozulus Üzerine”, s. 29- 30).   

retlerin belirli alanlarda oturmaları, merkezî 

idarenin kontrolünü kolaylaştıran bir unsur-

dur. Bu yüzden Osmanlı Devleti aşiretlerin 

hem vergi yükümlülüklerini kontrol edebil-

mek, hem de bu topluluklara ihtiyaç duyuldu-

ğunda onlara kolayca ulaşabilmek bunları bir 

arada tutmaya çalışmıştı.  

 Bozulus Türkmenleri her sene yaylak 

ve kışlak arasındaki hareketliliklerini sürdü-

rürlerken zamanla yaşadıkları bölgeleri terk 

ederek Anadolu’nun orta ve batı sahalarına 

doğru gelmişlerdir. Türkmenlerin yer değiş-

tirmesini C. Orhonlu, yaylak ve kışlak arasın-

daki mesafenin uzun olmasına bağlamaktadır. 

F. Sümer ise, ulusun başından geçen kötü ha-

diselere ve yaylak- kışlak güzergâhının arazi 

yapısının sarp ve engebeli olmasına bağlasa da 

araştırmacılara göre, Bozulus’un yer değiştir-

mesi burada aranmamalıdır. Esasında Bozulus 

Türkmenlerinin yer değiştirmesinde, Osmanlı 

Devleti ile Safevî Devleti arasında, Doğu Ana-

dolu Bölgesi’nde yaşanan hâkimiyet kurma 

mücadelesi etkili olmuştur2. Doğu Anadolu’da 

yaşanan çatışmalar kışlak ile yazlak arasında 

gidip gelen Türkmenlerin hem hareketlerini 

sınırlamaya başlamış, hem de yollar üzerinde 

sık sık saldırılara uğramalarına neden olmuş-

tur3. Bozulus topluluklarının temel geçim kay-

nağı olan hayvancılığın bu durumdan ciddi 

şekilde etkilenmiş olması düşünülmektedir. 

Aynı şekilde Osmanlı padişahlarının, Türk-

menlerin gelişen olaylardan zarar görmemesi 

için onların Erzurum- Kars bölgesine gelip 

gitmelerine kısıtlamalar koyması da 

Bozulus’un Orta ve Batı Anadolu’ya yönelme-

sinde etkili olmuştur(Gündüz, 2009: 83). Niha-

yetinde Türkmenlerin kullandıkları sahaları 

terk ederek kendilerine yeni bölgeler aramaya 

başlaması, onların hayvan kayıpları, idarecile-

rinin aşırı vergi talepleri, eşkıya saldırıları4 gibi 

                                                 
2 Osmanlı Devleti H.961/1554 yılında yapılan Nahçivan seferin-

de Bozulus Türkmenlerinin bir kısmını kendi yanına çekebilmiş-
ti. Zaten devletin, vesikalarında da işaret edildiği gibi, bu İl'in 

himayesi hakkında başvurduğu tedbirler, bilhassa mâl-ı mirîye 

bir zarar gelmemesi hususuyla ilgilidir(F. Demirtaş, “Tavâyif-i 
Bozulus”, 1949, s. 42). 
3 Bozulus Türkmenleri, Yeniil ve Dülkadirli uluslarının yaşadığı 
sahaların daha doğusunda olmasına rağmen, batıya ilk önce 
gelen topluluklardır.  
4 Kızılbaş saldırılarına maruz kalan Türkmenlerin çatışma sırasın-
da hayvanlarının telef olduğu Mühimme Defterlerinden anlaşıl-
maktadır.    
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idarî sorunlar ve Osmanlı Devleti ile Safevî 

arasında yaşanan askerî mücadeleler onların 

zamanla yer değiştirmesinde etkili olmuştur.   

   Bozulus Türkmenlerinin senelerden 

beri kullandıkları yaylak arazilerini kullana-

maz duruma gelmeleri, etrafta oturan köylüle-

rin, aşiretlere ait toprakları işgal etmesine ve 

buraları ziraat alanına dönüştürmesine neden 

olmuştur. Benzer şekilde XVI. yüzyılın sonla-

rında konar-göçer toprakları sancakbeyleri 

tarafından boş tutulduğu için tımara verilmiş-

tir. Görüldüğü üzere Türkmenlere ait geniş 

düzlükler bir taraftan ziraate açılarak şenlendi-

rilirken, diğer taraftan Bozulus mensupları 

yaşam alanlarını tamamen boşaltmışlardır. 

Bölgede yaşanan her türlü olumsuz durumdan 

rahatsızlık duyan Türkmenlerin bir kısmı İran 

taraflarına gitmişlerdir(Demirtaş, 1949: 36- 

Gündüz, 2010: 83). O halde Doğu Anadolu 

bölgesinde yaşarken yerlerini ve yurtlarını terk 

eden Türkmenlerin yaşadıkları arazi sorunları 

yüzünden bölgeden ayrıldıkları kesindir. Do-

layısıyla sosyal huzursuzluklar nedeniyle Do-

ğu Anadolu’dan yola çıkan Türkmenlerin yeni 

otlaklar bulabilmek için Orta Anadolu istika-

metine doğru geldikleri ve öncelikli olarak 

Karaman, Keskin, Ankara bölgelerine yerleş-

tikleri görülmektedir. Bozulus Türkmen aşiret-

lerinin hemen hepsinin yukarıda ifade edilen 

üçgen içerisinde yerleştiklerini söylemek yan-

lıştır. Zira kaynaklarda bu Türkmen grubuna 

bağlı aşiretlerin büyük bir kısmının Orta Ana-

dolu’da kaldığı anlaşılırken, zamanla yaşanan 

kopmalar neticesinde Batı Anadolu’ya ve Bal-

kanlara doğru gidenlere de rastlanmakta-

dır(Gündüz, 2009: 84).   

   Sonuç olarak, Doğu Anadolu’da ya-

şarken bölgede ortaya çıkan askerî, siyasî, ikti-

sadî sebeplerden dolayı eski yaylaklarını bıra-

karak batıya gelen Bozulus Türkmenleri, yeni 

geldikleri sahalarda iktisadî faaliyetlerini sür-

dürmüşlerdir. Gelen Türkmenlerin Orta Ana-

dolu sahasında neyle karşılaştıkları, bu yeni 

sahaya adapte olup olamadıkları, burada han-

gi tür olaylara karıştıkları, çalışmanın bundan 

sonraki kısmında ele alınacaktır.  

1.1. Tabanlı Aşireti’nin Nüfus Yapısı 

   Bozulus Türkmen grubuna bağlı Ta-

banlı aşireti hakkında en eski kayıt, M. 1540 

yıla ait olan Tahrir Defterinde bulunmaktadır. 

Aşiretin kalabalık nüfusuna rağmen, 

Akkoyunlu Devleti dönemine ait hiçbir kayıt 

bulunamamaktadır5. Bozulus Türkmenleri 

Anadolu’nun en büyük topluluklarından biri 

olduğundan, onu meydana getiren aşiretler de 

nüfus bakımından kalabalıktır6. Bozulus top-

lukları içerisinde Tabanlı aşireti M.1540 tahri-

rinde dört cemaat halinde yaşamakta ve top-

lam nüfusu 316 hâne, 33 mücerredden oluş-

maktadır. Daha sonra II. Selim’in(1566- 1574) 

döneminde hazırlanan başka bir tahrir defte-

rinde ise, Tabanlı aşireti nüfusunun hızla arttı-

ğı görülmektedir. İki tahrir arasında geçen 26 

yıl içerisinde aşiretin nüfusu 595 hâne, 166 

mücerrede çıkmıştır. Dolayısıyla Tabanlı aşire-

ti bir önceki tahrire göre hâne bazında %53, 

mücerred bazında ise %503 oranında nüfus 

artışı kaydetmiştir. Özellikle mücerred sayısı-

nın çok yüksek oranda artmış olması, konar-

göçer Tabanlı Türkmenlerinde M.1540- 1566 

yılları arasında doğurganlığın yüksek olduğu-

nu ortaya koymaktadır.  

   Tabanlı Aşiretleri M.1540 tarihli Tahrir 

defterine göre dört, 18 Receb 1107/22 Şubat 

1696 tarihinde yapılan vergi dağılımı sırasında 

ise yedi cemaatten oluşmaktadır. M.1696 yılına 

ait kayıtlarda ismi geçen söz konusu yedi ce-

maat;  Cemâat-i Bayat ve Karakoyunlu, 

Cemâat-i  Karakoyunlu, Cemâat-i  Eminlü, 

Cemâat-i  Ali Görenlü, Cemâat-i  Kürd 

Mihmadlu, Cemâat-i  Avanlu ve Cemâat-i  

Yavılu’dur(AŞS 76/762: 719).    

   Konuyla ilgili yapılan diğer çalışma-

larda, Ankara bölgesinde oturan Tabanlı aşire-

tinin Karamanlu, Avanlu, Kuşçu, Bayat-ı Atik, 

Bayat-ı Cedîd, Çağırganlu, Karakoyunlu, Do-

kuzlu, Bayram Beğlü, Ali Görenlü, Eminlü, 

Yularlu, Avşar, İnallu, Kürd Mihmadlu, Ko-

                                                 
5 Akkoyunlu Devleti’nin toplum yapısı üzerine çalışmaları 

bulunan İ. Erdem, “Ak-koyunlu Devletini Meydana Getiren 

Aşiretler” ve “Ak-koyunlu Ordusunu Oluşturan İnsan Unsuru” 
isimli çalışmaklarında devleti oluşturan topluluklar içerisinde 

Tabanlı Aşireti’nden bahsedilmemektedir. 
6 Örneğin 947 tarihli Tahrir defterine göre 8013 kişiden oluşan 
Bozulus Türkmenleri 7325 evli ve 688 mücerretten ibarettir. 
Aynı defterden Dülkadir ve Diyarbakır kollarının nüfuslarını 
çıkarmak da mümkündür. Dülkadirli grubu 3019 kişiden yani, 
2757 evli ve 262 mücerredden ibarettir. Bu durumda asıl 
Bozulusların 4994 kişi yani 4568 evli ve 426 bekârdan müteşek-
kil olduğu görülmektedir. O halde Bozulus Türkmenleri’den her 
aileyi beş kişi sayarsak, aşiret nüfusunun yaklaşık 40 bin kişi 
olduğu anlaşılabilir. Ayrıntı için bkz. F. Demirtaş, “Tavâyif-i 
Bozulus”, 1949, s. 39). 
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nurlu, Yavılu ve Danişmendlü cemaatlerinden 

oluştuğu ifade edilmektedir. Osmanlı devrinde 

isimleri zikredilen bu cemaatler, Ankara böl-

gesinde ayrı bir iktisadî yapı oluşturarak Ta-

banlı Mukataası adı altında toplanmışlar-

dır(Özdemir, 1986: 143- Gündüz, 2010: 169). 

Zamanla Osmanlı Devleti bu mukataa alanını 

idarî açıdan ayrı bir kaza birimine de dönüş-

türmüştür. Böylece yukarıda bahsedilen cema-

atlerin yaşadıkları sahaların, oluşturulan Ta-

banlı Kazası’na7 dahil edildiği görülmekte-

dir(AŞS 59/745: 993- AŞS 139/825: 201).  

1.2. Tabanlı Aşireti ve Yöneticileri  

   Bozulus Türkmen aşiretlerinden Ta-

banlı kolunun siyasî tarihini, XVI. yüzyılın 

sonlarından itibaren Ankara Şer’iyye Sicille-

rinden takip etmek mümkündür. Tabanlı 

Türkmen aşiretinin hayvancılık yaparak haya-

tını sürdürüyor olması, ister istemez sicil def-

terlerine yansıyan çok çeşitli şikâyetlerin 

oluşmasına neden olmuştur. Aşiretle ilgili 

yönetici atamaları, Türkmenlerin kendi arala-

rındaki kavgalar ve özellikle yöneticilerinin 

fazla vergi talep etmesiyle yaşanan sorunlar 

çok sayıdadır. Bu kısımda Türkmen voyvoda-

ları, boy beyleri ve kethüdalarından ve bu 

yöneticilerin sebep olduğu iktisadî sıkıntılar-

dan bahsedilecektir. 

   Osmanlı devrinde konar-göçer grupla-

rın gelirlerinin padişahlara, hanedan mensup-

larına ve paşalara gelir olarak bağlandığı ve bu 

sahalardaki gelirlerin de mukataa sistemiyle 

işletildiği dikkati çekmektedir. Bu durumda 

her mukataa bölgesine Osmanlı merkezî idare-

si tarafından voyvoda adı verilen özel yönetici-

ler atanmıştır. Türkmen ağalığı olarak da ifade 

edilen voyvodaların esas görevi, kethüdaların 

ve boy beylerinin topladığı vergileri başkent 

İstanbul’a ulaştırmaktır. Merkezden atanan 

voyvodalar, ağalık veya voyvodalık adı altında 

yapılan tahsilâtın % 25’ni kendi hisseleri olarak 

alabiliyorlardı. Ancak zamanla yaptıkları tüm 

tahsilâtın % 25’i ile yetinmeyen voyvodaların, 

çeşitli isimler altında yeni vergiler koydukları 

anlaşılmaktadır. Bundan başka voyvodalar, 

aşiretlerinin haklarını korumaktan sorumlu 

görünseler de çoğu zaman topladıkları fazla 

                                                 
7 Sicil kayıtlarında “Tabanlı Kazası” veya “Bozulus nâm-ı diğer 
Tabanlı Kazası” şeklinde ifadelerin kullanıldığı görülmektedir.    

vergilerle reayalarına zulüm ettikleri görül-

mektedir(AŞS 64/750: 119-189- 190- 192).    

Tabanlı Türkmen taifesinin voyvodaları 

aynı zamanda kendi bölgelerinde yaşayan 

vergi reayasının bir yerlere kaçmaması veya 

dağılmaması için sürekli olarak kethüdalarla 

eşgüdüm içinde çalışmak zorundadır. Türk-

menlerin yer değiştirmesi gibi, yerleşik hayata 

geçerek konar-göçer vergilerini ödemek iste-

meyenlerle mücadele de voyvodaların göre-

viydi(Gündüz, 2005: 24-25). Şayet bu türlü 

tevessüllere girişen reaya olursa, voyvodalar 

onların cezalandırılması için talepte bulunabi-

liyorlardı8. Voyvodaların aslî görevi sadece 

kendi bölgelerinden vergi toplamak değildir. 

Esas olarak kendi bölgelerinde oturan reaya-

nın korunması görevi de voyvodaya düşmek-

teydi9. 

Nitekim evâhir-i Receb 1088/26 Eylül 

1677 tarihinde Tabanlı reayası, voyvodaları 

Mehmed ile sorun yaşamamıştır. Türkmen 

voyvodası bir taraftan reayadan zorla zahire 

bahâ namıyla vergi tahsil etmeye çalıştığı için 

hakkında soruşturma başlatılmıştı. Voyvoda 

Mehmed’in Tabanlı reayasını sıkboğaz ederek 

zorla vergi toplamak istemesi, bölge halkının 

direnmesine yol açmıştı. Reayanın yaptığı 

şikayetler üzerine, Osmanlı merkezî idaresi 

aşiret voyvodası hakkında ihtar göndererek, 

mâl-ı mirîlerin gurre-i Rebîü’l evvelden, 

Rebîü’l-âhır gayetine kadar olan iki aylık süre 

içerisinde ödenmesini emretmişti. Tabanlı 

Aşireti voyvodası Mehmed, mâl-ı mirîlerini 

zamanında ve noksansız olarak ödemediği 

taktirde nezr olarak 1000 kuruş vermeyi taah-

hüt ettiği için bu olayda eli kolu bağlanmış-

tı(AŞS 59/745: 993- AŞS 60/746: 482).  

   Voyvodaların kendilerine göre vergiler 

koyup bunları tahsil etmesi, Ankara Sancağı 

dâhilinde ikamet eden Tabanlı Türkmen aşire-

tinin zaman içerisinde çeşitli olaylara katılma-

                                                 
8 “…Karamanlu cemâati âmâlinden Velioğulları demekle meşhur 
Mehmed ve Yakub yine El-hâc Ahmed ve Halil bin El-hâc İsmail 
nâm kimesneler hakkında voyvodaları olan El-hâc Hüseyin Ağa, 
mahkenmeye gelerek kendi hallerinde değillerdir diyerek ıslah 
olunmaları için kaleye hapsedilmelerini talep etmişti.8 
Cemâziye’l âhır 1149/14 Ekim 1736(AŞS 117/803: 191). 
9 Bozulus nam-ı diğer Tabanlı Hassı voyvodası, aşiret kethüdala-
rı, ihtiyarları ve reayaları hep birlikte divân-ı hümâyuna arzuhal 
gönderip ziraat eyledikleri arazilerden Haymana Voyvodaları 
tarafından öşür talebiyle rencide edildiklerini dile belirtmişler-
di(AŞS 139/825: 201).  
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sına da neden olmuştur. Voyvodaların reayaya 

yaptığı eziyetler, onları derinden etkilemiştir. 

Tabanlı Türkmenlerinden daha fazla vergi 

tahsil edebilmek için voyvodaların halka eziyet 

etmesi, Osmanlı merkezî idaresinin gözünden 

hiçbir zaman kaçmamıştır. Nitekim 23 Rebiü’l-

evvel 1095/9 Mart 1684 tarihinde Tabanlı Aşi-

reti’nin voyvodası El-hâc Bedreddin ve karın-

daşları İshak ve Mehmed ve yazıcısı İsmail 

hakkında yapılan şikâyette, H.1092/1681 sene-

sinde üç yıllığına aldığı voyvodalık görevi 

sırasında halktan mâl-ı mirî için senelik 8000 

kuruş toplamıştı. El-hâc Bedreddin, aynı yıl 

içerisinde mâl-ı mirîler dışında, kalemiye na-

mıyla 6000 kuruş ve ağalık namına yine 8000 

kuruştan başka, 2 senede fazladan 36000 kuruş 

tahsil etmişti. Zor durumda kalan Tabanlı rea-

yasının icrâ-yı hak talep etmesi üzerine, fazla-

dan masraf adı altında alınan 36000 kuruşun 

halktan alınıp alınmadığını yerinde araştırmak 

için Osmanlı merkezî idaresi Mustafa Ağa’yı 

mübaşir tayin etmiştir(AŞS 64/750: 483- 484).  

   Voyvoda El-hâc Bedreddin ve adamla-

rı hakkındaki şikâyetler, halka yapılan zulmün 

tek kişi tarafından değil aksine bir ekip halinde 

gerçekleştirildiğini göstermektedir. Olay sıra-

sında El-hâc Bedreddin’in yanında iş gören 

kişiler, halkın malını gasp ederek onlara zûlm 

etmişlerdi10. Mübaşir Mustafa Ağa, Bozulus 

Türkmen taifesi voyvodası El-hâc Bedreddin 

Ağa, karındaşları İshak ve Mehmed ve Hüse-

yin hakkında reayanın şikâyetlerini dinlemiş 

ve iki tarafın aralarında mahsuplaşması için 

fazladan tahsil edilen miktarın taksitle öden-

mesi kararlaştırılmıştır(AŞS 64/750: 486). 

   Adı geçen tarihte Bozulus Türkmenle-

rinden olan Oğulbeğlü Cemaati11 reayası da 

voyvodalarına mâl-ı mirîler dışında büyük 

miktarda ödeme yapmışlardır. Aşiret voyvo-

dası kendine göre yeni vergiler türeterek, 

                                                 
10 23 Rebiü’l-evvel 1095/9 Mart 1684 tarihli sicilde, her cemaat 

mensubu El-hâc Bedereddin Ağa’ya kaç kuruş veya ne kadar 

mal vermişse mahkemede herkes, tek tek dile getirmişlerdi(AŞS 
64/750: 490). 
11Kaynaklara göre Ankara Kazası dâhilinde üç Oğulbeğlü oymağı 
karşımıza çıkmaktadır. Bozulus’un Orta Anadolu’ya gelmesinden 
sonra bu oymaklardan birisi Karaman Bölgesi’nde(Hacılu, 
Abdurrahmanlu, Karamanlu, Derilü, Kara Sarılu, Kara Halillü ve 
Çavundur obalarında) diğerleri ise Vilâyet-i Rum ve Aydın bölge-
sinde yaşıyorlardı(Tufan Gündüz Anadolu’da Türkmen Aşiretleri 
s. 159- 160). Elimizdeki Şer’iyye Sicilinde El-hâc Bedreddin Ağa 
hakkında şikâyette bulunan kişiler, Oğulbeğlü oymağının Hamza 
Hacılu koluna mensuptur(AŞS 64/750: 493).    

H.1093 senesinde 48800 kuruş fazladan para 

toplamışlardı. Aynı şekilde Oğulbeğlü 

Cemâati mensupları, ertesi yıl benzer bir uygu-

lama ile karşı karşıya kalınca durumu hemen 

asitâneye bildirmek zorunda kalmışlardı12(AŞS 

64/750: 493). Neticede, Mübaşir Mustafa Ağa 

her cemaatin kendi kethüda ve ihtiyarları ile 

ayrı ayrı görüşerek voyvodaları El-hâc 

Bedreddin Ağa ile mahsuplaşmalarını sağla-

mıştır13.  

   Aşiret voyvodaları aşiretlerin bulun-

duğu bölgeye en yakın merkezde otururlardı. 

Devletin atadığı voyvodaların reayadan tahsi-

lât yapmalarından daha zor olanı belki de top-

ladıkları vergileri merkeze ulaştırmaları idi. 

Voyvodaların kendi mukataalarından yaptık-

ları tahsilâtın önce Ankara kaza merkezine, 

daha sonra da başkent İstanbul’a ulaştırılması 

bazı dönemlerde önemli bir sorun teşkil etmiş-

ti. Sorunlu dönemlerde Ankara’dan İstanbul’a 

giden yollar üzerinde eşkıyalık olaylarına sık 

sık rastlanmıştır14(AŞS 72/ 758: 57-62 ve AŞS 

81/767: 552).   

   Tabanlı Türkmenlerinin bir kısmı za-

manla vergi verme konusunda isteksiz dav-

ranmaya başlamıştır. Evâil-i Cemâziye’l-âhır 

1114 tarihinde konar-göçer Türkmenler voy-

vodalarına karşı gelerek, hapiste olan yakınla-

rının salıverilmesini istemişler ve istekleri ger-

çekleşmezse vergi vermeyeceklerini dile ge-

tirmişlerdi. Voyvoda Mehmed’e karşı Türk-

                                                 
12 Mahkemede adı geçen vergilerin Bozulus Türkmen aşiretle-
rinden alınıp alınmadığı önce şahitlere daha sonra da voyvoda 
El-hâc Bedreddin Ağa ve adamlarına sorulmuştur. İnceleme 
neticesinde El-hâc Bedreddin Ağa ve adamları ifade edilen 
vergileri topladıklarını itiraf etmişlerdir. 
13 Örneğin Tabanlı Aşiretine tabi Eminlü cemâatinin kethüdaları 
Osman Bey ve ihtiyarlarından Cafer bey, Yusuf bey, Mehmed ve 
El-hâc Abdullah, Aşiret voyvodası El-hâc Bedreddin Ağa ve 
adamlarının ile mahsuplaşmak üzere mahkemeye gelerek 
fazladan toplanan 3048 kuruşlarını geri almışlardı. Mahkeme 
kararınca El-hâc Bedreddin Ağa’dan talep edilen para taksitler 
halinde ödenmiştir. Buna göre paranın önce 1525 kuruşu 
ödenmiş ve sulh yapılmıştır. Sulh bedeli olarak alınan bu peşinat 
sonrasında kalan miktar, iki taksit halinde ödenmiştir(AŞS 
64/750: 494).     
14 Nitekim Evâhir-i Cemâziye’l-âhır 1114/27 Eylül 1702 tarihinde 
Tabanlı Türkmenlerinden olan Karamanlu ve Danişmendlü 
cemaatlerinin kethüdaları Ali ve İsa, voyvodaları ve dört adamı 
tahsil ettikleri vergileri İstanbul’a götürürlerken karşılarına çıkan 
60 nefer eşkıya ile karşılaşmışlardır. Birbuçuk saat süren çatışma 
sonrasında mâl-ı mirîyi taşıyan iki Türkmen yaralanmış, birkaç 
eşkıya da ele geçirilmiştir. Ancak çatışma sonrasında eşkıyalar, 
mâl-ı mirî paralarını alarak kaçmışlardır. Olay sırasında eşkiyalar, 
voyvoda Mehmed’in kendilerini takip etmemesi için onu zincire 
vurulmuşlardı. 
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menler topluca direniş gösterdikleri için zinci-

re vurulan Türkmenler, Ankara kalesine hap-

sedilmişlerdi(AŞS 81/767:552). Görüldüğü 

üzere Tabanlı aşiretinin voyvodalarına karşı 

gösterdikleri tavır, bireysel olmaktan ziyade, 

toplu bir hareket haline gelmeye başlamıştır.  

   Aşiretlerin idarî olarak birleşmesinden 

boylar meydana geldiği için, Türkmenler ara-

sında boy beyi denen görevliler de vardı. Boy 

beylerinin ataması önce aşiret ihtiyarlarının, 

sonra cemaat kethüdalarının ve voyvodaları-

nın görüşleri alınmasıyla merkezî yönetim 

tarafından yapılırdı. Boy beyliği idarî açıdan 

babadan oğula geçebilen bir sistemdi. Beylerin 

göreve gelişlerine, onların bu işe layık ve 

müstehak olup olmadığına bakılarak kethüda-

lar karar verirlerdi. Boy beyleri idarî bakımdan 

kendi cemaatlerinin iç düzenini sağlarlardı. Bu 

manada en önemli görevleri, devlete ait vergi-

leri düzenli olarak tahsil etmekti. Boy beyleri 

devlet tarafından doğrudan muhatap alındığı 

için kontrolü altında yaşayan reayanın hay-

vanlarının hastalıktan kırılması veya aşiret 

mensuplarının oturduğu yerleri terk ederek 

başka yerlere göç etmeleri durumunda hemen 

merkezî idareyi bilgilendirirlerdi. Böylece 

merkezî yönetimin yeni duruma göre vergi 

ayarlaması yapması sağlanmış olur-

du(Gündüz, 2010: 48-49).   

   Çeşitli dönemlerde Tabanlı Türkmen-

lerinin boy beylerinin seçimi ile ilgili olarak 

merkezden emirnameler gönderilmiştir. Boy 

beyi atamaları sürekli olarak merkezî yöneti-

min emir ve kontrolü altında olduğu için, rea-

yaya kötü davranan veya bir suçu tespit edilen 

kişilerin hemen görevden alındığı görülmek-

tedir. Nitekim 3 Receb 1225 tarihli bir belgede 

Tabanlı Türkmen beyi Hüseyin’in yerine İbiş 

Bey’in tayini edildiği görülmektedir(C. DH. 

166/8282). Bozulus Türkmenlerinde boy beyi, 

boyu meydana getiren aşiretlerden en fazla 

nüfusa sahip olan aşiretten seçilirdi. Bu du-

rumda geriye kalan cemaatler ise kethüdaları-

nın kontrolü altında bulunurlardı.  

   Tıpkı boy beylerinde olduğu gibi, ket-

hüdalık seçiminde de devletin onayı gerekliy-

di(AŞS 65/751: 660). Konar-göçer aşiretlerin 

yöneticisi olan Kethüdaların boy beylerinden 

farkı, onların sadece kendi cemaatlerinden 

sorumlu olmaları idi. Kethüdalık babadan 

oğula veya kardeşlere de geçebiliyordu15. Ket-

hüdaların vergi toplamak16, aşiretlerinin niza-

mını sağlamak, tahrir zamanı eminlere yar-

dımcı olmak gibi görevleri de vardı. Onların 

bu vazifelerinin karşılığı, sahip oldukları ko-

yun sürülerinin 150 adedini vergiden muaf 

gösterebiliyorlardı. Şayet kethüdaların belirti-

len miktardan fazla koyunları varsa, bu du-

rumda tıpkı diğer reaya gibi vergi verirler-

di(Gündüz, 2010: 51).  

   Kethüdalar üzerinden aşiret mensup-

larının kefalet sistemi de kurulmuştur. Aşiret 

mensupları yaylak ve kışlak arasında gidip 

gelirken, köylülerin ekili arazilerine zarar 

vermemeleri hususunda kethüdalarından ga-

ranti alınırdı. Şayet kefillik sırasında zarar 

meydana gelirse nezr ödenmesi için kethüda 

hesaba çağrılabilirdi. Benzer şekilde XVII. 

yüzyılın ikinci yarısı ve XVIII. yüzyılın ilk 

yarısında aşiretlerin eşkıyalık olaylarına bu-

laşmamaları için yine, kefalet sistemi gündeme 

getirilmişti17(AŞS 88/774: 454). 

   Kethüdalar kendi cemâatlarından 

mahsup edilecek vergiler için gerektiğinde 

voyvodalar tarafından kefil yapılarak toplu-

luklarının hata yapmasını veya suç işlemesini 

                                                 
15“…Bozulus Voyvodası Osman, divân-ı hümâyunuma arz 
gönderüb Bozulus Voyvodalığı aklâmından Tabanlı Cemâatinden 
Eminlü Cemâati kethüdası olan Osman öldüğü için yerine oğlu 
Cafer getirilmişti. 17 Receb 1095/30 Haziran 1684.(AŞS 65/751: 
660).    
16 Kethüdalar vergi toplama konusunda her zaman başarılı 
olamayabiliyorlardı. “…Valide Sultan haslarından Ankara’da 
sakin Tabanlı Türkmenlerinden Karamanlu aklamından ve 
Danişmendlü cemaatinden Ali kethüda ve İsa beşe kethüda ve 
karındaşları Sarı(?) ve Maksudoğulları Murad ve Velioğulları, 
İsmail ve Tatar ve Mehmed Ali ve El-hâc Abülfettah ve Şeyh Ali 
oğlu İsmail ve Murad oğlu Osman ve Ali nâm kimesneler 
cemâatleri üzerinde olan 1114 senesi hâlî 1100 kuruşu voyvoda-
larına teslim etmeyüb zimmetlerinde kalmağla kanun ve defter 
mucebince mâl-ı mirîleri tahsil olunmak…” için yazı yazılmıştır. 
Evâil-i Cemâziye’l- aher 1114/Eylül 1702(AŞS 81/767: 552).  
17 Cemaat mensupları, “…ağayı merkûmun izni olmadıkça yayla-
ğa çıkmayub eğer inad ve muhalefet idüb sakin oldukları mevzi-
den kalkub etraf ve eknâfa yaylak namına çıkub ve gezüb içleri-
ne tuğyân ve isyan itdiklerinden nâşî’ şer‘ ile haklarından gelin-
mek lazım olanları ağayı mezbûralarıyla cümleniz ittifakıyla ahz 
ve ele getirüb ağayı mezbureye teslim etmekte kusurumuz 
olursa beytülmâl-ı müslimîne 5000 kuruş nezrimiz olsun” diye 
söz vermişlerdi. Gurre-i Safer 1126/16 Şubat 1714(AŞS 88/774: 
454) . Benzer şekilde Tabanlı Cemaatine bağlı Şeyhlü aşiretinin 
kethüdası Abdurrahman bey b. Veli reayasının mâl-ı mirî için 
sadece kendisine ödeme yapmasını zorunlu kılmıştı. Şayet 
bunun dışında hareket eden aşiret söz konusu olursa, 5000 
kuruş vermeyi garanti etmişlerdi. Görüldüğü üzere Osmanlı 
Devleti, Türkmen halkı daha sıkı kontrol edebilmek için kefalet 
usulünü aşiretlerle ilgili her olayda öne sürmektedir(AŞS 60/746: 
562).   
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önlemeye çalışmışlardı. Örneğin gurre-i Safer 

1126/16 Şubat 1714 tarihinde Tabanlı Aşiretini 

oluşturan cemâat kethüdaları 91 gün içerisinde 

12000 kuruş ödemeyi taahhüt etmişlerdir18.      

   Esas olarak kethüdalar, cemaat men-

suplarının hem eşkıyalığa yönelmemesi, hem 

de kendi içlerine dışarıdan gelebilecek kötü 

niyetli kişileri aralarına katmamaları için sık 

sık uyarılırlardı. Şayet Türkmenler arasına 

kötü niyetli kişiler sızmış ise bu durumda, 

onları yakalayarak adalete teslim etmek yine 

kethüdaların görevi idi. Ayrıca aşiret mensup-

ları arasından işlediği suç yüzünden hapse 

düşenler olursa, onların maddî kefalet karşılı-

ğında hapisten çıkartmak yine kethüdanın 

görevleri arasındadır. 

   Valide Sultan haslarından olan Tabanlı 

Türkmen cemaatlerinin kethüdaları, topladık-

ları vergileri voyvodalarına teslim etmekle 

yükümlüdürler. Ancak zaman içerisinde ket-

hüdaların reayadan topladıkları vergileri voy-

vodalara vermek konusunda aceleci davran-

madıkları da oluyordu19. Kethüdaların vergile-

rini zamanında teslim etmemesi, onların yaka-

lanıp Ankara Kalesi’nde hapsedilmesi husu-

sunu gündeme getiriyordu(AŞS 148/834: 313).  

   Kethüdaların reayaları üzerinde hakla-

rı genellikle onların yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlamaya yöneliktir. Ancak 

aşiret ahalisinin de kethüdaları üzerinde bazı 

hakları vardır. Örneğin Türkmenlerin yaşanan 

sıkıntılar nedeniyle bazı dönemlerde kethüda-

larını başkente şikâyet ettiği görülmektedir. Bu 

durum daha çok kethüdanın reayaya kötü 

                                                 
18Karamanlu cemâati kethüdası El-hâc Hüseyin b. Cafer, İnallu 
cemâati kethüdası El-hâc Hüseyin b. Ali, Yularlu cemâati kethü-
dası El-hâc Mustafa bin Mehmed, Efrazoğlu(?) cemâati kethüda-
sı El-hâc Murtaza bin Ahmed, Bayram Beğlü ve Ali Görenlü 
cemâatleri kethüdası Musa bin Ali, Şeyhlü cemâati kethüdası 
Seyf Ali bin Abdurrahman, Kürd Mihmadlu cemâati kethüdası 
Mehmed bin Ali, İnallu cemâati kethüdası Şedid bir Ali, Bayad ve 
diğer Bayad cemâati kethüdası Osman bin Hüseyin, Afşar ve 
diğer Afşar cemâati kethüdası Derviş bin Ömer, Avanlu cemâati 
kethüdası İsmail efendi bin Sadık tahsil edilmesi gereken vergile-
ri zamanından ödemezsek 5000 kuruş nezrimiz olsun diye 
taahhütte bulunmuşlardı(AŞS 88/774: 453). 
19“…Valide Sultan haslarından Ankara’da sakin Tabanlı Türkmen-
lerinden Karamanlu aklamından ve Danişmendlü cemaatinden 
Ali kethüda ve İsa beşe kethüda ve karındaşları Sarı(?) ve 
Maksudoğulları Murad ve Velioğulları, İsmail ve Tatar ve 
Mehmed Ali ve El-hâc Abülfettah ve Şeyh Ali oğlu İsmail ve 
Murad oğlu Osman ve Ali nâm kimesneler cemâatleri üzerinde 
olan 1114 senesi hâlî 1100 kuruşu voyvodalarına teslim 
etmeyüb zimmetlerinde kalmağla kanun ve defter mucebince 
mâl-ı mirîleri tahsil olunmak…”için hüküm yazılmıştı. Evâil-i 
Cemâziye’l- aher 1114/27 Eylül 1702(AŞS 81/767: 552).  

davranması sonucu ortaya çıkıyordu. Nitekim 

26 Zilhicce 1114/13 Mayıs 1703 tarihli belgede 

İnallu Cemâatinden Ahmed b. Hamid, Osman 

b, El-hâc Hayreddin, Süleyman b. Abidin, Ali 

b. Halil, Abdülkasım b. Hüseyin, Cuma b. 

Receb, Çerkez b. Bayat ve Ali b. Durali mah-

kemeye gelerek “cemâati mezburemiz kethü-

dası olub gaib- i akl-ı müvâzene ve zindegânî 

olan İyas b. Şah Hüseyin nâm kimesne kendü 

halinde olmayub daima her birimize zûlm ve 

teaddî …”  ettiğini ifade etmişlerdi(AŞS 81/767: 

360). Benzer şekilde H.1144 senesinde Bozulus 

Türkmenlerinin kethüdaları Boran Veli ve 

Musa’nın reayadan kahrâ ve cebrâ vergi tahsi-

linde bulunması nedeniyle aşiret voyvodasının 

dikkati çekilmişti(AŞS 110/796: 437).        

   Cemâat kethüdaları halkın vergilerini 

toplamakla yükümlü20 olduğundan, vergilerin 

taksimi kadar, onun zamanında toplanması da 

kethüdaların göreviydi. Elimizdeki sicil kayıt-

larından vergilerin çoğunlukla zamanında 

toplanmaya çalışıldığı görülmektedir. Türk-

menlerin verdiği vergiler bazı dönemlerde 

merkezî idare tarafından düşürülebiliyordu. 

Bu durum genellikle aşiret mensuplarının 

hayvanlarının hastalıktan zarar gördüğü za-

manlarda veya Türkmenlerin yaşadıkları yer-

leri terk ettiği durumlarda gerçekleşirdi.. Ver-

gilerin azaltılması gibi zaman içerisinde 

Türkmen aşiretlerinin vergilerinin arttırılması 

da söz konusuydu(AŞS 89/775: 571). Vergilerin 

arttırılmasının sebebi ise aşiret mensupları 

içerisindeki bekarların evlenmesi veya cemaat 

mensuplarının beslediği hayvan sayısıyla ilgi-

liydi.  

   Kethüdaların reaya malından fazladan 

tahsil yapma yetkisi olmamasına karşın, XVIII. 

yüzyılın ilk yarısından itibaren kethüdalar 

hakkında şikâyetler ard arda gelmeye başla-

mıştır21.Valide Sultan haslarından olan 

                                                 
20 Tabanlı kethüdaları kendine bağlı aşiretlerden normal verginin 
yanı sıra usûlsüz şekilde reayanın malını yağma ve gâret ettiği de 
oluyordu. Tabanlı Türkmenlerinden İsmail b. Osman, Kara 
Mehmed bin Hacı İsmail, Hacı Turhan bin Ali, Polad bin Yadigar, 
Poyraz bin Bahadır, Sinan bin Ahi, Aşir bin Murad, Hacı Mustafa 
bin Polad, Şah Ali nâm kimesneler 14 Şaban 1068/17 Mayıs 
1658 tarihinde kethüdaları Sefer bey b. Abdülvehhab ve karın-
daşları Abdülkadir ve Mustafa ve veledi Celal’in 4000 kuruş nakit 
ve 10 re’s develerini ve erzaklarını yağma ve gâret ettiklerini 
mahkemeye bildirmişlerdi(AŞS 42/728: 371- 372).       
21 Tabanlı Türkmen reayası Evâsıt-ı Zilkâde 1122/Ocak 1711 
tarihinde arzuhal yazıp vergilerini ödemelerine rağmen, kethü-
daları Şedidoğlu Hacı Hasan 1110 senesinden beri at ve deve ve 
sığır ve sair mallarını haksız yere alıp ve birkaç nefer adamlarını 
da hapsettirdiği için şikâyetçi olmuşlardı(AŞS 86/772:515). 
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Bozulus Türkmen hassına bağlı Tabanlı Aşire-

tinin kethüdaları Boran Veli ve Musa, H.1143 

senesinde reayadan kendi hissesinden başka 

7310 kuruş, H.1144 senesinde ise yine kendi 

hissesinden başka zorla, 10000 kuruş toplamış-

lardı. Aşiret mensupları kethüdalarının bu 

zorbalığına karşın voyvodalarına vermeleri 

gereken vergileri o yıl vermemişler ve vergi 

borçlarının kethüda zimmetinde kalan para-

lardan karşılanmasını talep etmişlerdi. Olayın 

başkente aksetmesi üzerine, Bozulus kadısına 

yazılan hükümde reayanın iki senede 17310 

kuruşunun alındığını ortaya koymaktadır. 

Belgelerde reayanın haklarının korunması için 

voyvodanın dikkati çekilerek kethüda Boran 

Veli ve Musa reayadan aldıkları paraları geri 

ödemedikleri takdirde Ankara Kalesi’ne hap-

sedilmeleri istenmişti(AŞS 110/796: 437).   

Vergi tahsili meselesi yöneticilerle rea-

yalar arasındaki çatışmanın en önemli sebeple-

rinden birisidir. Aşiret yöneticilerinin fazla 

vergi toplaması, merkezî idarenin dikkatini 

çektiği için suçluların hemen cezalandırılması 

için fermanlar yazılıyordu. Reayaya karşı işle-

nen suçların cezalandırılmasında voyvodaların 

veya kethüdaların suçları sabit olursa, onların 

hemen Ankara Kalesi’ne hapsedilmesi talimatı 

veriliyordu(C. ZB. 4/189). Öte yandan reaya-

dan Türkmenlerin, kethüdalarına vergi verme-

sini engelleyen kişi veya kişiler olursa, onlar 

da Ankara Kalesi’ne hapsediliyorlardı. Tabanlı 

Türkmen mukataasını elinde bulunduran Ha-

san Ağa b. Bektaş reaya zimmetinden topla-

yamadığı 4500 kuruşu tahsil için dolaşırken 

Tabanlı Türkmen taifesinden Karamanlu ce-

maatinin beyleri olan Mehmed Ali bey, Hüse-

yin bey, Mustafa bey ve Aydın oğlu Hüseyin 

bey ve Karaoğlu elhac Mustafa ve veledâ oğul-

ları Halil ve Hacı Yakub ve Mirza Ali ile 6 gün 

boyunca bu kişilerle harp etmek zorunda kal-

mıştır22(AŞS 123/809: 109). 

 Görüldüğü üzere aşiretin yönetimin-

den sorumlu olan voyvoda, boy beyi ve ket-

hüdalar sahip oldukları yetkileri kullanarak 

                                                 
22Olay sırasında mukataa için tahsilât yapılırken yöneticilerin 

yanında bulunan silahlar, para ve eşyaların fazlalılığı dikkat 

çekicidir. Hasan ağa b. Bektaş bu kişilerle uzun süre cenk etmiş 
ancak, karşı koyamayınca yanlarında bulunan 2400 kuruş, 6 adet 

kilim, 5 adet tüfenk, defa kalento tabir olunan 20 adet tüfenk ve 

5 çift piştov 4 re’s at ve 1 sim raht ve etbâilerini almışlardı. 29 
Receb 1157/7 Eylül 1744(AŞS 123/809: 109). 

 

belirli dönemlerde reaya üzerinde ciddi bir 

vergi baskısı oluşturmuşlardır. Toplum üze-

rinde oluşturulan bu baskı, sonraki dönemler-

de meydana çıkacak daha büyük problemlerin 

habercisi gibidir. Bu açıdan bakıldığında ko-

nar-göçer Türkmenlerle yöneticiler arasındaki 

sürtüşmeler, onları şekâvete doğru sürükleye-

cektir. 

1.3. Aşiretin İktisadî Yapısı ve Tabanlı Muka-

taası   

Türkmen hayatının iktisadî yapısını 

hayvancılık ve buna bağlı olarak gelişen nakli-

ye/taşımacılık, et ve süt ürünleri üretimi gibi 

temel alanlar oluşturuyordu. Haliyle kalabalık 

konar-göçer gruplar için Osmanlı Devleti tara-

fından ağırlıklı olarak buna göre vergi alınmış-

tır. Araştırmanın bu kısmında zaman içerisin-

de oluşturulan aşiretin iktisadî temelini oluştu-

ran mukataa düzeninden, konar-göçerlerin 

verdikleri vergilerden ve onlardan zorla alın-

maya çalışılan diğer vergi kalemlerinden bah-

sedilecektir.  

 Sicil kayıtlarına bakılırsa, Tabanlı 

Türkmenlerinin iktisadî durumu genel olarak 

iyi görünmektedir. Aşiret mensuplarının ka-

zançlarının iyi olduğu fikrini, hem kendi arala-

rında yaptıkları hayvan satışlarından, hem de 

bir zenginlik göstergesi olarak kabul edebile-

ceğimiz köle ve cariye kullanımından çıkar-

mak mümkündür(AŞS 72/758: 50- AŞS 92/778: 

39- AŞS 96/782: 175). Zenginlik göstergesi ola-

rak sayabileceğimiz köle kullanımı, Tabanlı 

Türkmenlerinin kendi başlarına işlerinin üste-

sinden gelemediklerini ortaya koymaktadır23. 

Yüzlerce koyunu ve büyük baş hayvanı olan 

bir Türkmen’in, sadece kendi çocukları ve eşi 

ile çok sayıdaki hayvanların üstesinden gele-

bilmesi mümkün değildir. Söz konusu hayvan-

ların sulanması, onların otlatılması, sütlerinin 

sağılması, yemlenmesi, yünlerinin kırpılması, 

hırsızlığa karşı geceleri ağıllarda nöbet tutul-

ması gibi çok çeşitli işler onları bekliyordu. 

İfade edilen bu ihtiyaçların karşılanabilmesi 

için konar-göçerler mutlaka işgücünden fayda-

lanabileceği köle veya kölelere ihtiyaç duy-

muşlardı.    

                                                 
23 Türkmenlerin çalıştırdığı kölelerin büyük bir kısmı Rus asıllı 
olmakla birlikte, Macar asıllı olanlarda vardır(AŞS 71/757: 486).  
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 Tabanlı aşiretinin sosyal bünyesi, 

Bozulus Türkmenlerinin diğer aşiretleri gibi, 

hayvancılık üzerine inşa edilmiştir. Türkmen-

ler arasında at, inek, öküz, keçi ve özellikle 

deve ve koyun yetiştiriciliği ile ön plana çık-

maktadır. Türkmenler koyun yetiştiriciliği ve 

buna bağlı olarak tereyağı, peynir, et, yapağı, 

deri ve keçe üretimi ile çeşitli sektörlerin ihti-

yacını görüyorlardı(Orhonlu, 1987: 21- 

Demirtaş, 1949: 41). Türkmenler yetiştirdikleri 

hayvanları bazen başkent İstanbul’un ihtiyaç-

ları için, bazen de savaşa giden orduların et 

ihtiyacı için değerlendirebiliyorlardı24(Gündüz, 

2010: 57-58). Bütün bu gördükleri hizmetler 

karşılığında Türkmenler, her yıl devlete ver-

meleri gereken vergi borçlarını nakit para ye-

rine, yetiştirdikleri hayvanlarla ödeyebiliyor-

lardı25.   

 Tabanlı Türkmenlerinde deve yetiştiri-

ciliği26 iktisadî girişim olması kadar, Osmanlı 

Devleti için de önemli bir askerî yatırım idi. 

Türkmenler özellikle yetiştirdikleri develerle 

kendilerine sefer yükümlülüğü getirildiğin-

den, mühimmat sevkiyatı yükümlülüğüyle 

karşı karşıya kalabiliyorlardı. Bu şekilde 

Türkmenler hem kazanç elde ediyorlar, hem 

de hizmet karşılığı olarak alacakları paraları, 

vergi borçlarından düşülmesini talep edebili-

yorlardı27(Gündüz, 2005: 81). Kaynaklara göre 

                                                 
24Türkmen gruplarının Osmanlı Devleti içerisinde farklı sorumlu-
lukları vardı. Türkmen aşiretleri genellikle devletin nakliye ve et 
ihtiyacını karşılarken, içlerinden İzzeddinlü aşireti ise ordunun 
ok ihtiyacını görmüştü(Y. Halaçoğlu, “Türkiye’nin Derin Kökleri 
Osmanlı Kimliği ve Aşiretler”, s. 31. Konar-göçerler arasında 
derbendleri korumakla yükümlü olan aşiretler de vardı. Bkz. C. 
Orhonlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı”, ss. 79- 
105.   
25 18 Receb 1107/22 Şubat 1696 tarihli bir hükümde, “…tâife-i 
mezbûrenin senevî mâl-ı maktû’aları 7554 kuruş olub reaya-yı 
mezkûrun mallarından mahsub olmak üzere 10 katar maya deve 
ve her deve beher katarı hükm-ü rahtıyla 390’ar kuruş ve nafa-
kaları içün dahi 115.5 kuruş ki, cümle 4011.5 kuruş mallarına 
takas olub ve 1500 kuruş mâlı olan Yavılu Cemaati dahi oba 
eminine havale olunub ve 278.5 kuruş mâlı olan Eminlü Cemaati 
teslim-i hazine eyleyüb ki cümle 5791 kuruş olur. Bunlardan 
mâada’ zikr olunan cemaatlere bâkî kalan akçeler için 500 kuruş 
peşin ile…” deruhte olunması için temessük hazırlanmıştı(AŞS 
76/762: 719). 
26 Hemen hemen her davada develerden bahsedilmesi ilginçtir. 
Nitekim Alemdar Hanı demekle maruf yerde Hamza b. Ergaib, 

Veli b. Ali, Ömer b. Satılmış ve Mustafa b. Davud’un 9 adet 

devesini El-hâc Mehmed, Bayat, Hüseyin ve Ali zorla gasp 
etmişlerdi(AŞS 60/740: 153 ve AŞS 71/752: 442).  

27 Bozulus toplulukları içerisinde bulunan aşiretler, büyük sayı-

larda hayvan yetiştirdikleri için özellikle ordunun ihtiyacı olan 
yük taşımacılığında deve ve katırları ile devlet tarafından muha-

tap alınırlardı. Örneğin Ankara Sancağı’ndan toplanan deve ve 

katırların mahallinden İstanbul’a gelinceye değin ihtiyaç duyulan 

Bozulus Türkmenlerinin 4273 devesi mevcut-

tur. Bunlardan sadece 1052’si, Oğulbeğlü aşire-

tine aittir. İhtiyaca göre bu develer batı seferle-

ri için Edirne sahrasında(AŞS 72/758: 414-417), 

doğuya yapılacak seferler için Erzurum sahra-

sında(AŞS 87/773: 723) veya limanlardan yapı-

lacak silah sevkiyatı için limanlara yönlendiri-

lirlerdi(AŞS 100/786: 117-118 ve AŞS 109/795: 

165). Türkmenlerin yetiştirdiği develer sadece 

askerî amaçlarla devletin işine yaramazdı. 

Bunun yanı sıra Anadolu’nun çeşitli bölgele-

rinden çıkarılan madenlerin limanlara veya 

İstanbul’a taşınması işini de yine Türkmenler 

yaparlardı28(A. MKT. NZD. 1/39).   

 Kırsal bölgelerde büyük bir kısmı hay-

van besleyerek geçimini sürdüren Türkmenler 

için suyun ve çayırlık alanların bol olması 

önemlidir. Bahar aylarında yaylak alanlara göç 

eden Türkmenler, tabiatın elverişli ortamından 

istifade ederlerdi. Çayır ve meralarda hayvan-

larını otlatan Tabanlı Türkmenleri, etraflarında 

oturan aşiret ve cemaatlerle sorunlar yaşayabi-

liyorlardı. Türkmenler bazen cemaatlerin ça-

yırlarına giriyor, ekili arazilerine zarar veriyor, 

bazen de işi biraz daha abartarak arazilerine 

girdiği kişilerin karşı gelmesi üzerine onların 

öldürülmesine, yollarının kesilmesine, ehl-i 

iyallerinin ırzlarına geçilmesine kadar varabi-

liyordu29(AŞS 59/745: 883).   

 Orta Anadolu sahasında Bozulus aşi-

retlerinin gelirleri mukataaya verilerek işletili-

yordu. Aşiretlerin sürekli olarak yer değiştir-

mesi, Osmanlı Devleti’nin bu toplulukların 

vergi sistemi hakkında bazı değişikliklere git-

mesine yol açtı. Öteden beri padişah hasları 

içine alınarak vergilerinin düzenli bir şekilde 

ödeyen Bozulus aşiretleri, Ankara sahasında 

da aynı şekilde vergilerini vermeye devam 

etmişlerdi. XVII. yüzyılın ortalarına doğru bir 

                                                                       
nafakaları için 4011.5 kuruşa ihtiyaç duyulması ve bu paranın 
3243.5 kuruşunun Bozulus Türkmenlerinin H.1105 yılına ait 

vergilerinden, geri kalan 768.5 kuruşunun ise H.1106 yılının 

gelirlerinden düşülmesi emredilmişti(AŞS 76/762: 663).      

28 Tabanlı kazasının Şeyhlü cemaatinden olan reayanın ekseri 

develeriyle İstanbul’a kurşun madeni taşımak suretiyle geçimle-

rini sağladıkları görülmektedir. 14 Muharrem 1266/30 Kasım 
1849 tarihli bir belgede Şeyhlü cemaatinin nakliyeden aldıkları 

ücretin yetersiz olması sebebiyle mirî vergilerini ödeyemedikle-

rini bu nedenle vergi borçlarının affı konusunda talepte bulun-
dukları dikkati çekmektedir(A. MKT. NZD. 1/39).   
29 Evâhir-i Zilhicce 1088/ 22 Şubat 1678 tarihli fermanda reayayı 
perişan eden Türkmenlerin yakalanması için iki defa kadıların 
uyarılmış olmasına rağmen hala sonuç alınamadığı ifade edili-
yordu.  
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ara Fazlı Paşa’ya has olarak verilen Tabanlı 

Mukataası, H. 1058/1648 yılından sonra yeni-

den padişah hassı olarak kaydedilmiştir. 

Bozulus Türkmen aşiretlerinin gelirleri daha 

önce padişah hassı olarak işletilirken, 

H.1120/M.1708 yılında yapılan değişiklikle bu 

sefer, Valide Sultan hasları arasına dahil edil-

miştir. Valide Sultan haslarına bağlanan Anka-

ra ve Karaman bölgesinde oturan Bozulus 

toplulukları, mukataa ile işletilmek yerine, ayrı 

bir muaccele usûlü ile malikâneye bağlanmış-

lardı. Ankara Şer’iyye Sicilleri’nden Tabanlı 

Mukataası olarak ifade edilen kısmın kaç ha-

neden oluştuğunu tespit etmek mümkün de-

ğildir. Ancak sicillerden Tabanlı aşiretine bağlı 

cemaatlerin isimlerini, vergi miktarlarını, toplu 

vergilerden hareketle hangi cemaatin sayıca 

daha fazla olduğunu çıkarmak mümkün-

dür(Gündüz, 2010: 55). 

 26 Safer 1115/11 Temmuz 1703 tarihin-

de Ankara’ya gönderilen fermanda; memâlik-i 

İslâmiyede olan mirî mukataatın ma’mûr ve 

şen ve abadân olmasından bahsedilmektedir. 

Aynı belgenin devamında mukataanın nasıl 

işletilmesi gerektiği hakkında ipuçları veril-

mektedir. Mukataanın bundan sonra, “inkılâb-

ı zamâne muktezâ-yı hâle göre birer miktar 

akçe muaccele ile füruht olunması” gerektiği 

ifade edilmektedir. Dönemin Osmanlı padişahı 

yazdığı fermanda ise Bozulus Türkmen aşiret-

leri yöneticilerinin halka eziyet etmeden, bun-

dan sonraki dönemde icareteyn usulü ile mu-

kataanın işletilmesini önermişti. Böyle bir yön-

teme başvurulmasının sebebi ise, yöneticilerin 

kendi çıkarları için halktan zorla para tahsil 

etmeye çalışmasının önüne geçmek idi. İşte bu 

durum yüzünden Osmanlı merkezî idaresi 

Türkmen reayasının perakende ve perişan 

olduğunu görmüş ve onların yeniden kendile-

rine gelebilmesi için vergi düzenlerinde deği-

şikliğe gitmiştir(AŞS 80/767: 651). 

 Bozulus Türkmenleri H.1126/M.1714 

yılına gelindiğinde bütünüyle has reayası ol-

maktan çıkarılarak malikâne sistemiyle yöne-

tilmeye başlamışlardı. Konar-göçer Türkmen-

ler içerisinde yer alan Tabanlı Aşireti ise Anka-

ra Şer’iyye Sicillerinde Valide Sultan hasları 

arasında gösterilmektedir. Valide Sultan hasla-

rına bağlanan Tabanlı Türkmen mukataası 

içerisinde Karamanlu, Avanlu, Kuşçu, Bayat, 

Çağırganlu, Karakoyunlu, Dokuzlu, Bayram 

Beğlü, Ali Görenlü, Eminlü, Yularlu, Avşar, 

İnallu, Kürd Mihmadlu, Konurlu, Yavılu ve 

Danişmend cemaatlerinden oluşuyordu(AŞS 

72/758: 442- AŞS 166/852: 290- Gündüz, 2010, 

169). 

 Valide Sultan hasları arasına alınan 

Tabanlı Türkmenlerinin oluşturduğu mukata-

anın gelirleri, Evâsıt-ı Safer 1095/Şubat 1684 

tarihinde 8000 kuruş olarak görülmekte-

dir(AŞS 64/750: 486). Öte yandan 18 Receb 

1107/22 Şubat 1696 tarihinde ise Tabanlı aşire-

tinin vergi gelirleri 7554 kuruş(AŞS 76/762: 

719), 7 Şevval 1142/15 Nisan 1730 tarihinde ise 

7393 kuruşa kadar düşmüştü(C. ML. 41/1874). 

Tabanlı aşiretinin mukataa gelirleri bu yıllarda 

düşüş trendini sürdürmektedir. Nitekim 10 

Cemâziye’l-âhır 1144/11 Aralık 1731 tarihinde 

mukataanın 7310 kuruşa kadar düşmesi, bu 

dönemde aşiretten yaşanan kopmalarla yakın-

dan ilgilidir(AŞS 110/796: 437).  

Tabanlı mukataasının gelirleri nominal 

olarak değerlendirildiğinde, XVIII. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren yeniden artmaya 

başlamıştır. 28 Şevval 1170/30 Eylül 1756 tari-

hinde Başmuhasebe defterlerinde Tabanlı ce-

maatlerinden 7966 kuruş tahsilât yapıldığı 

kaydedilmişti(AŞS 141/827: 209). Valide Sultan 

haslarına bağlı Tabanlı Mukataası gelirleri, 

H.1178/1765 senesinde daha da artarak 8620 

kuruşa kadar çıkmıştı(D. BŞM. d. 3750). Son 

olarak Tabanlı Mukataasının geliri 4 Safer 

1192/5 Mart 1778 tarihinde 7967 kuruş olarak 

beyan edilmişti(AŞS 166/852: 290).  

 

(Grafik I) Tabanlı Türkmen  

Mukataası’nın  Yıllara Göre Gelirleri 

 

Tabanlı Türkmen mukataasının her dö-

nemde iyi yönetildiğini söylemek mümkün 

değildir. Bozulus Türkmenlerinden Eminlü 

Cemâati kethüdası Hüseyin ve kardeşi voyvo-

dası Şedid ve kardeşi Musa ve Ali ve diğer 
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Musa mirî için 13 seneden beri topladıkları 

9000 kuruşu çarçur etmişlerdir. Bunun üzerine 

Osmanlı Devleti, 20 Ramazan 1126/29 Eylül 

1714 tarihinde cemaat kethüdası El-hâc Hüse-

yin’den 9000 kuruşun tahsili için evine müba-

şir göndererek ev eşyalarını, hayvanlarını ve 

arazilerini tahrir ettirmiştir. Kethüda El-hâc 

Hüseyin’in ve arkadaşlarının Tabanlı Mukata-

asına olan zararları bunlarla sınırlı değildir. 

Aynı tarihlerde İstanbul’dan gelen emir doğ-

rultusunda Bozulus Türkmenlerinden topla-

nan ve vergilerin hazineye taşınması sırasında 

Eminlü Cemâati kethüdası Hüseyin ve karın-

daşı voyvodası Şedid ve karındaşı Musa ve Ali 

ve diğer Musa, Geyve- Sapanca Boğazı’ndan 

geçilirken yeniden ortaya çıkmışlardı. Adam-

larıyla birlikte mirî mukataayı götüren askerî-

lerin önüne çıkan bu kişiler, savaş için İstan-

bul’a giden askerleri katletmiş, tahsilâta haiz 

defterlere ve yolcuların mallarına el koymak 

suretiyle ortadan kaybolmuşlardı. Dolayısıyla 

Osmanlı Devleti kethüda El-hâc Hüseyin ile 

olaya katılan eşkıyaların yakalanarak Seksun 

Kalesi’ne hapsedilmelerini emretmişti(AŞS 

89/775: 54).    

 Tabanlı mukataasının tahsili sırasında 

ona muhalefet eden her kim olursa olsun, Os-

manlı merkezî idaresi tarafından en ağır şekil-

de cezalandırılmışlardı. Veledoğlu Musa, 

Nazaroğlu Mehmed, Abdullah, Abdülaziz, 

İncekara Mustafa, Musa, Ömer odabaşı, Der-

viş, Mehmed ve diğer Ömer isimli kişiler, rea-

yadan toplanması gereken vergilerin tahsiline 

engel olmaları, cezalandırılmalarını gerektir-

mişti. O yıllarda mukataanın dört seneden beri 

toplanamayan 15000 kuruşluk bakiyesinin 

tahsili için reayanın üzerlerine gidildiğinde adı 

geçen kişilerin reayayı tahrik ve tecrîm ve tek-

dirden hâlî olmadıklarından ıslâh-ı nefs için 

Ankara Kalesi’ne kapatılmalarına karar veril-

mişti(AŞS 148/834: 313).  

Kanunnâmelere göre Türkmenler Resm-i 

Yaylak30, Resm-i kışlak31, Resm-i geçit, Selamlık, 

                                                 
301540 yılına ait Bozulus Kanunnâmesi’nde resm-i yaylak üçyüz 
koyuna bir iyi koyun şeklinde kaydedilmişti. Anadolu’da bu vergi 
bulundukları bölgelerde önceden tespit olunan bir mahalde 
voyvodaları marifetiyle toplanmıştı.   
31 Tahrirde resm-i kışlak her yüz koyuna yirmi akçe olarak ifade 
edilmiştir. Şayet aşiret içerisinde arazi ekip biçen varsa onlardan 
resm-i zemin alınırdı. Aşiret kışladıkları mahallerde Mart ayı 
içersinde hâne başına 3- 12 akçe resm-i duhan öderlerdi.   

Resm-i gûde, Resm-i ağnam32, Çobanbeği33, resm-i 

çift, resm-i otlak34, resm-i dönüm35, Avarız, Sürsat, 

Bennak ve mücerred, Resm-i Hâne, Bâd-ı hevâ36, 

Cürm-ü cinâyet, Resm-i arusâne37, Yava38 ve 

Kaçgun’u mukataa mültezimine ödemek zo-

rundaydı. Türkmen aşiretler her yıl öngörülen 

oranlarda vergilerini voyvodalarına noksansız 

olarak vermeleri gerekiyordu(Orhonlu, 1987: 

25- Halaçoğlu, 2003: 113- Gündüz, 2010: 65-73).   

 Türkmen aşiretlerinin esas meşguliyet-

leri hayvancılık olması sebebiyle konar-

göçerler öteden beri buna uygun şekilde vergi-

lerini ödeyegelmişlerdi. Bozulus Türkmenleri-

nin Anadolu’daki malî teşkilâtı, bu ulusun 

Akkoyunlu devrindeki mali teşkilâtının ıslah 

edilmiş şekli idi. Anadolu'daki diğer il ve aşi-

retler gibi malî bakımdan bir ara pâdişah has-

larına bağlanmış olan Bozulus Türkmenleri, 

kendi kanunnâmelerine göre resm-i kışlak, âdet- 

i çobanbegi ve resm- i yaylak gibi, başlıca üç mü-

him vergiyi verirlerdi. Bozulus’un 

çöl/beriyyede iken verdikleri resm- i kışlak ve 

âdet- i çobanbegi her şahıs başına 20 akçe idi. 

Resm-i Yaylak ise Bozulus Türkmenlerinin yay-

lakta veya yaylağa giderken geçit başlarında 

bir sürüden(300 koyun) bir koyundur.  

Voyvodalar zamanla uygulamalarda ye-

ri olmayan, isimleri kişiden kişiye değişen 

vergiler türetmişlerdi. Bozulus Türkmenlerin-

den Oğulbeğlü39 Cemâati voyvodasının topla-

dığı vergiler konuyu özetlemektedir. Voyvoda 

                                                 
321540 tahririnde her iki koyuna bir akçe olarak tahsil edilirdi. 
Bozulus Türkmenleri Anadolu’ya geldiğinde bu vergi 100 koyuna 
7 kuruş olarak talep edilmiştir.  
33 Her yüz koyuna yirmi akçe üzerinden hesaplanmaktadır. 
Osmanlı Devleti güney doğu Anadolu’yu ele geçirince Safevî 
Devleti’nde olduğu gibi Resm-i Çobanbeği’ni aynı oranda almaya 
devam etmiştir.  
34 Hayvanlar hangi alanda otlarsa oranın tımar sahibine 17’şer 
akçe tımar resmi verilirdi.  
35 Kanunnâmelerde 300 koyuna bir koyun veya yahut 30 akçe 
alınması tespit olunmuştur. 
36 Bâd-ı hevâ ve Cürm-ü cinâyet, Resm-i Arusâne yıllık olarak 
toplanmaktadır.  
37 Gelin resmi demektir. Bir kız veya dul evlenirken kadıya veri-
len nikâh resminden başka, tımar sahibi veya sancakbeyine 
verilen resimdir.  
38 Yâve/kaçgun, sahipsiz tutulan hayvan demektir.   
39Kaynaklara göre Ankara Kazası dâhilinde üç Oğulbeğlü oymağı 
karşımıza çıkmaktadır. Bozulus’un Orta Anadolu’ya gelmesinden 
sonra bu oymaklardan birisi Karaman Bölgesi’nde(Hacılu, 
Abdurrahmanlu, Karamanlu, Derilü, Kara Sarılu, Kara Halillü ve 
Çavundur obalarında) diğerleri ise Vilâyet-i Rum ve Aydın bölge-
sinde yaşıyorlardı(T. Gündüz Anadolu’da Türkmen Aşiretleri s. 
159- 160). Elimizdeki Şer’iyye Sicilinde El-hâc Bedreddin Ağa 
hakkında şikâyette bulunan kişiler, Oğulbeğlü oymağının Hamza 
Hacılu koluna mensuptur(AŞS 64/750: 493).    
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El-hâc Bedreddin Ağa zorunlu olarak verilme-

si gereken mâl- mirî dışında Oğulbeğlü 

Cemâatinden çeşitli isimler altında vergiler 

almıştı. Sicillerde geçen şikâyetlerden hareket-

le, Türkmenler her yıl defterlerde kaydedilen 

defter- i mâl veya diğer adıyla mâl-ı mirîleri 

voyvodalarına ödemek zorundaydılar. Bunun 

dışında aşiret mensuplarının voyvodalarına 

zahire bahâ adıyla 3000 kuruş, ismi nâ-ma’lum 

3000 kuruş, havalelik namıyla 2400 kuruş ve 

malbaşı namıyla 4800 kuruş, koyun vergisi ve 

bağ vergisi ve bahçe vergisi namıyla 1400 kuruş, 

kethüda emirleri namıyla 2000 kuruş ve hazine-

dar ve kalemiye40 ve kahveci ve salepçi namıyla 

1000 kuruş olmak üzere 48800 kuruş ödemiş-

lerdi. H.1094 senesinde ise Oğulbeğlü aşiretin-

den mâl-ı mirî için 3000 kuruş, zahire bahâ ola-

rak 3000 kuruş, kuruşbaşı namıyla 4800 kuruş 

daha tahsil edilmişti. Bozulus Türkmenlerin-

den olan Oğulbeğlü Cemâatlerinin fazladan 

ödemiş oldukları vergiler, ona bağlı her gru-

bun 2100’er kuruş daha fazla para vermesi 

anlamına geliyordu41(AŞS 64/750: 493). Yapılan 

tetkik neticesinde mübaşir Mustafa Ağa her 

cemaatin kendi kethüda ve ihtiyarları ile ayrı 

ayrı görüşerek voyvodaları El-hâc Bedreddin 

Ağa’yı, Türkmenlerle mahsuplaştırmıştır42.  

   İktisadî açıdan Tabanlı Türkmen mu-

kataası XVII. yüzyılın sonundan, XVIII. yüzyı-

lın ortalarına kadar düşme eğilimi gösterse de 

bu durum dönemsel bir gelişmedir. Bu tarih-

ten sonra mukataa gelirleri yeniden eski sevi-

yesine gelmiş gözükmektedir. Osmanlı merke-

zî idaresinin Valide Sultan hassı olarak kayde-

dilen Tabanlı Türkmenleri, mâl-ı mirîlerini bu 

kısma her yıl vermekle yükümlüydüler. Esas 

olarak mukataa reayasını zor durumda bıra-

kan gelişmeler voyvodaların reayadan daha 

fazla vergi için baskı uygulamasıdır. Bu yolla 

                                                 
40 Sicil kayıtlarından kalemiyenin % 10 oranında tahsil edildiği 

anlaşılmaktadır(AŞS 76/762: 719).  
41 Mahkemede adı geçen vergilerin Bozulus Türkmen Aşiretle-
rinden alınıp alınmadığı önce şahitlere daha sonra da voyvoda 
El-hâc Bedreddin Ağa ve adamlarına sorulmuştur. İnceleme 
neticesinde El-hâc Bedreddin Ağa ve adamları ifade edilen 
vergileri topladıklarını itiraf etmişlerdi. 
42 Örneğin Tabanlı Aşiretine tabi Eminlü cemâatinin kethüdaları 
Osman Bey ve ihtiyarlarından Cafer bey, Yusuf bey, Mehmed ve 
El-hâc Abdullah, Aşiret voyvodası El-hâc Bedreddin Ağa ve 
adamlarının ile mahsuplaşmak üzere mahkemeye gelerek 
fazladan toplanan 3048 kuruşlarını geri almışlardı. Mahkeme 
kararınca El-hâc Bedreddin Ağa’dan talep edilen para taksitler 
halinde ödenmiştir. Buna göre paranın önce 1525 kuruşu 
ödenmiş ve sulh yapılmıştır(AŞS 64/750: 494).     

isimleri yukarıda belirtilen çeşitli vergiler za-

manla Türkmenler üzerinde ağır bir yük oluş-

turmuştur.  

1.4. Tabanlı Aşiretinde Eşkiyalık 

   Tabanlı Türkmenlerinin karışmış ol-

duğu eşkıyalık43 olaylarını iki açıdan ele ala-

bilmek mümkündür. Birincisi aşiret üyelerinin 

kendi başlarına yaptıkları küçük çaplı eşkıya-

lık olayları, ikincisi ise aşiret reayasının, askerî 

zümrelere katılarak topluca giriştikler olaylar-

dır. Bu iki eşkıyalık tipi arasında fark vardır. 

Gerek katılan eşkıya sayısı ve gasp edilen mal-

lar ve gerekse güvenlik açısından oluşturduğu 

zafiyetler bakımından ikinci tip eşkıyalık olay-

ları toplum üzerinde daha ağır izler bırakmış-

tır. Çalışmanın bu kısmında arşiv belgelerin-

den ve sicillerden hareketle, Orta Anadolu’da 

Bozulus Türkmenlerinin Tabanlı aşiretine 

mensup kişilerin karıştığı eşkıyalık hareketle-

rinden bahsedilecektir. Ayrıca Türkmenleri 

eşkıyalığa götüren sebepleri, onların eşkıyalığı 

bırakması için Osmanlı Devleti’nin gösterdiği 

çabaları ve son olarak da Türkmen eşkıyalığı-

nın hangi düzeye ulaştığını bu kısımda gör-

mek mümkün olacaktır.  

 Akdeniz dünyasında44 XVI ve XVII. 

yüzyıllarda, giderek tırmanan eşkıyalık olayla-

rı görülmektedir. Eşkıyalığın ortaya çıkmasın-

da nüfus artışı, halkın fakirleşmesi, ticarî faali-

yetlerin yoğunlaşması ve siyasî istikrarın zaafa 

uğraması gibi faktörler etkili olmuştur. Anado-

lu’da küçük gruplar halinde yapılan eşkıyalık 

hareketleri her dönemde var idi. XVI. yüzyılın 

sonlarına doğru yukarıda zikredilen genel 

sebeplerin yanı sıra, Osmanlı ülkesinde yaşa-

nan iç karışıklıklar sebebiyle gurbet taifesi 

veya levendât çetelerinin Celâlî olaylarına 

zemin hazırladığı ifade edilmektedir(Öz, 2009: 

38).  

                                                 
43 Şakî kelimesinin çoğulu olan eşkıya(kat’u’t- tarîk) genelde 
silahla veya başka bir şekilde zor kullanmak suretiyle yol kesip 
baskın yaparak mala, cana tecavüz, kamu düzeni ve güvenliği 
ihlal olarak tanımlanabilir(M. Öz, “Modernleşme Öncesinde 
Osmanlı Toplumunda Eşkıyalık Hareketlerinin Niteliği ve Özellik-
leri”, s. 36.  
44 K. Barkey Eşkiyalar ve Devlet isimli kitabında Fransa’da devlet 
karşıtı isyanların çoğunun merkezîleşmeden büyük zarar gören 
köylüler tarafından çıkarıldığını ve köylülerin bu işte soylularla 
ittifak yaptıklarını; halbuki Osmanlı Devleti’nde farklı şartlar 
çevresinde patrimonyal bir yönetim biçimi ile aracılık tarzı 
merkezîleşmenin birlikte yürüdüğü bir sistemin kullanıldığını 
belirtmektedir(K. Barkey, Eşkiyalar ve Devlet, s. 3).     
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 Türkmenlerin eşkıyalık olaylarına ka-

tılması, burada ifade edilen sebeplerin dışında 

düşünülemez ancak, bu sebeplere bazı husus-

ları ilave etmek mümkündür. Osmanlı devrin-

de karşılaşılan eşkıyalık olayları sadece yol 

kesicilik, hırsızlık yapmak suretiyle insanların 

mal ve servetlerini çalmakla sınırlı kalmamış-

tır. Eşkıyalar aynı zamanda halkın eşya ve 

hayvanlarını çalarak ziraat ve ticaretlerini sek-

teye uğratmışlardı. Bunlardan başka reayaya 

ağır hakarette bulunma, namusuna tasallut 

olma, adam öldürme ve yaralama, hanelerini 

yakarak ailelerin dağılmasına neden olma gibi 

çeşitli yollarla halka eziyet etmişlerdi. Eşkıya-

lığın ferdî veya toplu yapılmış olması, insanlar 

üzerindeki korkuyu azaltmamaktadır. Ancak 

unutulmamalıdır ki, Osmanlı döneminde gö-

rülen eşkıyalık olayları doğrudan devlet düze-

nine karşı yapılmış ideolojik bir isyan değil, 

daha çok olumsuz bir durumla karşılaşan 

Türkmenlerin halka zulüm etmesi, hırsızlık 

yapması ve yol keserek mallarını ele geçirmesi 

şeklindedir(Barkey, 1999: 159). 

 Orta Anadolu’da Türkmenlerin yol ke-

serek eşkıyalık yapmasında, Osmanlı Devle-

ti’nin iç düzeninde ortaya çıkan bazı sorunlar 

etkili olmuştur. Aşiret mensuplarının yaylak- 

kışlak arasındaki seyahati, öteden beri yerleşik 

reaya ile aralarında problem teşkil ediyordu. 

Konar-göçer Türkmenlerle köylüler arasında 

veya konar-göçerlerle diğer konar-göçerler 

arasında ekinleri yedirme, çiğnetme, otlak ve 

çayırlıkları kullanma konusu yüzünden kavga-

lar eksik olmuyordu45. Kırsalda yaşayan 

Türkmenler arasında hayvan otlatma tartışma-

sı yüzünden adam yaralama ve adam öldürme 

olayları sıkça yaşanıyordu.  

 Tabanlı Türkmenler arasında eşkıyalı-

ğın yaygınlaşması, XVII. yüzyılın ikinci yarı-

sında artmaktadır. Osmanlı Devleti’nin bu 

zamanda karşılaştığı siyasî, askerî ve iktisadî 

sorunlar toplumun her kesimini etkilediği gibi, 

kırsalda yaşayan Türkmenleri de etkilemiştir. 

Osmanlı devrinde Türkmenler kırsalda yaşıyor 

olmalarına karşın, iç güvenliğe dair olaylar 

hep bu alanlarda başlamıştır(Öz, 2009: 42). 

Onun için merkezî idare tarafından gözden 

kaçırılan en küçük bir hata, kırsal alanlarda 

                                                 
45 Bu konuda A. Refik “Türk Aşiretleri”, s. 67 ve AŞS 20/706: 178 
numaralı sicil kaydına bakılabilir.  

yankı buluyordu. Bu açıdan Celâlî olayları46 

özellikle, XVI. yüzyılın ikinci yarısında ve 

XVII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’nun sos-

yal yapısını derinden etkilemiştir. Celâlîler 

askerî kökenli kimseler olmasına rağmen, on-

ların böyle bir harekete girişmiş olmaları siyasî 

bir iddiadan hareketle oluşmuş bir muhalefet 

değildir(Ünal, 2009: 29- Öz, 2009: 37). Her ne 

şekilde olursa olsun Celâlî isyanlarının yağma 

hareketleri içermesi nedeniyle sosyal karışık-

lıklara yol açtığından, kırdan şehirlere doğru 

göçü arttırmıştı47(Uluçay, 1944: 86- İnalcık, 

2000: 69- Akdağ, 1995: 86).  

 Karışıklıklar sebebiyle arazi sahipleri-

nin tarımsal faaliyetlerini azaltması, ziraat 

alanlarının boş kalması ister istemez, hububat 

fiyatlarında hızlı ve aşırı bölgesel dalgalanma-

lar meydana getirmiştir. Osmanlı toplumu bu 

durumdan çok ağır şekilde etkilenmiştir. Para-

nın alım gücü düşmüş, emtia fiyatları artmıştı. 

Devletin sosyal düzeninde yaşanan gelişmeler, 

bundan etkilenen kişileri farklı kazanç yolları-

na doğru çekmiştir. Bu açıdan bakıldığında, bir 

taraftan sosyal gelişmelerden etkilendiği için 

eşkıyalık olaylarına katılanlar, diğer taraftan 

da bu grupların sözlerine inanarak sırf fırsatla-

rı değerlendirmek için eşkıyalığa katılan grup-

lar, ortaya çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar 

Celâlî isyanları belirli bir süre sonra tamamen 

ortadan kaldırılsa da onun toprak ve vergi 

sitemi üzerinde yarattığı bozulma, eşkıyalığın 

gelişmesine zemin oluşturmuştur.  

 Tabanlı Türkmenlerinin yöneticileri, 

yaşanan iktisadî ve idarî krizleri bahane ede-

rek halktan daha fazla vergi talep etmeye kal-

kışmışlardı. Olaylar önlenmeye çalışılmış olsa 

da esasen bir önceki olay, bir sonraki olaya 

yolsuzluk, usûlsuzlük ve mal gaspı konusunda 

etki yapmıştır. Devlet yöneticilerinin(voyvoda 

ve kethüdalar) reayadan zorla, haksız yere 

vergi talebinde bulunması, onları rahatsız et-

miştir. Reaya karşılaştığı olumsuz durum kar-

                                                 
46 Celâlî adı verilen ve işsiz ve güçsüz insanlarla gerek duyuldu-
ğunda savaş için orduya alınıp daha sonra da terhis edilen veya 
farklı sebeplerle ordudan kaçan grupların beliren önce Avustur-
ya ve İran savaşları sebebiyle iç güvenlik açısından zaaf oluşmuş-
tur.   
47 Anadolu’da kırsaldan şehirlere doğru göçlerin artması, arazile-

rin ekilip biçilmesini etkilediği için vakıfların tarımsal üretimi-
nin düşmesine neden olmuştur. Ortaya çıkan bu gelişmeler 

neticesinde vakıfların tarımsal gelirlerinde azalma ve bütçelerin-

de uzun süreli daralma meydana gelmiştir.         
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şısında merkeze karşı hemen şikâyet hakkını 

kullanmıştır. Ancak şikâyetin yapıldığı tarih 

ile davanın sonuçlandığı dönem arasında ge-

çen uzun sürede, yöneticilerin gücü ve nüfûzu 

karşısında baskı gören, ezilen, köşeye sıkışan 

Türkmenlerin yeni çıkış yolları aramış olmaları 

da gözden kaçırılmamalıdır48. 

 H. 1084/1673 yılından sonra Ankara 

Sancağı’nın her tarafında görülmeye başlanan 

Tabanlı Türkmenleri, basit eşkıyalık olayları-

nın49 yanı sıra, daha büyük eşkıyalık olaylarına 

da karışmaya başlamışlardı50. Tabanlı Türk-

men eşkıyalığı iyi şekilde korunan resmî ker-

vanları bile basabilecek mahiyette idi. Nitekim 

Bozulus Türkmenleri, kendilerinden tahsil 

edilen vergi gelirlerini İstanbul’a götüren ker-

vanı basarak bütün mukataa gelirlerini kolayca 

ele geçirebilmişlerdi. Olay sırasında konar-

göçerler, kendi voyvodaları olan Beşir’i öldü-

rülmüşler ve asitâneye götürülen mâl-ı mirîye 

ait 210 keselik paraya da el koymuşlardı. Yapı-

lan tetkik neticesinde Beşir Ağa’nın karşısına 

çıkan eşkıyaların 35’i Bozulus Türkmen Aşire-

tinden, geri kalan 18 nefer ise diğer Türkmen 

cemaatlerinden olduğu anlaşılmıştı(AŞS 

72/758: 413- 414- 419).  

 Tabanlı Türkmenlerin karıştığı belki 

de en önemli eşkıyalık olayı XVII. yüzyılın son 

yıllarında yaşanmıştı. H.1097- 1098 yıllarında 

Bozulus Türkmen voyvodası olan Hüseyin 

Ağa ve yine aynı aşiretin H.1099- 1100 yılla-

rındaki voyvodasının önleri, mâl-ı mirîleri 

asitâneye götürürlerken 34 kişi tarafından 

Marmara nâm mahalde kesilmiştir. Boğuşma 

sırasında voyvoda Hüseyin boynundan yara-

lanmıştır. İki grup arasında geçen uzun çatış-

                                                 
48 Sicil kayıtlarında sık sık fermanlara rastlanmaktadır. Kaza 

kadısına yazılan fermanlarda, eşkıyanın yakalanması için bölge-
ye gönderilen askerlerden, ayrıca sulh yapılması için eşkıyanın 

yakalanarak elindeki mallarının kabzedilmesi için talimatlar 

verilmektedir(bkz. AŞS 60/746: 572).  
49 Tabanlı Türkmenlerinin eşkıyalıkları bazen bir kaç kişi tarafın-
dan yapılmıştır ki bu durumda organize sayılamayacak bireysel 
faaliyetlerin daha çok gasp amaçlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim Alemdar Hanı demekle maruf yerde Hamza b. Ergaib, 
Veli b. Ali, Ömer b. Satılmış ve Mustafa b. Davud’un 9 adet 
develerini El-hâc Mehmed, Bayat, Hüseyin ve Ali zorla gasp 
etmişlerdi(AŞS 60/740: 153). 
50Evâsıt-ı Şaban 1130/14 Temmuz 1718 tarihli buyrulduda, 

Tabanlı cemaatinden Şedid oğlu ve karındaşı, Kara Musa ve 
oğlu, Mehmed ve Şeyhlü cemâatinden Seyf Ali ve Arab Ömer 

70- 80 miktar eşkıya ile kendi hallerinde yaşayıp giden 27 

hâneyi basmış, 2 kişiyi öldürmüş ve 7 kişiyi de hapsetmişler-
di(AŞS 93/779: 321).    

 

madan sonra Türkmenler, voyvodanın yanın-

da bulunan mirî paraları ve hayvanları gasp 

ederek kaçmışlardı(AŞS 72/758:57-62). Türk-

menlerle, Osmanlı merkezî idaresi arasında, 5 

Cemâziye’l- evvel 1103/24 Ocak 1692 tarihinde 

sulh yapılmış ve Bozulus Türkmen cemaatleri 

hem gasp ettikleri paraları, hem de alıp götür-

dükleri hayvanların bedeli olarak devlete, 

105000 kuruş ödemeyi taahhüd etmişlerdi. 

Mir-i mirân Bolad Mehmed Paşa ve yeni voy-

voda Mehmed Ağa tarafından Bozulus Türk-

menlerinin gasp ettikleri malların bedeli olarak 

105000 kuruş cemaatler arasında pay edilmiş-

tir. Buna göre, Tabanlı cemaatine 8000, Kösne 

cemaatine 8000, Oğulbeğlü cemaatine 5650, 

Şeyhlü cemaatine 7000, Çayan ve İleminlü 

cemaatine 6000, Süleyman Hacılu cemaatine 

8750, Hamza Hacılu cemaatine 16500, 

Karadîn(?) cemaatine 15250, Karabağlu cemaa-

tine 7000, Kuşdoğan cemaatine 11500, 

Mihmadlu cemaatine 11750 kuruş hisse ayrıl-

mıştır(AŞS 72/758: 442). 

 Bozulus Türkmenlerinin Tabanlı Aşi-

reti, XVII. yüzyılın ikinci yarısında eşkıyalık 

hareketleri ile sadece Ankara ve Kırşehir böl-

gesinde değil, Anadolu’nun başka yerlerinde 

de zâfiyet oluşturuyordu. 2 Şaban 1088/30 

Eylül 1677 tarihinde Tabanlı Türkmenleri ve 

diğer aşiretlere mensup kişiler, Sivas- Gemerek 

yolunda bir Acem kervanını basmışlardı. Tüc-

carların mallarını ve paralarını gasp eden 

Türkmenler, orada 8 kişiyi katletmişlerdi. Ge-

merek bölgesinde yol kesen Türkmen eşkıya-

sının yaklaşık 300- 400 kişi olduğu belgelerde 

ifade edilmektedir. O yıl içerisinde Tabanlı 

aşiretine mensup eşkıyanın verdiği zarar sade-

ce bununla sınırlı değildir. Benzer şekilde İs-

tanbul’a Valide Sultan hassı reayasının vergile-

rini götüren kişilerin önü, Çongar nâm mahal-

de Türkmenler tarafından kesilmiştir. İki grup 

arasında geçen boğuşmada, Valide Sultan has-

larını taşıyan 5 kişi katledilmiş ve bir kadı da 

yaralamıştır(AŞS 59/745: 994). XVII. yüzyılın 

son yıllarında Ankara Sancağı içerisinde yaşa-

yan Türkmen reayasının şekâveti bölgede ya-

şayan bütün toplulukları etkiliyordu. Nitekim 

Eyne Suyu nâm mahalde 100 kadar atlı yerle-

şik olarak bölgede ikâmet eden ahaliden zorla 
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para toplamış51 ve bu durum, yerli halkta bü-

yük endişeye neden olmuştur(AŞS 59/745: 

646).    

    Öteden beri Ankara kaza merkezinin 

uluslararası ticarete konu olan sof üretiminin 

merkezi olması, tüccarların mallarını gasp 

ederek Türkmenlere bir anda zengin olmanın 

yollarını açabiliyordu. Bu açıdan bakıldığında 

Türkmenlerin tüccar kervanlarını basabileceği 

en müsait mıntıkanın, Beypazarı- Göynük 

kazaları arasındaki geçitler olduğu anlaşılı-

yordu. Beypazarı ve Göynük arasında bulunan 

Hamamlu Boğazı, Tabanlı Türkmenlerinin yol 

kesmeleri için tercih ediliyordu. Boğazın Bey-

pazarı’na 2 saat, Ankara’ya 15 saat uzaklıktaki 

olması nedeniyle askerin bölgeye intikalini 

kısıtlıyordu. Dolayısıyla eşkıyalar soygunu 

gerçekleştirdikten sonra, merkezî idarenin 

olaylardan haberi oluyordu. Bu yüzden Taban-

lı Türkmenlerinden 40 nefer süvari evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhır 1124/Temmuz 1712 tarihinde 

Hamamlu Boğazı’nı keserek 6 saat boyunca 

Beypazarı voyvodası ile savaşmışlardı.   

   Eşkıyalık ister bireysel olarak yapılmış 

olsun, isterse toplu yapılmış olsun, Tabanlı 

aşiretinde, XVIII. yüzyılda sürekli olarak art-

mıştı. Sicil kayıtlarında ifade edildiğine göre, 

hiçbir sebep yok iken, eşkıyanın gözüne kes-

tirdiği kişilerin evlerini ve depolarını basarak 

mallarını gasp etmesi, bireysel olayların en 

başında geliyordu. Bu tür faaliyetler aslında 

eşkıyanın, daha fazla mal elde etmek amacına 

yönelik hareketlerdi. Her ne kadar merkezden 

yazılan fermanlarda öldürülen, malları yağma 

edilen, arazileri zarar gören, evleri yakılıp 

yıkılan kişilerin davalarının görülmesi için 

emirler gönderilmiş olsa da olayların tetkiki ve 

yargılama sürecinin uzadığı görülmekte-

dir(AŞS 139/825: 227-230).  

   Kaynaklarda Ankara Sancağı içerisin-

de ve dışında eşkıyalık hareketlerini gerçekleş-

tiren Tabanlı Türkmenleri, her zaman yol ke-

sip, ev basan konumunda da değildir. Yani 

Ankara’da eşkıyalık yapan grupların hepsi, 

Tabanlı aşireti mensupları değillerdi. Bazen 

                                                 
51 Eşkıyanın yakalanmasından sonra sulh yapılması gündeme 
gelmiştir. Buna göre halk mahkemede eşkıya ile  2 deve, 1 at, 1 
tay, yeşil çuka abadan, mor çuka, karnuş, mavi çuka serhadî, 3 
merdane, 1 kaftan, 10 esedî kuruş karşılığında akd-i sulh yapıl-
mıştır. 21 Receb 1088/19 Eylül 1677 (AŞS 59/ 745: 646).   

yolda eşkıyalar tarafından soyulanlar, Tabanlı 

Türkmenleri olabiliyordu. Evâsıt-ı Cemâziye’l-

âhır 1168/29 Mart 1755 tarihinde Beypazarı 

yakınlarında bulunan Hamamlu Boğazı de-

mekle ma’ruf yerden geçen Tabanlı voyvodası 

El-hâc Halil’in önüne kat’ u’t-tarik/yol eşkıyası 

inmiş ve toplam 1500 kuruşluk malını gasp 

etmişti. Öte yandan voyvoda El-hâc Halil, 

çarpışma sırasında sağ göğsünden yararlanır-

ken, bir adamı da öldürülmüştü(AŞS 139/825: 

200). 

   Osmanlı Devleti eşkıyalık olaylarını 

engelleyebilmek için, aldığı karar doğrultu-

sunda bu tür oluşumlara katılan kişiler hangi 

sancaktan ise, o sancağa mensup kişilerin mal-

larını ödemeleri istenmişti. Bunun için Türk-

menler, kendi içlerindeki kötü niyetli kişileri 

yola getirmek için çaba sarf etmeye başlamış-

lardı. Osmanlı Devleti güvenlik amaçlı olarak 

aşiretlere sadece ödeme yükümlülüğü getir-

memiş aynı zamanda, yolcuları katleden, mal-

larını gasp eden eşkıyanın yakalanarak Ankara 

Kalesi’ne kapatılmasını emretmişti(AŞS 76/762: 

755).  

   Sekban ve Saruca isimli askerî grupla-

rın hizmete alınmamalarından dolayı Anado-

lu’da kargaşalıklar artmıştır52. Sekban ve 

Saruca askerleri daha önceden tek başlarına 

eşkıyalık yapan oymak ve aşiretleri kendi yan-

larına çekmek suretiyle Anadolu’da ve Balkan-

larda baskılarını arttırırken, yine aynı kişilerin, 

etrafa salma salarak vergi talep etmişler ve 

vermeyenlerden zorla almışlardı. Sekban ve 

Sarucaların yol ve seyahat emniyetini ortadan 

kaldırmış olmaları, şehirlerarası ticareti ve 

uzun mesafeli ticareti sekteye uğratmış-

tır(Orhonlu, 1987: 41- Öz, 2009: 39). Belirli dö-

nemlerde azalmış olmasına rağmen Sekban ve 

Sarucaların toplum üzerindeki baskısı XVIII. 

yüzyılda sürmüştür. Türkmenler hakkında 

yayınlanmış kanunnameler, onların arazilerini 

terk edip başka yerlere gitmesine izin verme-

diği için Anadolu’nun zirâi ve iktisadî düzeni 

bozulmaya devam ediyordu. Sekban ve Saruca 

askerlerinin Türkmenlerle birlikte eşkıyalık 

yapmasının yanı sıra, XVIII. yüzyıl içerisinde 

mütegallibe denilen zorbaların ortaya çıkması, 

                                                 
52 H.1101/1690 seferine iştirak ettirmek maksadıyla Bozulus 
teşekküllerinin boy beyleri ve kethüdaları Konya'ya davet edil-

miş ve adı geçen sefere iştirak edeceklerine dair kendilerinden 

söz istenmiştir. 
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Anadolu eşkıyalığını oluşturan gruplara bun-

ların da dahil olmasıyla sonuçlanmıştır.       

   Toprağını kaybetmiş, zirâi faaliyetleri-

ni askıya almış kişilerin, ekonomik açıdan 

baskı altında olduğunu hisseden konar-göçer 

reayanın, asker yazılarak yerel iktidar sahiple-

rinin etkisi altına girmesi yani, kapı halkı ol-

ması bu yüzyılda önem kazanmaya başlamış-

tır. Zor durumda kalan reayanın kapı halkı 

olarak güçlü kimselerin kontrolü altına girmesi 

ve komutanının adına seferlere katılması bir 

yana, fırsat buldukça eşkıyalığa karışmalarını 

da mümkün kılmıştır(Barkey, 1999: 170).    

   Devletin yerel yönetiminin merkezî 

görevliler tarafından kurulmaya çalışıldığı 

dönemde ise etrafındaki askerleriyle liderliği 

ele geçiren zorbalar, maiyetleriyle birlikte köy-

leri dolaşarak kendi masraflarını halktan tahsil 

etmeye başlamıştı. Bununla da kalmayan yerel 

gruplar, halka yeni vergiler yüklemiş ve onla-

rın sırtından geçinmeye başlamıştır. Tabanlı 

aşiretinin Karamanlu cemaati reayaları üzerine 

verdiği zarar bu tür olayların vehametini orta-

ya koymaktadır. Ankara sakinlerinden 

Sarıkadıoğlu Şakir ve Muharrem isimli kişiler 

mahkemede şikayet etmişlerdi. Ankara’lı 

Nakkaşoğlu Ali “sakin olduğunuz mahal bi-

zim çiftliğimizdir” diyerek söz konusu kişile-

rin topraklarına el koymaya çalışmıştı. 

Nakkaşoğlu Ali bunun üzerine, H.1170 sene-

sinde 300’den fazla levendât taifesi ile 

Karamanlu Aşireti üzerine gelmiş, onların 

kışlak hayvan damlarını yıkarak 100’den fazla 

hayvanlarını telef etmiş ve sair eşyalarına el 

koymuştur53(AŞS 147/833: 405).   

   Tabanlı Türkmen aşireti etrafa korku 

salmaya devam ederken, bir taraftan da kendi 

içlerindeki çatışmaları sürüyordu. Aşiret ileri 

gelenleri54 bazen halkla, bazen de reayanın 

voyvoda veya kethüdalarıyla çatıştıkları görü-

lebiliyordu. Her ne sebeple olursa olsun, eşkı-

yanın hem kendisine hem de içinde bulundu-

ğu topluma büyük zararları oluyordu. Eşkıya-

                                                 
53 H.1169 ve 1170 yıllarında vukû’ bulan bu olay, aradan geçen 5 
yıla rağmen 3 Cemâziye’l-evvel 1175/30 Kasım 1761 tarihinde 
hala mahkemede görülmeye devam etmektedir.  
54 Tabanlı voyvodası Hüseyin Ağa’nın emir ve tenbihi ile 11 nefer 
adamı hanemiz üzerine gelip haksız yere babam Kara Hasan’ı 
öldürdükleri için oğlu Ahmed, icrâ-yı hak olunmasını talep 
ediyordu. 21Cemâziye’l-evvel 1124/26 Haziran 1712(AŞS 
87/773: 772).    

lık hareketleri Ankara’da sakin Tabanlı 

cemâatleri arasında özellikle, XVIII. yüzyılda 

hızla artan bir husustu55. Aşiret mensuplarının 

eşkıyalığının kendi cemaatlerine zarar verdiği 

yazılan arzuhallerden takip edilebilmekte-

dir56(AŞS 161/847: 220). Aşiret mensupları ara-

sından yaşanan eşkıyalık olaylarında sadece ev 

eşyası ve çeşitli vasıflarda hayvan gasp edil-

miyor57 aynı zamanda boğuşma sırasında rea-

yayı öldürülebiliyordu58. 

   XVIII. yüzyılda eşkıyanın mukataa 

bölgesine verdiği zarar daha da artmıştır59. 

Türkmen Bozulus reayasına verilen zarar, 

sadece kendisini ilgilendirmiyor, esas olarak 

bölgede yaşayan halkın bağlı olduğu mukataa 

gelirlerini de etkiliyordu. 4 Safer 1192/5 Mart 

1778 tarihli bir sicil kaydında Bozulus nâm-ı 

diğer Tabanlı Türkmenlerinden yaşanan hu-

zursuzluklar nedeniyle 3-5’er senelik vergile-

rinin toplanamadığı ifade ediliyordu(AŞS 

166/852: 290).        

   Sicil kayıtlarına göre, Bozulus nâm-ı 

diğer Tabanlı Mukataası reayalarının sosyal 

yapısı XVIII. yüzyılın sonlarına iyice bozul-

muştur. Türkmen reayasının bir kısmının sefer 

zamanı başıboş dolaşan kapısız levendât taife-

sine katılarak önce cemaatlerinin sonra da 

aşiretin huzurunu bozduğu ifade ediliyordu. 

Sonuçta bu levend askerlerinin etraflarına bir 

şekilde topladıkları eşkıyalarla cemâatların 

                                                 
55 Örneğin Evâil-i Şaban 1130/9 Temmuz 1718 tarihli bir belge-
de, Tabanlı Cemaati’nden Ali ve Mehmed nâm kimesneler 
“…şakiler 1130 senesinde ahvallerine tab’i eşkıyalarla Kadı 
Mehmed ve Ali nâm kimesneleri bi-gayr-ı hak katl idüb ziyâde 
teaddî ve fesad eylediklerini” bildiriyorlardı. Evâil-i Şaban 
1130/9 Temmuz 1718, (AŞS 93/779: 320).       
56Tabanlı cemâati ahalisinden Ahmed ve Mustafa nâm kimseler  
arzuhal yazarak kendi hallerinde iken yine cemaat ahalisinden 
şakîler tarafından 1130 senesinde evleri basılmıştır. Evâsıt-ı 
Şaban 1130/ 14 Temmuz 1718(AŞS 93/ 779: 319).    
57 Bireysel olarak ortaya çıkan küçük suçlara bu çalışmada deği-
nilmemiştir. Örneğin Evâsıt-ı Receb 1168/27 Nisan 1755 tarihin-
de Tabanlı cemaatinden Süleyman isimli kişi, Ankara Kazası’na 
tabî Tekye karyesinden olup eşkıyalıkla meşhur olmuş Maruf Ali 
ve oğlu ve Deli Halil ve Abbas isimli kişilerin evini haksız yere 
bastığını, mallarını gasp ettiklerini bildirmiştir(AŞS 139/825: 
229).   
58 Bozulus Türkmenlerinden Yusuf ve İsmail, H.1160 senesinde 
şekâveti ile meşhur Nakkaş ve oğlu Osman’ın babalarını aletle 
öldürdüğünü ve bu yüzden diyet talep etmişlerdir. 15 Receb 
1168/ 27 Nisan 1755. (AŞS 139/825: 228).  
59 Tabanlı reayasından Topal Ahmed’in yazdığı mektupta Şah 
Veli oğlu Ali ve Vahab oğlu Ömer ve Maksud oğlu Arslan isimli 
eşkıyalar, Eskişehir civarına gelindiğinde arkalarından yetişip 
ellerinde bulunan arz ve mahzarları aldıktan sonra bu kişilerin 
yanlarında bulunan emval ve erzaklarını da yağma etmişlerdi. 
Gurre-i Cemâziye’l-âhır 1083/24 Eylül 1672(AŞS 55/741: 456).    
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mallarına, canlarına kastettikleri görülmekte-

dir60. Görüldüğü gibi eskiden bireysel olarak 

eşkıyalık olayları Türkmenler arasında daha 

sık görülürken, XVII. yüzyılda zor durumda 

kalmış kimselerin orduya levend olarak yazıl-

masından sonra olaylar azalmamış aksine, 

daha da artmıştır. Birkaç sefer sonrası işsiz 

kalan levendler kendi kumandanlarının kont-

rolünde harekete geçerek yol kesmiş, reayaya 

baskı yapmış, onların paralarını ve mallarını 

gasp etmişlerdi. Osmanlı Devleti’nde yerel 

elitin himayesi altında işsiz köylüler gibi, baskı 

gördüğü için korunma ihtiyacı duyan konar-

göçer Türkmenler de bulunuyordu.  

1.5. Tabanlı Türkmen Reayasının Sür-

güne Gönderilmesi ve Zorunlu İskanı 

XVIII. yüzyıl Bozulus nâm-ı diğer Ta-

banlı Türkmen aşireti mensupları için, yeni 

yerleşim yerleri aramaya başladıkları dönem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşiret mensup-

ları senelerdir kendi yöneticilerinin baskı ve 

zulmünün yanı sıra, kendi içlerinden türeyen 

eşkıya ile baş edememişlerdi. Sekban ve Saruca 

askerlerinin savaş zamanlarında Türkmenler-

den ve diğer unsurlardan topladıkları gruplar-

la her tarafa korku saldıkları bir ortamda onla-

rın güvende olduklarını söylemek güçtür.   

Osmanlı Devleti’nin katıldığı uzun sa-

vaşlardan dolayı artan huzursuzluğu engelle-

yebilmek için eşkıyalığa daha müsait olan 

grupları toprağa yerleşmeyi teşvik etmiştir. 

Böylece Osmanlı Devleti, zirai üretimi yeniden 

arttıracak, arazileri şenlendirecek, güvensizlik 

unsurunu devre dışı bırakacaktır. Bunun için 

önce kırsalda yaşayan eşkıyalığa müsait yapı-

ları ile konar-göçerlerin durumunun düzeltil-

mesi gerekiyordu. Öncelikli olarak Orta Ana-

dolu sahasında yaşayan ve olaylara karışan 

Türkmenlerin güneyde Rakka ve Halep eyalet-

lerine, Hama ve Humus, Adana ve Bozok san-

caklarına sürülmesi uygun bulunmuştur61. 

                                                 
60 Aşiretlerin Orta Anadolu’da eşkıyalık yaparken bazen reayayı 
öldürdüğü, malını aldığı, hapsettiği ve hatta eşlerini ve kızlarını 
dağa kaldırdıkları da oluyordu(AŞS 17/703: 168- 169 - AŞS 
18/704: 270- 271). 
61 İslam hukukuna göre eşkıyalık olaylarına katılanlara dört çeşit 
ceza verilebilirdi. Öldürme, asılma, el ve ayaklarının çaprazlama 
kesilmesi ve sürgündür. İslam fıkhında had cezaları olarak ifade 
edilen cezaların uygulanması zorunlu olup devlet başkanları 
bunları başka cezalara çeviremezdi(A. Bardakoğlu, “Eşkıya”, 
Diyanet İslam Ansiklopedisi XI, s. 463.    

 Belgelere göre, eşkıyalık olaylarına 

gruplar halinde veya bireysel olarak katılan ve 

yakalanan Tabanlı Türkmen aşiretine mensup 

kişiler, Rakka’ya sürülmüşlerdi62(AŞS 79/765: 

541- AŞS 92/778: 39- AŞS 96/782: 175). Örneğin 

Bozulus Türkmenlerinin İzzeddin cemâati 

reayasından Hüsam oğlu Mehmed’in şekâveti 

günden güne arttığı için onun hareketleri halkı 

çok derinden etkiliyordu. Bunun üzerine İs-

tanbul’dan gelen emir doğrultusunda Hüsam 

oğlu Mehmed’in yakalanarak Ankara Kale-

si’nde hapsedilmesi, daha sonra da ailesiyle 

birlikte Rakka’ya iskân olunması için emir 

çıkarılmıştı(AŞS 85/771: 443). Devletin sürdür-

düğü iskân girişiminin konar-göçerler tarafın-

dan olumlu karşılandığını söylemek güçtür. 

Göçler sonrasında ortaya çıkan olaylara bakıl-

dığında, bu iskân girişiminin olayları çözmek-

ten ziyade, Anadolu’da yeni tehlikelere neden 

olduğu gözden kaçmamaktadır.  

Rakka sahasında iskân edilen aşiretler, 

burada uzun süre kalamamış ve hemen geri 

kaçarak Anadolu’nun iç kısımlarına dağılmış-

lardı. Rakka’dan kaçarak gelen Türkmenlerin 

geldikleri yerlerde uğraşacak meşguliyetleri 

olmadığından onlar, doğrudan yağma ve talan 

yapmaya başlamışlardı. Osmanlı Devleti kaça-

rak Anadolu’ya gelen bu toplulukları yeniden 

Rakka’ya döndürmeye çalışsa da gitmemekte 

direnen aşiretler, yeni huzursuzlukların kay-

nağını oluşturmuşlardı. Rakka firarîleri ara-

sında Bozulus Türkmenlerine mensup 

Gündeşlü, Musacalu, Tabanlı, Tecerlü, Küçük-

lü aşiretlerinden kimseler kaçarak Erzurum 

bölgesine gitmişlerdi(Gündüz, 2010: 94).  

   Eşkıyalık olaylarına karışan Türkmen-

ler kadar, bu türlü olaylara hiç bulaşmadan 

hayatını sürdüren konar-göçerler de vardı. 

Bozulus Tabanlı Türkmen mukataasının reaya-

ları artık, “…kapısuz levendât ve diğer eşkıya 

ve haramzâdelerin tasallut ve tecâvüzleri ha-

sebiyle kadîm-i yurdlarını…” terk etmek zo-

runda kalmışlardı.63. Cemaat mensuplarının 

                                                 
62 Rakka’ya sürülme işlemi sırasında Türkmenlerin yanlarında 
köleleri de vardır.       
63 Sicilde, Tabanlı mukataası reayalarının bazılarının sefer zama-
nı başıboş kapısız levendât eşkıya zümresine katıldıkları ve 
reayanın canına, malına ve ırzsına musallat oldukları ifade 
ediliyordu. Yaşanan bu gelişmeler üzerine halk oturduğu bölgeyi 
terk ederek başka bölgelere gitmişti. Reayanın yer değiştirmiş 
olması, devletin vergi toplamasını engellemiş ve 3-5 sene bo-
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suhte ve levend eşkıyasının baskısından sene-

lerdir yaşadığı sıkıntılar, topraklarını bırakma-

ya zorlamıştı. Aslında bu terk-i diyar/cila-yı 

vatan hareketi, doğrudan doğruya güvenlik 

endişesiyle yapıldığı için Türkmenler daha 

güvenli gördükleri, eşkıya baskısının olmadığı 

bölgelere doğru gitmişlerdi(Akdağ, 1963: 115-

152). Güvenlik amaçlı yapılan bu yer değiştir-

melerde özellikle en yakın kaza merkezi olan 

Ankara’nın ve onun batısında kalan kazaların 

tercih edildiği görülmektedir. 

Sadece Tabanlı cemaati değil, diğer ce-

maatlerin de yaşanan huzursuzluklar sebebiy-

le ikâmet yerlerini değiştirmişlerdi Örneğin 

öteden beri Tabanlı cemaati kethüdalarına 

deruhte edilen Kürd Mihmadlu cemaati men-

suplarının bir kısmı, Alaşehir ve Bolu’da iskân 

ve ziraat ile meşgul olmaya başlamışlardı. 

Bundan başka yine Bolu ve Aydın kazalarında 

iskân olunan Karabağî(Karabağlu) cemaati de 

yine Orta Anadolu’da bulunan büyük Bozulus 

topluluklarının müteferrik parçalarıydı(AŞS 

76/762: 696).   

Valide Sultan hassının Bozulus nâm-ı 

diğer Tabanlı mukataası reayaları M.1670’li 

yıllarında Ankara Sancağı dahiline gelip bura-

ya yerleşmişlerdi. Zamanla yaşanan ağır so-

runlar sonucunda Tabanlı Türkmenleri sanca-

ğın dışına çıkarak yerleşik hayata geçmişler-

di(Gündüz, 2009: 129). Sicillerde Türkmenlerin 

150 hanesinin, en yakın kaza olan Ankara 

merkezi ve civarına, 300 hanesinin Bursa ve 

Balıkesrî’ye hâvî Akhisar ve Bergama ve Saru-

han Sancaklarına, 120 hanelik perakendesinin 

ise Kırşehir ve Bozok Sancaklarına yerleştikleri 

ifade ediliyordu. Bozulus Türkmenlerinin ya-

yıldığı saha sadece bunlarla sınırlı değildir.  

Devlet, tıpkı sayıları çok olan diğer Türkmen-

ler gibi, sayıları az olan Türkmen perakendele-

rinin de yeniden Ankara’ya dönmelerini em-

retmişti64(AŞS 179/865: 233). Asayiş sorunları 

yüzünden yerinden olan, ancak uzun yıllardır 

hayvancılıkla geçinen Türkmenlerin büyük bir 

kısmı faaliyet alanlarını terk ederek, daha gü-

venli ve hayvancılık için elverişli buldukları 

Antalya, Burdur ve Isparta’ya kadar yayılmış-

                                                                       
yunca hiç vergi toplanamamıştır. 4 Safer 1192/5 Mart 1778(AŞS 
166/852: 290).   
64 Ankara sancağına yerleştirilmek istenen Tabanlı Aşiretinin 
iskânı için çeşitli dönemlerde merkezden emirler gönderilmiş-
tir(İ. ML. 35/624). 

lardı65. Öte yandan müteferrik Türkmen grup-

larının yerlerinin tespit edilmesi genellikle bir 

şikâyet veya denetim sonucunda olabiliyordu. 

Dolayısıyla yerlerinden kalkıp giden dağılmış 

Türkmenlerin hemen hepsinin geri toprakları-

na getirilebilmesi oldukça zordu. 

Yeni yerleştikleri sahalarda ister ferdî, 

isterse topluca yaşıyor olsun, Türkmenler, 

kendi güvenliklerini koruyabilmek, dış saldırı-

lardan canlarını ve mallarını muhafaza ede-

bilmek için mutlaka güçlü bir otoritenin hâki-

miyetine, yani ayan veya mütegallibenin kont-

rolüne daha fazla ihtiyaç duymaya başlamış-

lardı66. Aksi taktirde yalnız kalan Türkmenle-

rin hayatını sürdürmesi zorlaşıyordu. Bu ba-

kımdan Türkmenler, daha önce levend eşkıya-

sının zulmünden kaçarken bile kendilerine 

göre bir tercih yapmak zorunda kalmışlardı67.   

Anadolu’da eşkıya zulmünden kaçan 

reayanın durumu daha da kötüleşiyordu. 26 

Safer 1115/11 Temmuz 1703 tarihli fermanda; 

Ankara ve diğer sancaklarda bulunan mirî 

mukataaların devlet ricalinin ve ayanların 

elinde olduğu vurgulandıktan sonra, reaya 

fukarasının devlete olan borçlarını ödeyeme-

dikleri ifade ediliyordu. Vergi gelirlerini top-

layamayan mültezimlerin, reayaya eziyet etti-

ği, suç işlediği, ekseri perişan ve perakende 

olan bu kişilerin kötü durumda olduğu, eski 

yerlerinde kalanların ise yardıma muhtaç ve 

ahvalleri ertesi güne yetmeyecek derecede 

perişan durumda oldukları belirtiliyordu(AŞS 

80/767: 651). 

Türkmen aşiretinin hayvancılıkla uğ-

raşması yer değiştirmeler nedeniyle zora girin-

                                                 
65 Tabanlı Türkmeninin“…müteferrik olan aşâyirden Bergama 
Sancağı’nda Şeyhlü cemaatinden 85 hane, Çağırganlu cemaatin-
den 50 hane, Bayrambeglü cemaatinden 25 hane, Alikuran 
cemaatinden 15 hane ve Kürd Mihmadlu cemaatinden 20 hane 
ve Karamanlu cemaatinden 20 hane, Eminlü cemaatinden 20 
hane ve Anadolu Eyaleti’nden 20 hane ve yine Balıkesrî Sanca-
ğı’nda Burhanlu cemaatinden 80 hane, Kirişlü cemaatinden 10 
hane ve Bonaslu cemaatinden 15 hane ve yine Isparta ve Burdur 
Sancaklarında Kuşcu cemaatinden 150 hane ve Ankara Sanca-
ğı’nın derûn-ı birûnunda 150 hane rüsûm-ı kast ve müteferrik 
reaya olmağla reaya-yı merkumlar vech-i muharrer üzere hane 
ve zamana i’tibar olunmaksızın oldukları mahallerin kuzât ve 
mütesellimleri ma’rifetiyle kaldırılub asıl aşiretler derûnuna i’vâ 
ve iskân-ı senîyye-i güzeşteden müterâkim olan mâl-ı mirîleri 
ale’l-hâl tahsîl ettirilmek üzere…” emr-i şerif verilmişti. 4 Safer 
1192/5 Mart 1778(AŞS 166/852: 290).   
66 Tabanlı reayasının vardıkları mahallerde a’yân ve bazı zâbitân 
ve mütegallibenin emriyle hareket ettikleri belirtiliyordu(26 
Muharrem 1187/ 22 Temmuz 1764). 
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ce, konar-göçerler arasından okuyup tahsil 

gören kişilerin sayısı artmaya başlamıştır. Za-

manla tahsillerini bitiren Tabanlı Türkmenleri-

nin askerî sınıfına girerek şehirlere yerleştikleri 

görülmektedir68. Bu durumda voyvodaların 

tahsil edeceği vergi reayası azaldığı için aske-

rîye geçen bu kişilerle ilgili davalar belirmeye 

başlamıştır. Bu tür davalarda aşiret mensupları 

kadı huzurunda yaptıkları savunmalarda, 

askerîden olduklarını ve askerîden resm-i 

raiyyetin alınmadığını sık sık dile getiriyorlar-

dı69(AŞS 166/852: 139).  

   Sonuç olarak, aşiretleri devletle karşı 

karşıya getiren problemler farklı farklıydı. 

Türkmenlere devletin tahsis ettiği otlak ve 

yaylakların yetersizliği, iskân edilen yerin 

beğenilmemesi, ürün kıtlığı ve susuzluk gibi 

sıkıntılar aşiretleri kendi aralarında huzursuz-

luğa iten sebeplerdi. Aşiretlerin arasındaki 

sürtüşmeler, onları yeni mekân arayışına da 

itmişti. Ankara bölgesine gelen Tabanlı Türk-

menlerinin yer değiştirmesi ise yukarıda ifade 

edilen sebeplerin yanı sıra, savaş bahanesiyle 

veya daha başka sebeplerle idarecilerin halka 

yüklediği mükellefiyetlerden kaynaklanmıştı. 

Yeterince geliri olmayan, vergisini veremeyen 

veya fazla vergi baskısı altında kalan konar-

göçerlerin zamanla eşkıyalığa meylettiği anla-

şılmaktadır.  

Anadolu’da eşkıyalık her dönemde ol-

makla birlikte özellikle, XVI. yüzyılın sonla-

rından itibaren çok ciddi sorunlar doğurmaya 

başlamıştır. Daha sonraki süreçte saruca ya da 

sekban askerlerinin eşkıya gruplarına dahil 

olması, Anadolu’da asayiş ve güvenliğin kay-

bolduğu döneme girilmesine neden olmuştu. 

Anadolu’daki aşiret kaynaklı eşkıyalık hare-

                                                 
68  XVIII. asrın sonlarına doğru Tabanlı cemaati reayasından 
Eminli cemâatinden Bekir bey oğlu Mustafa ve kardeşi Halil 
isimli kişiler hâss-ı reayanın defterli reayası iken askerlik ve ehil 
cihadlık iddiasıyla vermeleri gereken vergileri vermemişlerdi. 21 
Cemâziye’l-evvel 1124/26 Haziran 1712.(AŞS 87/773: 772). 
Benzer şekilde Bozulus nâm-ı diğer Tabanlı Türkmen Aşiretinden 
Abdülvehhab bey, Ankara’da Arasta Çarşısı’nda bulunan İlyas 
Fakihzâde El-hâc Mehmed Mescidi’nde imamlık yapan Hafız 
Abdurrahman halife b. Veliyüddin hakkında suç duyurusunda 
bulunarak kendisinden resm-i raiyyet talep edilmişti. Ancak 
yapılan incelemede, kendisinin askerîden olması nedeniyle 
resm-i raiyyet alınamayacağı belirtmesi üzerine dava düşmüş-
tür(AŞS 166/852: 139). Benzer örnekler için AŞS 161/847: 55),   
69 Ankara merkezinde Fakihzâde El-hâc Mehmed Mescidinde 
imam olan Abdurrahman Halife hem imamlık beratını mahke-
meye sunmuş hem de “askerîden resm-i raiyyet alınmaz” diye-
rek haklılığını ortaya koymuştur.   

ketlerinin artmasının perde arkasında, merkez 

ile taşra arasında meydana gelen idarî boşluk-

ların ve anlaşmazlıkların olduğu bilinmekte-

dir. İmparatorluğun XVII ve XVIII. yüzyıllarda 

merkezî idarede güç kaybına uğraması, aynı 

anda hem içeride eşkıyalık olayları ile hem de 

dışarıdaki güç odakları ile mücadele etmesini 

zorlaştırmıştır. Eşkıya hareketlerinin yaygınla-

şarak etkinlik kazanmasında bu siyasî gelişme-

leri de görmek gerekmektedir. 

   Aşiretlerin eşkıyalıklarının önlenmesi 

noktasında sadece idarecilerin aldıkları önlem-

ler yeterli olmamıştır. Devlet, aşiret ileri gelen-

leri ve yöneticilerinin yardımlarını her zaman 

talep etmiştir. Yine de Osmanlı Devleti, Türk-

men aşiretlerinin oluşturdukları huzursuzluk-

lar nedeniyle kendileri hakkında sürgün karar-

ları almaktan geri dönmemiştir. Ancak her 

zaman olduğu gibi, sürgün olayında zarar 

gören yine yerleşik ve veya konar-göçer vazi-

yette vergisini veren, isyan etmeden yaşamaya 

çalışan reaya olmuştur. Dolayısıyla sürgün 

olayından sonra Tabanlı Türkmenlerinin bir 

kısmı batı, güney ve kuzey Anadolu bölgeleri-

ne doğru dağılmışlardır. Sonuç olarak XVI. 

yüzyıldan itibaren Ankara civarında yaşamaya 

başlayan Tabanlı Türkmenlerinin oldukça 

hareketli bir topluluk olduğu, bir kısmının 

yaşadıkları olumsuz gelişmeler üzerine eşkıya-

lığa yöneldikleri görülmektedir. 
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(Tablo I) Tabanlı Aşireti Voyvodaları 

 

Yıl Voyvoda adı Bağlı olduğu yer Kaynak 

H.1087/1677 Arslan Mehmed Padişah hassı AŞS 59/745: 993 

H.1092/1682 Hacı Bedreddin Ağa Padişah hassı AŞS 64/750: 486 

H.1095/1684 Osman Ağa Padişah hassı AŞS 65/751: 660 

H.1097-

1098/1686 

Beşir Ağa Padişah hassı AŞS 71/752: 442 

H.1099-

1100/1688 

Hüseyin Ağa Padişah hassı AŞS 72/758: 62 

H.1103/1692 Hüseyin Ağa Padişah hassı AŞS 71/752: 442 

H.1107/1696 Kemal Ağa Padişah hassı AŞS 76/762: 719 

H.1114/1702 Mehmed Ağa Padişah hassı AŞS 81/767: 552 

H.1124/1712 Hüseyin Ağa Valide Sultan Hassı AŞS 87/773: 772 

H.1126/1714 Salih Ağa Valide Sultan Hassı AŞS 88/774: 453 

H.1137/1725 Ahmed Ağa Valide Sultan Hassı AŞS 101/787: 253 

H.1149/1736 El-hâc Hüseyin Ağa Valide Sultan Hassı AŞS 117/803: 191 

H.1168/1755 Halil Ağa Valide Sultan Hassı AŞS 139/825:200-232 

H.1170/1757 Mustafa Ağa Valide Sultan Hassı AŞS 140/826: 176 
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TÜRKİYE’NİN İTTİFAK POLİTİKASI VE KATILDIĞI  

ULUSLARARASI GÜVENLİK İTTİFAKLARI  

(1928-1938) 

 

Mustafa BIYIKLI* 

 

Öz  

    Yeni Türkiye, dünyayı sıkıntıya sokmaması için bütün devletlerin sorumlu olduğu dünya ba-

rışı ve bölgesel ortak barışın ve ortak güvenliğin, bütün devletlerin elbirliğiyle kurulması ve korun-

ması gerektiğini; dış politikası, kurduğu iyi ilişkiler, iyi komşuluk, barış, dostluk ve birlik yaklaşımları 

yanı sıra oluşturulan Balkan Paktı, Montrö barışı ve Sadâbat Paktı örnekleriyle dünyaya gösterdi.  

Yeni Türkiye’nin izlediği ortak barış, ortak güvenlik ve bölge birliği politikası, Dünya’da yan-

kı uyandırdı ve kısa zamanda Türkiye’nin dışarıda ve bölgesinde saygınlığını önemli derecede arttır-

dı. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, ortak barış, ortak güvenlik, ittifaklar. 

 

Turkey's Policy Alliance and Participated in International Security 

 

Alliances 
 

(1928-1938) 

 
Abstract 
 

The new Turkish State showed, with its positive relations, peaceful neighborhood that it 

founded during the process in which it was re-modeling its foreign policy, and the Sadâbat Pact and 

peace of Montreux which was founded with peaceful, friendly intentions, that the global and regional 

peace and common security must be established and protected with the participation of all states. 

The common peace, common security and regional unity policies of the new Turkish State had 

awakened echo around the world and enhanced the reputation of the state abroad in a very short ti-

me. 

 

Keywords: the Turkish foreign policy, common peace, common security, alliances.
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1. Giriş 

1925-1933 yıllarında, dünyada barış dip-

lomasisi ve politikası sürecinin işlediği bir 

dönem olarak elverişli çevre şartları nedeniyle 

siyasî istikrar kendini kabul ettirmeye, demok-

rasi anlayışı yayılmaya, ekonomik düzen yer-

leşmeye, sosyal karmaşa yatışmaya başladı. 

Ortak güvenlik ve ilerleme üstüne kurulu bir 

barış zamanı işlemekteydi. Locarno Antlaşma-

sı'nın1 Eylül 1926'da Almanya'nın Milletler 

Cemiyeti'ne kabulünü sağlamasıyla birlikte, 

galip-mağlup bölünmesi kalktı, yerini eşitler 

arası dostluk aldı. Ağustos 1928'de, Kellogg- 

Briand Paktı2 uluslararası uzlaşmanın yeni bir 

aşamasını oluşturdu. Antlaşma, savaşa baş-

vurmanın her çeşidini reddetmekte ve antlaş-

mayı imzalayan tüm taraflar için, uluslararası 

anlaşmazlıkları çözümlemek üzere, Milletler 

Cemiyeti'nin himayesinde hakemlik kurumu-

na başvurma zorunluluğu getirdi. 

Belirsiz olmasına ve yaptırımlar içer-

memesine rağmen, savaşın yasadışı sayılması 

dünya kamuoyu üzerinde büyük bir yankı 

uyandırdı. Silahsızlanma teşebbüsleri, 1929'da 

başlamış olan bir Avrupa birliği taslağı konu-

sundaki görüşmeler, barış ve huzur umutlarını 

daha da uzun sürdürdü. Amerika'nın Ortado-

ğu'daki manda yönetimlerinin hürriyetlerine 

kavuşmasından yana tavrı, Fransa tarafından, 

Suriye'nin ve Lübnan'ın birer anayasaya sahip 

olmasının sağlanması, İngiltere tarafından 

Irak'a ve Ürdün'e bağımsızlık verilmesi de bu 

yönde atılan adımlardı. Ancak çekingen bir 

sömürge politikası izleyen İngiltere, buna kar-

şılık bir yenilik yaparak, 1926'da, İngiltere'ye 

sömürge devletler topluluğunu, ortak bir bağla 

                                                 
1
  Locarno Antlaşması, 1 Aralık 1925'te, Londra'da 

imzalandı. Almanya ve Fransa arasında ortaya 
çıkan tamirat borçları sorununun uzlaşmaya 
dönüşmesi iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu 
yönde etkiledi ve bir güvenlik ortamı oluşturdu. 
Devletleri savaştan korumak ve anlaşmazlıkların 
barışçı yollarla çözümlenmesini öngören 
Locarno Antlaşması ile Avrupa'da yeni bir dö-
nem başladı. Bkz. “Locarno Antlaşması”, 
http://tr.wikipedia. 
org/wiki/Locarno_Antlaşması, 22. 05. 2009. 

2
  Bkz. “Kellog Briand Paktı”, http://tr. wikipedia. 

org/wiki/Kellogg-Briand_Paktı, 22. 05. 2009. 

kendine bağlamak amacıyla bir araya getire-

rek, İngiliz Milletler Topluluğu'nu 

(Commonwealth)3kurdu4. 

1929 ekonomik bunalımı, ekonomik sa-

vaşa, siyasî gerginliklere, gittikçe artan milli-

yetçi ve ideolojik çatışmalara yol açarak, barış 

dinamiğini ve sürecini kırdı. Borçların öden-

memesi, Amerikalıların, barışı muhafaza gay-

retlerinde yalnız başına kalması, 1931-1932'de 

silahsızlanma5 ve Avrupa birliği tasarılarının 

gerçekleşmeyişi, Almanya'nın, İtalya'nın ve 

Japonya'nın yayılmacı hırslarının yeniden 

ortaya çıkması, 1933'de Almanya ve Japonya'-

nın Milletler Cemiyeti'nden çekilmesi, barışın 

oyalayıcı ve geçici olduğunu, Büyük Harp’teki 

despotizm devrinin geri geleceğini göstermek-

teydi. Aynı yıl, Hitler'in iktidara gelmesiyle 

başlayan yeni süreç, Lozan Antlaşması’nın 

sağladığı kolektif güvenlik sisteminin sonunu 

getirdi6 ve bunalımlar dönemini başlattı. 

Dünya bunalımı, yerleştirilmeye çalışı-

lan demokrasi anlayışının güçsüzleşmesine yol 

açtı. Bu durum, milliyetçiliği, iktidara geçme 

aracı ve kurtuluş yolu olarak kullanan yeni, 

otoriter ideolojileri özellikle Nazizm’i, ortaya 

çıkardı. Çok zaman antlaşmalara aykırı olarak 

yürütülen diktatörlerin saldırgan politikaları, 

                                                 
3
  Kelime kökeni olarak İngilizcede "ortak çıkar, 

fayda" anlamına gelen commonwealth sözcüğü 
günümüz İngilizcesinde "bağımsız devlet" (ge-
nellikle demokratik cumhuriyet) anlamında kul-
lanılır. Günümüzde Commonwealth, Birleşik 
Krallık(İngiltere) önderliğinde bir araya gelmiş, 
bağımsız devletleri nitelemek amacıyla kullanı-
lır. Bkz. “Britanya 
İmp…”,http://r.wikipedia.org/wiki/ Britanya 
İmparatorluğu, 22.05.2009. 

4
 S. Pacteau, - F. C. Mougel, Uluslararası İlişkiler 

Tarihi, 2. bsk., İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 

84, 86. 

5
  Türkiye’nin milletlerarası işbirliği ve kolektif 

barış çabalarına katılması, 1928 de silahsızlan-
ma konferansının hazırlık komisyonu çalışmala-
rına davet edilmesiyle başladı. Komisyonda bü-
tün silahların ilgası teklif edildiği zaman, bu tek-
lifi destekleyenlerden biri de Türkiye oldu. 1932 
Şubatında toplanan Silahsızlanma Konferansın-
da da yine ve tam silahsızlanma üzerinde ısrar 
edildiği zaman da, bu teklifi destekleyen tek 
devlet yine Türkiye oldu. 

6
  Pacteau-Mougel, a.g.e., s. 86. 

http://tr.wikipedia/
http://tr/
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demokratlar yönünde sınırlı tepkilere yol açtı. 

İngiltere, bekle gör politikası, Amerika ise 

yalnızlık politikası izlemekteydi. Fransa ise 

endişeli, etkin ve her zaman çok başarılı olma-

yan diplomatik bir çaba içindeydi. Merkeziyet-

çiliğin ve diktatörlüğün karşısında korkak 

demokrasilerin zayıflığı ve Avrupa'nın küçük 

devletlerinin endişeye düşmesi, durumu daha 

da tehlikeli hale getirdi7. 

Türkiye’ye gelince, bu müstesna ülkenin 

çok zengin nimetlere, çok yönlü avantajlara, 

şanslara ve imkânlara sahip, tarihî derinlik ve 

geniş kültürel zenginliğiyle bir çekim merkezi 

haline gelmiş bir Afriavrasya ülkesi olan Tür-

kiye, Afrika’nın kuzeyi, Avrupa'nın doğusu ve 

Asya'nın batısında yer alan ve bu üç kıtanın 

kesişme, birleşme, karşılaşma, geçiş ve çatışma 

noktasında bir kavşak ve merkezî özelliği ile 

dünyanın dikkatini ve yönünü tarih boyu üze-

rine çekti. 8 

Türkiye’nin, Osmanlı'nın üç kıtada ulaş-

tığı son ve tabii sınırlarla hayat ve güvenlik 

sahası çizilmiş, belirlenmiş, beş deniz, yani 

Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz, Umman De-

nizi'nin uzantıları Kızıldeniz ve Basra Körfezi9, 

Hazar Denizi arasında ve üç kıtanın birleştiği 

kara coğrafyasında yer alan dört denize yani 

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve 

Akdeniz’e kıyısı sahip olmakla, kara devletin-

den çok, bir deniz devleti olması; 

Türkiye'nin jeopolitik10 ve jeostratejik11 

konumu ve bu konumun doğurduğu önemin 

                                                 
7
  A.g.e., s. 87-88. 

8
  Mehmet Kocaoğlu, "Üç Kıtanın Kesişim Nokta-

sında Bir İstikrar Unsuru: Türkiye", Yeni Forum, 
C. XVII, No:321, Şubat 1996, s. 25-36. 

9
  Türkiye'nin Güney Doğu-Basra Körfezi hattı 

politikası için bkz. Mahmut Bali Aykan, "Türki-
ye'nin Basra Körfezi Güvenliği Politikası", ODTÜ 
Gelişme Dergisi, C.XXI, No:1, 1994, s. 23-59; Ali 
Karaosmanoğlu, "Basra, Körfez Güvenliği ve 
Doğu Anadolu'daki Havaalanları Tartışması: Ya-
nılgılar ve Kuruntular", Dış Politika, C. X, No:2 
(Mayıs, 1983) s. 3-9. 

10
  Jeopolitiğin önemi için ayrıca bkz. A. Suat Bilge, 

"Jeopolitik", Kara Kuvvetleri Dergisi, C. II, No:5, 
Haziran 1959, s. 1-30. 

11
  Jeostratejinin önemi için bkz. Ahmet Davutoğlu, 

"Türk Dış Politikasında Stratejik Teori Yetersizli-
ği ve Sonuçları", Yeni Türkiye, C. I, No:3(Mart-
Nisan 1995), s. 497-501. 

çekiciliği, bölgesel sorunlar, bölgesel ve ulusla-

rarası çıkar çatışmalarının oluşturduğu tehdit-

ler, siyasî, ekonomik, askerî ve güvenlik sorun-

larının iç içe oluşu12, Türkiye’nin barış ve barış 

politikası, ortak barış, ortak güvenlik ve ittifak 

politikaları konularındaki çalışmaları, strateji 

geliştirici kuruluşları kaçınılmaz kıldı. 

Bu çalışmada, yeni Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin 1928-1938 döneminde yakın kom-

şuları, çevre bölge ülkeleri ve dünya devletle-

riyle ikili iyi ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni barış politikası, 

ortak barış, ortak güvenlik ve bölgesel ittifak-

lar kurma politikaları ve bu hususlardaki gay-

retleri genel hatlarıyla ele alındı. 

1.1. Avrupa Barışı ve Briand-Kellogg Paktı 

Fransa, Locarno Paktı'n13ı imzaladığı 

halde, doğu sınırlarının güvenliğinden endişe 

duyduğu için, bu yolda yeni ve başka garanti-

ler elde etmek istedi. Fransız dışişleri bakanı 

Briand, 20 Haziran 1927'de ABD ile sürekli bir 

barış paktı yapmayı ve bunda her iki devletin 

karşılıklı ilişkilerinde savaşa başvurmayacak-

ları prensibine yer verilmesini istedi. Monroe 

siyasetine geri dönmüş bulunan ABD için bu 

teklif uygun değildi. Dolayısıyla ABD, Fran-

sa'nın önerisini reddetti. Buna karşılık Ameri-

kan dışişleri bakanı Kellogg, bütün büyük 

devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetleme 

paktı imzalamalarını önerdi. Fransa öneriyi 

kabul etti. Bunun üzerine Kellogg, bu öneriyi 

Sovyetler dışında tüm diğer büyük ülkelere de 

sundu. Öneri, Almanya tarafından derhal; 

                                                 
12

  Bıyıklı, “Uluslararası Politikalar ve Afriavrasya 
Stratejileri Çemberinde Türkiye’nin Önemi ve 
Hayat Sahası” Türk Dış Politikası Cumhuriyet 
Dönemi,C.I, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2008, 
s. 27-28. Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan 
Kıbrıs, Çukurova bölgesi ile Hatay bölgesi ara-
sında bir ada olması dolayısıyla bu kara parçala-
rı ile bir bütünlük arz eder. Aynı zamanda Hatay 
ile Anadolu kıyılarının teşkil ettiği İskenderun 
Körfezi'ne hâkim bir noktada bulunduğundan 
bu toprakları kontrol eder durumdadır. Kıbrıs'ın 
yüzölçümü 9.251 km kare olup, Türkiye sahille-
rinden 70, Suriye'den 100, Mısır'dan 370, Ro-
dos'tan 400 ve Yunanistan sahillerinden 800 
km. uzaklıkta bulunmaktadır. 

13
 Bkz. “Locarno Antlaşması”, http://tr.wikipedia. 

org/wiki/Locarno_Antlaşması, 15.06. 2011. 

http://tr.wikipedia/
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İngiltere tarafından, Büyük Britanya İmpara-

torluğu'nun önemli bölgelerinde serbest kal-

mak şartıyla kabul edildi. Nihayet 27 Ağustos 

1928'de büyük devletler ile Belçika, Polonya ve 

Çekoslovakya Paris'te toplanarak Kellogg Pak-

tı adı verilen antlaşmayı imzalamaya karar 

verdiler. Daha sonra Sovyet Rusya ve belli 

başlı tüm devletler de bu pakta katıldılar. Pak-

tın esası, hukuki olmaktan çok ahlaki idi ve 

"savaşın lanetlenmesi" diye özetlenebilir. Rus-

ya’nın isteği üzerine, “barışın korunmasıyla 

samimiyetle ilgilenen” Türkiye de, 1928 Eylül 

ayında davet edildi ve 1929 Ocak ayında 

Briand-Kellogg Paktı’na katıldı. Bu pakt, yeni 

Türkiye için, barış adına ilk defa uluslararası 

sahada yerini almış olması ve uluslararası 

ilişkilerde savaşı reddettiğini açıkça ortaya 

koyması bakımından önemlidir.14 

1.2. Galiplerin Oluşturduğu Milletler Cemi-

yeti’ne Katılışı  

Milletler Cemiyeti (Birleşmiş Milletler), 

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletler tara-

fından, dünya barışının korunması ve ulusla-

rarası işbirliğinin arttırılması gayesiyle kurul-

du. Bu cemiyetin kurulmasına milletlerarası 

barış ve güvenliği korumak, gerçekte ise galip 

devletler tarafından elde edilen başarı ve hâ-

kimiyeti korumak ve mağlup devletleri dene-

tim ve kontrol altında tutmak maksadıyla I. 

Dünya savaşı sonrası toplanan Paris Konferan-

sı'nda, karar verildi ve 26 maddelik milletler 

cemiyeti misakı hazırlandı. I. Dünya savaşı 

galipleri tarafından kurulan cemiyetin başlıca 

maksadı; Versailles Antlaşmasıyla tespit edilen 

savaş sonrası düzenin devamını sağlamaktı15. 

Cemiyet, başlangıçta bir müddet İngiltere’nin 

kontrolü ve güdümünde faaliyet gösterdi. 

Bundan dolayı, Türkiye, İngiltere ile olan 

problemleri yüzünden Milletler Cemiyeti’ne 

pek sıcak bakmamıştı. Musul Sorunu ve İngil-

tere’nin Milletler Cemiyeti üzerindeki etkin 

nüfusu nedeniyle Türkiye bu kuruluşa uzun 

bir zaman üye olmayı düşünmemişti. Musul 

Meselesi’nin çözülmesi ve uluslararası işbirli-

                                                 
14

 Bkz. “Kellog Briand Paktı”, http://tr. wikipedia. 
org/wiki/Kellogg-Briand_Paktı,15.06.2011. 

15
 Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türki-

ye’nin Dış Politikası (1919-1938), Ankara, ATAM 
Yayınları., 1990, s.22-23; Edip Çelik, 100 Soruda 
Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, 1969, s. 94. 

ğinin öneminin daha çok artması gibi gelişme-

ler, Türkiye’nin bu teşkilata üye olmasını belir-

leyen önemli etkenler arasında yer aldı. Türki-

ye, takip ettiği “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 

ortak barış ilkesi ve ortak güvenlik politikası-

nın bir gereği olarak, 1928’den itibaren dünya-

daki silahsızlanma faaliyetlerine katıldı ve 

1929’da da uluslararası ilk katıldığı Briand-

Kellog Paktını imzalayarak, yukarda da belir-

tildiği gibi, uluslararası ilişkilerde savaşı red-

dettiğini açıkça ortaya koydu.  

Bu durum, Türk dış politikasına yeni bir 

boyut ve süreç kazandırdı ve 1930’lardan itiba-

ren Milletler Cemiyeti ile ilgilenmesine sebep 

oldu. 1930’lardan sonra dış politika stratejinin 

ana hedefi, Türk milletini ve devletini ayakta 

tutmaktı. Bu hedefe ulaşmak için de Avrupa'yı 

Türkiye'nin karşısına almamaya dikkat edildi. 

Bunun için de bir savunma taktiği olarak Av-

rupa'nın yanında yer almaya veya Avrupa'nın 

Türkiye'nin yanında yer almasına büyük özen 

gösterildi. Bu yüzden, barış politikası izleyen 

Türkiye, kendisi ile Milletler Cemiyeti arasında 

aynı maksada hizmet etmek noktasında bir 

yakınlaşmanın yaşandığı bu dönemde Türki-

ye, özellikle Musul meselesindeki kararların-

dan dolayı Milletler Cemiyeti’ne güvenilir bir 

teşkilat olarak bakmamasına rağmen, Cemiyet 

ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Batı ile 

sorunlar önemli ölçüde çözüldü ve dostluk 

antlaşmaları imzalandı16. 

Türkiye, Nisan 1932’de yapılan Cenevre 

Silahsızlanma Konferansı’nda, Milletler Cemi-

yeti ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. 

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi, takip 

ettiği barışçı dış politikanın tabiî bir sonucu 

idi. Türkiye, Barışçı dış politikası nedeniyle bu 

kuruluşa davet edildi. Bunun üzerine, İspanya 

ve Yunanistan temsilcileri Türkiye’nin Millet-

ler Cemiyeti’ne üye olarak kabul edilmesi yö-

nünde bir teklif verdiler. Bu teklif, 6 Temmuz 

1932 tarihinde Milletler Cemiyeti Genel Kuru-

lu tarafından 43 devletin oybirliğiyle kabul 

edildi. 17 Bu kararın, 18 Temmuz 1932 günü de 

TBMM de onaylanması sonucu, Türkiye res-

                                                 
16

 Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tari-
hi(1900-1999), Çağlar Yayınları, Ankara, 2005, 289-
290. 
17

 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-
1980), İş Bankası Yayınları, Ankara, 1991, s.337. 

http://tr/
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men Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. Bu geliş-

me, Türk dış politikasında da yeni bir dönemin 

başlangıcı oldu18. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasetin-

de, Yunanistan’la nüfus değişimi, İngiltere ile 

Musul, Boğazlar Komisyonu ile Boğazlar, 

Fransa ve Suriye ile Hatay sorununu yaşayan 

Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne üyelik konu-

sunda önemli bir sorun yaşamadı. Türkiye, 

üye olduktan sonra cemiyete sonuna kadar ve 

samimiyetle bağlı kaldı ve barışın korunması 

için Cemiyeti daima destekledi. Bu olay, aynı 

zamanda dış politikasında da yeni dönemin 

başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Türkiye, 

cemiyet içindeki aktif ve başarılı çalışmaları 

sonucu 1934 yılında konsey üyeliğine de seçil-

di. 

1.3. Balkan Birliği İçin Balkan Barışı ve Bal-

kan Paktı (9 Şubat 1934)  

 Balkanlar’da bir işbirliği fikrini, ilk kez 

1926 yılında Balkanlardaki Türk elçilikler orta-

ya attı. 1927yılında Dış İşleri Bakanı Tevfik 

Rüştü Aras da bir Balkan paktının kurulması 

fikrini savundu. Yunan başbakanı Venizelos 

da, Türkiye’nin Balkanlar’daki işbirliği teklifle-

rine sıcak baktı. Balkan Birliği’nin takibini, 

Cenevre’de toplanan Milletlerarası Barış Büro-

su yaptı. 1929 tarihinde Atina’da düzenlediği 

Evrensel Barış Kongresi’nde Yunanistan’ın 

eski başbakanı Papanastasiou, bir Balkan Birli-

ği kurulmasını teklif etti19. Bunun üzerine, 

Balkan devletleri arasında gayri resmi bir kon-

ferans toplanması kararlaştırıldı.20  

 1930’lu yıllara gelindiğinde, 1929 dünya 

ekonomik krizinin ve revizyonist ve anti-

                                                 
18

 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih(1789-1994), Filiz 
Kitabevi, İstanbul 1995, s. 577. 

19
 Gönlübol-Sar, a.g.e., s.96; Dilek Barlas, “Türki-

ye’nin 1930’lardaki Balkan Politikası”, Çağdaş 

Türk Diplomasisi 200 Yıllık Süreç, Ed.: İsmail 

Soysal, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, 

s.361-362. 
20

 Bu konferans, Balkan Paktı’nın gerçekleşme 

sürecinde yapılan 4 konferanstan ilki oldu. Bi-

rinci Balkan Konferansı, 6-10 Ekim 1930 tarih-

lerinde Atina’da; İkinci Balkan Konferansı, İs-

tanbul’da; Üçüncü Balkan Konferansı, 23-26 

Ekim 1932’de Bükreş’te; Dördüncü ve son Bal-

kan Konferansı, 5-11 Kasım 1933 tarihlerinde 

Selanik’te toplanmıştır. 

revizyonist politikalar çevresinde gruplaşma-

ların da etkisiyle Türkiye’nin, Balkan devletle-

riyle ilişkileri hemen hemen düzeldi ve Bal-

kanlar’da bir işbirliği kurulması için uygun 

ortam oluştu.  

Dünya ekonomik krizinde Avrupa ülke-

leriyle uzlaşma ve ticari işbirliği politikalarına 

ağırlık veren21 Türkiye, 1930’lu yıllarda Orta-

doğu ve Akdeniz’deki İtalyan tehlikesine karşı 

denge unsuru olarak revizyonist (değişimci) 

olmayan, yani mevcut vaziyeti korumadan 

yana olan batıya yaklaşma politikasını daha 

uygun gördü. 

 1933 yılından sonra İtalya ile Alman-

ya’nın güçlenmeye başlaması Balkan devletleri 

arasında güçlenme eğilimini doğurdu. Çünkü 

İtalya’nın Balkanlarda, Almanya’nın da Do-

ğu’da çıkarları ve gözleri vardı. Bu kuruluşun 

doğmasında İtalya ile Almanya’nın emperya-

list, yayılmacı emellerinin yanı sıra, daha önce 

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan dost-

luk ilişkileri ve yapılan antlaşmaların da etkisi 

oldu.  

 Sınırların güvenliğini sağlamak, yurtta 

barış, dünyada barış ilkesine uymak, komşu 

devletlerin dostluğunu kazanmak, devletlera-

rası güç birliği kurmak maksadıyla Türkiye bu 

paktın oluşmasında öncü rolü oynadı. 

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve 

Romanya, Atina’da bir araya gelerek kendi 

aralarında bir ittifak oluşturdular ve 9 Şubat 

1934 tarihinde Balkan Paktı’nı imzaladılar22. 

Revizyonist bir politika izleyen, komşuları 

üzerinde toprak iddiasında bulunan ve Nöyyi 

Antlaşması öncesine dönmek isteyen Bulgaris-

tan ve askeri ve ekonomik olarak İtalya’nın 

etkisi altında bulunan Arnavutluk ittifa-

ka/pakta katılmadılar. 

24 Ocak 1937’de Bulgaristan ile Yugos-

lavya arasında bir anlaşmaya varılması, antan-

tın aldığı kararlar ile çelişti. 1939’dan itibaren 

Balkanlarda ve dünya politikasında cereyan 

eden olaylar, Balkana Paktı’na fiilen son verdi. 

1940’ta son kez toplantısını yapan Balkan Pak-

tı, II. Dünya Savaşı yıllarında dağıldı.  

                                                 
21

 A.g.e., s. 292. 
22

 Düstur, 3.Tertip, C. 15, s.185-186. 
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1.4. Ortak Güvenlik İçin Doğu Akdeniz Gü-

venliği ve Akdeniz Paktı 

İtalya’nın, 1935 yılında, Ege’deki ada-

larda askeri hareketlere başlaması ve Habeşis-

tan’a (bugünkü Sudan) saldırması ile Doğu 

Akdeniz’de ortaya çıkan İtalyan tehlikesi, İn-

giltere ve Fransa ile Türkiye’yi birbirine yakın-

laştırdı. Çünkü, Fransa’nın ve İngiltere’nin 

Türk dostluğuna ihtiyacı vardı. İtalya-Habeş 

savaşı Türk-İtalyan münasebetlerindeki gü-

vensizliği arttırdı ve bu savaşın meydana ge-

tirdiği buhran karşısında Türkiye, ortak barışın 

korunmasında, İngiltere ve Fransa ile sıkı bir 

işbirliğine girme dönemini de açtı. Özellikle 

Türk-İngiliz ilişkileri bu krizden sonra önemli 

bir gelişme gösterdi. Bununla birlikte, Milletler 

Cemiyeti’nin İtalya tehdidine karşı aldığı yap-

tırım kararlarına Türkiye de katıldı. Yugoslav-

ya ve Yunanistan’ın da tehdit edilmesi üzerine 

İngiltere, Fransa, Yugoslavya, Yunanistan ve 

Türkiye, İtalya’ya uygulanacak olan yaptırım 

kararlarına katılmalarından dolayı İtalya’nın 

saldırısına uğrarlarsa yardım ve destek sözü 

verdi. Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye bu 

garantiyi kabul ettiler. Ayrıca, bu üç devlet de 

İngiltere’ye garanti verdiler. Daha sonra İngil-

tere bu devletlerin garantisinden vazgeçti. Bu 

sırada İtalya, Türkiye ile münasebetlerini dü-

zeltmek istediğinden ve Türkiye de İtalya’yı 

daha fazla kızdırmamak için, Temmuz1936’da 

tek taraflı kalan garanti durumuna son verdi. 

İtalya'nın Akdeniz'de doğurduğu bu tehlike ve 

yaptığı siyasi tehditler dolayısıyla ortaya çı-

kan, İngiltere ve Fransa’nın öncülük ettiği bu 

ittifak ve karşılıklı garantiler sistemine , “Ak-

deniz Paktı” adını verdiler.23 

Türkiye, bu pakta, 22 Ocak 1936’da ka-

tıldı. Akdeniz Paktı ile Türkiye, güvenliğinin 

ve ortak barışın korunmasında ve İtalyan teh-

likesi karşısında İngiltere’ye bağlanmış oldu. 

Bu, yeni Türkiye'nin, İngiltere ile münasebetle-

rinde bir dönüm noktası teşkil etti. Bundan 

sonra, Türkiye ile İngiltere arasında bir yakın-

laşma, ittifak ve güvenlik politikası izlendi.24  

1.5. Yeni Bir Barış Yaklaşımı: Montrö Barışı    

(20 Temmuz 1936)  

                                                 
23

 Armaoğlu, a.g.e., s.478. 
24

 Oran, a.g.e., s.273-274. 

Lozan Antlaşması’nda Boğazlar konu-

suyla ilgili alınan kararda Türkiye’ye tam yetki 

verilmedi. Bu durum, Türkiye’nin bağımsızlık 

anlayışına ters düştü ve Misak-ı milli kararla-

rına da uymadı. Çünkü bu sözleşmeyle, hem 

Boğazlar asker ve silahtan arındırılmış hem de 

Boğazlardan geçişleri kontrol etmek ve geçiş-

lerle ilgili olarak Milletler Cemiyeti’ne bilgi 

vermekle yetkili, ayrı bir bütçesi olan ve Tür-

kiye temsilcisinin başkanlık ettiği bir Boğazlar 

Komisyonu kuruldu. Lozan Konferansı’nda 

başkanı Türk olan uluslararası bir komisyonun 

Boğazları yönetmesi, Türkiye’nin egemenlik 

haklarına aykırı bir durum oluşturdu25. 

Türkiye’ye karşı ortaya çıkabilecek bir 

tehlike durumunda, Boğazların kullanımıyla 

ilgili Milletler Cemiyeti ve özellikle İngiltere, 

Fransa, İtalya ve Japonya Türkiye’ye garanti 

vermiş olmalarına rağmen bu yetersiz kaldı. 

Boğazların böyle bir statüye bağlanmış olması, 

Milletler Cemiyeti güvenlik sisteminin dünya-

nın çeşitli bölgelerinde tam olarak uygulana-

maması ve İtalya ile Almanya’nın dünya barı-

şını tehdit eden saldırgan bir tutum içinde 

bulunmaları ve dünyada yeni bir savaş rüzgâ-

rının esmeye başlaması, Türkiye’yi rahatsız 

etti. Çünkü bu durum, Boğazların da geleceği-

ni tehlikeye atacaktı. Türkiye, 11 Nisan 1936 

tarihinde, sözleşmeyi imzalayan devletlere 

“Şartlar Değişmiştir” ilkesinden hareketle birer 

nota göndererek, Avrupa’da gelişen buhranla-

rın, Boğazlar güvenliği için verilmiş olan ko-

lektif garantiyi artık işlemez hale getirdiğini 

belirtti ve Boğazların güvenliği ve egemenlik 

haklarının korunması için mevcut sözleşmenin 

değiştirilmesi isteğini bildirdi26.  

Türkiye’nin Boğazlara tek başına hâkim 

olmasını istemeyen, Boğazlarla ilgili politika-

sında Akdeniz yolu üzerindeki engelleri orta-

dan kaldırma amacına yönelen ve Boğazlardan 

geçiş hakkı isteyen Rusya, Lozan’da Türki-

ye’nin görüşünü desteklerken, Montrö’de des-

tek vermedi. Boğazların statüsü ve gemilerin 

geçiş şartlarıyla her zaman yakından ilgilenmiş 

olan İngiltere, Türkiye’nin bu isteğini haklı 

bularak desteklediğini açıkladı. Boğazlar Söz-

leşmesinde, Balkan Antantı Daimi Konseyi’nin 

Türkiye’nin isteklerini haklı bularak destekle-

                                                 
25

 Bodur, a.g.e., s.320-321. 
26

 Uçarol, a.g.e., 581-582. 
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mesi ve 4 Mayıs 1936’da aynı yönde bir karar 

alması, Türkiye’yi memnun etti27.. Daha sonra 

sözleşmeyi imzalayan diğer devletlerin de bu 

isteği uygun bulmaları üzerine, Boğazların 

durumunun, yeniden görüşülmesi için 22 Ha-

ziran 1936 tarihinde İsviçre’nin Montrö ken-

tinde bir konferans düzenlendi. Yapılan gö-

rüşmelerden sonra, 20 Temmuz 1936 günü, 

Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, 

Japonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve 

Yugoslavya arasında Montrö Boğazlar Sözleş-

mesi imzalandı 28.  

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde, Türki-

ye toprakları içinde başka yöneticilerin de 

bulunduğu anlamına gelen Boğazlar Komis-

yonu uygulamasına son verilerek ve Lozan’ın 

Türkiye’nin egemenlik haklarını zedeleyen 

hükmünün kaldırılıp komisyonun görevinin 

ve tüm yetkilerinin Türkiye’ye devredilmesi ve 

yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi-

nin sınırlandırılarak, Türkiye’nin denetimine 

bırakılması, Boğazlarda asker bulundurulması, 

Boğazlardaki Türk egemenliğini yeniden kur-

duğu gibi; Türkiye’nin uluslararası alandaki 

gücünü, saygınlığını ve bölgesindeki önemini 

arttırdı29. 

Sözleşme, Türkiye ile Avrupalı devletle-

ri birbirine daha da yaklaştırdı. Özellikle İngil-

tere kralı VIII. Edward'ın ziyareti ile Kemal 

Atatürk arasında oluşan dostluk, iki devlet 

idarecileri görüşlerine uygun olarak iki hükü-

met arasında fiilen gelişmekte olan yakın ilişki-

lerin ve etkilerin yolunu açtı. Uluslararası şart-

ların değişmesi üzerine yapılan sözleşme ile, 

                                                 
27

 Mustafa Bıyıklı, Batı İşgalleri Karşısında Türki-
ye’nin Ortadoğu Politikaları-Atatürk Dönemi-, 
Genişletilmiş 2. Baskı, Gökkubbe Yayınları, İs-
tanbul 2007, s. 308. 

28
 Montrö Sözleşmesi’nde Alınan Kararlar: 1. Bo-

ğazlar Komisyonu kaldırılarak görev ve yetkile-

ri Türkiye’ye bırakıldı. 2.Türkiye’ye Boğazların 

her iki yanında da asker bulundurma ve askeri 

tesis kurma hakkı tanındı. 3.Ticaret gemilerinin 

Boğazlardan geçişi serbest bırakıldı. 4.Yabancı 

savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi için sınır-

lama getirildi. 5. Karadeniz’de kıyısı olmayan 

devletlerin donanmalarına ait savaş gemileri, 

zaman ve ağırlıkları bakımından sınırlandırıldı. 

6. Türkiye bir savaşa girer ya da bir savaş tehli-

kesi ile karşılaşırsa Boğazları istediği gibi açıp 

kapayabilecekti.  
29

 Bodur, a.g.e., s.321. 

Türkiye kendi gücüne dayanarak Boğazlarda 

kendi savunmasını yapabilme imkânına ka-

vuştu ve uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin 

prestiji arttı. Batı ile ilişkilerde de yeni bir dö-

nem başladı. Böylece Türkiye, milletlerarası 

işbirliğine resmen katıldı ve dünya barışının 

korunması çalışmalarına da teşkilat içinde ve 

dışında katkıda bulunmaya devam edecek 

fırsatı buldu30. 

Bununla beraber, bu sözleşmeyle Misak-

ı Milli’nin Boğazlara yönelik kararı gerçekleşti. 

Türkiye, değişen güçler dengesini kendi lehine 

çok iyi değerlendirerek, büyük bir siyasi başarı 

kazandı. Artık Milletler Cemiyeti’nin yetersiz 

garantisi yerine Türkiye kendi gücüne daya-

nabilmek ve Boğazlar üzerinde de savunması-

nı yapabilmek imkânına kavuştu. 1833 Hünkar 

İskelesi Antlaşması’ndan beri süregelen Boğaz-

lar Sorunu çözümlenmiş oldu. Günümüzde 

Rusya’nın dağılmasından sonra Rusya, Uk-

rayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan’ın 

batılı ülkelerle ilişkilerinin giderek artmasın-

dan dolayı Boğazların stratejik önemi daha da 

arttı31. Bununla beraber Montrö Sözleşmesi, 

Avrupa’da, gerektiği zaman müzakere yolu ile 

revizyon esasını kabul eden bir barış cephesi-

nin alameti olma bakımından Boğazlar sınırını 

aşan barış için ortak işbirliği politikasının ifa-

desi olarak, ortak barış politikası anlamında 

bir “Montrö Siyaseti” de doğurdu32. 

1.6. Bölge Birliği İçin Ortadoğu Barışı ve 

Sadâbat Paktı (8 Temmuz 1937)  

 İtalya’nın, Milletler Cemiyeti kararlarını 

ihlâl ederek Habeşistan’a saldırıda bulunması, 

Türkiye’yi Doğulu devletlerle ittifak politikası 

ve bir pakt kurma yoluna sevk etti. Bu yakın-

laşma isteği, 2 Ekim 1935’de Cenevre’de, Tür-

kiye, Irak ve İran arasında Ortadoğu'da bölge-

sel işbirliğini geliştirmek maksadıyla üçlü bir 

antlaşmanın parafe edilmesi ile sonuçlandı33. 

İtalyan tehlikesine karşı 1934 Balkan ve 1937 

Sadâbat paktları ve Boğazlar Sözleşmesi ile 
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 Uçarol, a.g.e., s.577. 
31

 Uçarol, a.g.e., s. 585. 
32

 Tevfik Rüştü Aras, Atatürk’ün Dış Politikası, Kay-
nak yayınları, İstanbul, 2003, s.165. 

33
 Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti 
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Avrupa devletleriyle daha yakın işbirliğine 

yönelen Türkiye, bu süreç doğrultusunda ken-

dine biçilen rollerle, Doğu Akdeniz ve Kara-

deniz suları ile Balkanlarda ve Ortadoğu'da, 

barışçıl politikalar izleyerek ve iyi ilişkilerini 

sürdürmeye çalışarak barış ve denge politika-

sını devam ettirdi. 

Türkiye'nin 8 Temmuz’da, Tahran'da, 

İran Şahının yazlık sarayı olan Sadâbat Sara-

yı'nda, Afganistan, Irak ve İran ile imzaladığı 

Sadâbat Paktı, bu dört devletin birlik ve ittifa-

kıyla oluşturuldu. İran’ın başkenti Tahran’da, 

dört doğu devleti arasında Sadâbat Saray’ında 

yapılan antlaşmayla kurulan pakt, üye devlet-

lerden birinin saldırıya uğraması durumunda 

diğerlerinin de saldırıya uğramış sayılması 

esası üzerinde kuruldu ve ortak savunmayı 

esas aldı34. Yayılmacılığa karşı caydırıcı bir 

unsur oluşturan Sadâbat Paktı’na Türkiye ile 

arasındaki Hatay meselesi sebebiyle Suriye 

üye olmadı.  

Uluslararası barışı koruma adına Türki-

ye’nin öncülüğünde oluşturulan Sadâbat Pak-

tı’yla da doğu ve batı sınırlarının güvenliği 

sağlandı ve ittifak ve güvenlik sistemi kurul-

muş oldu. Böylece Türkiye, bölgede barışı ve 

dengeyi sağlayarak35, dünya barışına katkıda 

bulundu ve uluslararası alanda etkinlik ve 

saygınlık kazandı. 

Yukarıda açıklanan uluslararası ittifak-

ların bir ifadesi olarak Mustafa Kemal Atatürk: 

“Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer 

bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine 

çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz 

bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini 

bilemeyiz.” sözüyle uluslararası barışı koru-

manın değerini ortaya koydu.36 

Bu dörtlü işbirliği ve dostluk antlaşması, 

kayda değer barış örneklerinden biri olarak 

tarihe geçti. Türkiye, bu antlaşmayla, Ortado-

ğu'da muhtemel Kürt isyanlarına karşı alına-

cak ortak tedbirler yanında Irak'ın İngiltere'nin 

manda idaresi altında ve sömürgesi duru-
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 Aras, a.g.e., s.165. 
35

 Uçarol, a.g.e., s.587. 
36

 Haluk Bayülken, “Atatürk İlkelerinin Türk Dış 

Politikasına Etkisi”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, S.36, C. 12, Kasım 1996: 

http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiI

cerik& IcerikNo=714, 05,06, 2011. 

munda olması sebebiyle dolaylı olarak İngilte-

re ile de bir işbirliği gerçekleştirdi.37  

1.8. Bölge Güvenliği İçin Irak ve Musul Po-

litikası  

Lozan Konferansı tartışmaları sürecinde, 

İngiliz temsilcisi Lord Curzon, Musul sorunu-

nu, Milletler Cemiyeti’nin hakemliğine havale-

sini önermeyi düşünerek, konferans günde-

minden çıkartmayı planlıyordu. Sorunun İn-

giltere’nin ağırlığı olan Milletler Cemiyeti’ne 

havalesi demek, sorunun İngilizler lehine çö-

zülmesi demekti. Türkiye ise, üyesi olmadığı 

ve İngiltere’nin nüfuzunda olan Milletler Ce-

miyeti’nin Musul sorununa karıştırılmasını 

istemiyordu. Ancak diğer taraftan Ankara 

Hükümeti, Musul meselesi yüzünden barış 

yolunu tıkamayı da politikasına aykırı görü-

yordu. İsmet Paşa, 9 Şubat’ta müttefiklere 

sunduğu mektupta Türk tarafının görüşünü şu 

sözlerle açıkladı “Salt barışın yapılmasına en-

gel olmamasını sağlamak amacıyla ve Türkiye 

ile İngiltere arasında bir yıl içinde bir ortak 

anlaşmayla çözümlenmek üzere, bu meselenin 

konferans programından çıkartılmasının ye-

rinde olacağını düşünmekteyiz”38. 

Türkiye’nin Musul Politikası TBMM’nde 

şiddetli tartışmalara yol açtı. Hükümetin bu 

konuda izlediği dış politikayı eleştiren ve kuv-

vet kullanarak Musul’u alma fikrini savunan 

milletvekillerine cevap için söz alan Mustafa 

Kemal bu konudaki politikasını şöyle izah etti:  

“...Bugün Musul meselesini halletmek 

istediğimiz vakit bu meselede karşınızda yal-

nız İngiliz değil; Fransız, İtalyan, Japon ve 

bütün dünyanın düşmanları vardır. Yalnız 

karşı karşıya kaldığımız zaman İngilizlerle 

karşı karşıya kalacağız… Musul meselesini 

bugünden halledeceğiz, ordumuzu yürütece-

ğiz, bugün alacağız dersek, bu mümkündür. 

Musul’u gayet kolaylıkla alırız. Musul’u aldı-

                                                 
37

 İsmail Soysal, "1937 Sadâbât Paktı", X. Türk 

Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, 
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ğımızı müteakip muharebenin hemen son 

bulacağına kani olamayız. Yani bunu ayrıca 

konu etmek isterseniz mahzurlar kendi kendi-

ne ortaya çıkar”39. 

Bu değerlendirmelerden sonra Türkiye, 

Musul sorununun konferans programından 

çıkartılmasını ve iki ülke arasında bir yıl içinde 

ortak bir anlaşma ile çözümlenmesini istedi. 

Bunun üzerine Lozan Konferansı’nın ikinci 

bölümünde Musul meselesi gündeme gelmedi. 

Türk tarafının bir yıllık önerdiği süre dokuz 

aya indirilerek üzerinde mutabakata varıldı40. 

Osmanlı Devleti’nin bir parçası olan 

Musul Vilayetinin kaderinde, stratejik önemi 

yanında bölgede bulunan bol miktardaki pet-

rol rezervleri etkili oldu. XX. yüzyılın başla-

rında Avrupa ve Amerikan emperyalizminin 

ilgi odağı haline gelen Mezopotamya bölgesi 

için sermaye çevreleri ve bunların yönlendir-

diği devletlerarasında kıyasıya süren bir mü-

cadele başladı. Böylece uluslararası bir mesele 

haline gelen Musul’a sahip olma mücadelesin-

de, İngiltere bölgede elde ettiği askeri avantaj-

ları kullanarak diğer devletlere karşı üstünlük 

kurmaya çalıştı. Ayrıca İngiltere, meseleyi 

kendi lehine çözümlemeye çalışırken, bölgenin 

petrolü ile ilgilenen büyük sermaye çevrelerine 

petrolden pay vermek suretiyle karşısına çıkan 

birçok engeli de aşmayı bildi41. 

Musul’da başlayan bağımsızlık mücade-

lesi, içinde bulunulan tüm olumsuz şartlara 

rağmen Ankara Hükümeti tarafından destek-

lendi. Türkiye, Musul’u kurtarmak maksadıyla 

bir askeri harekâtın hazırlıklarına da girişti. 

Ancak, Lozan’da görüşmelerin kesilme tehli-

kesinin belirmesi ve savaşın yeniden başlama 

ihtimalinin ortaya çıkması üzerine planlanan 

askeri harekât yapılamadı. 

Musul Meselesi gündeme geldiğinde 
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Türkiye sorunun İngiltere ile Türkiye arasında 

ikili görüşmelerle çözümlenmesi yönünde bir 

politika izleyerek, karşısındaki rakip sayısını 

azaltmayı düşündü. Bundan sonra iki devlet 

arasında 5 Haziran 1926 tarihine kadar devam 

edecek olan bir diplomasi savaşı başladı. Lo-

zan’da çözülemeyen Musul sorununun ikili 

görüşmelerde de bir karara bağlanamaması 

üzerine konu, Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. 

Cemiyetin oluşturduğu inceleme komisyonu-

nun raporu Musul’u hukuken İngilizlere verdi. 

Bu rapor çerçevesinde Milletler Cemiyeti de 

Musul’u İngiltere’nin 25 yıl süreli mandaterliği 

kabulü şartıyla Irak’a bıraktı. Bu karara rağ-

men bölge üzerindeki iddiasını sürdüren Tür-

kiye, Şeyh Sait İsyanı ile Musul üzerindeki hak 

iddiasını dayandırdığı tezin zayıfladığını anla-

yınca İngilizlerle anlaşma politikasını tercih 

etti ve Musul’u kaybetti42.  

Musul Vilayetinin Türkiye’den ayrılıp 

Irak’a devrinin ardından Ankara Hüküme-

ti’nin bu konudaki dış politikası, Irak’ın toprak 

bütünlüğüne saygılı olacak şekilde sürdü. 

Bölgedeki Türkmenlere olan ilgisi ise zamanla 

azaldı. Ancak Türkmenlere karşı uygulanan 

baskıcı politikalar ve ortaya çıkan üzücü olay-

lar neticesinde, tepkisini göstermekten de çe-

kinmedi. Fakat yapılan girişimlerin hemen 

hemen tamamı sadece diplomatik yazışmalarla 

sınırlı kaldı. Türkiye, Türkmenlerin, Irak’ın 

yerli vatandaşı sayılmasını sağlayabilecek fark-

lı çözüm yolları üretemedi ve Irak Hüküme-

ti’ne yaptırımlar uygulayamadı43.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Mustafa 

Kemal Atatürk’ün bu yıllarda izlediği dış poli-

tika, gerilim ve savaş politikası değil, güvenlik, 

barış ve ittifak politikasıydı. Nitekim Türkiye'-

nin 8 Temmuz 1937’de, Tahran'da, İran Şahı-

nın yazlık sarayı Sadâbat Sarayı'nda, Afganis-

tan, Irak ve İran ile imza etmiş olduğu dörtlü 

antlaşma(Sadâbat Paktı), kayda değer barış 

örneklerinden biri olarak tarihe geçti44. Türki-

ye, bu antlaşmayla, Ortadoğu'da işbirliği, dost-

luk ve Kürt isyanlarına karşı alınacak ortak 

tedbirler45 yanında Irak'ın İngiltere'nin manda 

idaresi altında ve sömürgesi durumunda ol-
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ması sebebiyle, İngiltere ile sürekli muhatap 

olma zorunda kaldı.  

1.8. Bölge Güvenliği İçin Filistin Politika-

sı(1930-1938) 

Lozan antlaşması ve Filistin’in zaten İn-

giliz işgali ve mandası altında bulunması, Tür-

kiye Cumhuriyeti devlet adamları ve siyasile-

rinin, politikalarını da hassasileştirdi ve sınır-

landırdı.  

1930-38 dönemi, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti ve Atatürk’ün dış politikasını belirler-

ken, barışçı politikaya daha yakın ve mevcut 

durumun muhafazasına çalışan batılı devletle-

re yaklaşmayı uygun buldu.  

Alman Nazizm’i, Yunan, Romen, Rus ve 

diğer Hıristiyan unsurların düşmanlığı karşı-

sında, yok edilme tehdidi altında bulunan 

Yahudilerin düştüğü aşağı ve acıklı durum 

karşısında zayıfa, mazluma daima el atan, 

koruyan bir millet olan Türkler ve Türkiye, bu 

dönemde, tüm asırlar boyunca hiç bir zaman 

1933 yılından II. Dünya Savaşı sonuna kadar 

süren dönemdeki gibi zorlu bir durumla karşı-

laşmamış olan ve politik Siyonizm'in Filistin 

topraklarında bir devlet kurma uğruna Türkle-

re ve Türkiye'ye karşı tutum, faaliyet ve mace-

ralarına rağmen, Yahudilere, Musevilere kucak 

açarak, onlara karşı yine eşi görülmemiş bir 

asalet ve insaniyet örneği sergiledi. Türk dip-

lomatları, Nazi işgali altındaki Avrupa’dan 

binlerce Yahudi'yi kurtardı ve Türkiye’nin 

Musevi mülteciler için Doğu Avrupa ve Filis-

tin arasında bir köprü oluşturmasına imkân 

sağladı. İnsaniyet duygusu eksikliğiyle suç-

lanmaktan çekinen Türkiye, Musevi kurtarma 

ve göç örgütlerinin faaliyetlerini yasaklıyor-

muş gibi yaptı. Ama el altından aktif biçimde 

bunlara yardım etti ve Nazi tehdidine karşı da 

siyasî tedbirler aldı. Bu baskı ve tehlikelere 

karşı Türkiye bu siyasî tedbirleri kullanarak 

hem Musevi mültecilere yardımını sürdürdü, 

binlerce Musevi'yi Türk vatandaşı diye kur-

tardı ve hem de Musevilere yardım etmek 

isteyen tüm kuruluşlar için önemli bir üs göre-

vi üstlendi. Üstelik Türkiye, Musevilerin Av-

rupa’dan Filistin’e kaçmaları için tek geçit yolu 

olarak kaldı. Türkiye, Boğazları mülteci geçişi-

ne kapatmayı da reddetti. Daha önce Musevi 

Ajansı’nın kullandığı Marsilya-Akdeniz hattı, 

Fransa’nın işgali (ve daha sonra 1940’ta İtal-

ya’nın savaşa girmesi) ile kapanmıştı. Türki-

ye’nin artan önemi sebebiyle Musevi Ajansı, 

genel merkezini Cenevre’den İstanbul’a kay-

dırmıştı. Kuruluşun Başkanı Haim Barlas hatı-

ralarında bu konuda şunları yazmıştır: "Filis-

tin’e Musevi göçünün başarılı olmasındaki en 

önemli etken, Alman etkisi ve işgal tehlikesine 

rağmen Türkiye’nin, kuruluşumuzun istekle-

rine uygun biçimde Musevi göçmenlerin geçi-

şine izin vermesidir. Türk Hükümeti tarafın-

dan 12 Şubat 1941 tarihinde çıkarılan 'Transit 

Kararnamesi' bu göç hareketinin ana temelini 

oluşturdu." 46. 

Bunun yanında, Türkiye daima Filistin 

halkı yanında yer almış ve Filistinlilerin milli 

ve uluslar arası haklarını her zemin ve fırsatta 

savunmaya devam etmiştir.  

Bütün bu misallerde, Atatürk’ün dış po-

litikasında da 1930-1938 yıllarında Atatürk, 

Lozan Antlaşmasını referans alarak, millî sınır-

ları aşmayan bir güvenlik ve barış politikası 

izlediği görülmekteydi. Üstelik Filistin’i işgali 

altında tutan ve orada bir Yahudi devletini 

tesis etmenin zeminini oluşturmaya çalışan 

İngiltere ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı, Ya-

hudilere kucak açtığı ve onların Türkiye üze-

rinden Filistin’e geçmelerine de izin verdiği 

bilinmekteydi.  

 İngiltere kralı VIII. Edward'ın ziyareti 

ve Boğazlarda yeni rejimin Montrö antlaşması 

hükümlerine göre uygulanmasının başlaması 

ve Filistin’i işgali altında tutan İngilizlerin 

kralıyla Kemal Atatürk arasında oluşan dost-

luk, iki devlet idarecileri görüşlerine uygun 

olarak iki hükümet arasında fiilen gelişmekte 

olan yakın ilişkilerin ve etkilerin yolunu açtı: 

Türk Hükümeti, İngiltere’ye haber verdikten 

ve Sovyetler ile de sıkı danışmalarda bulun-

duktan sonra 11 Nisan günü sözleşmeyi imza-

layan devletlere birer muhtıra vererek yeni 

boğazlar rejimini ortaya koymak üzere konfe-

ransın toplanmasını istedi. İngiltere, Balkan 

                                                 
46

 Bıyıklı, a.g.e., s. 324; Stanford J.Shaw, “Musevi 

Soykırımına Karşı Türkiye", (çevirimiçi) http: 

//www. ideapolitika. 

com/arsiv/4/4_dosya_shaw1. htm, 19 Mayıs 

2002; Musevi olayı ve Yahudilere yardım eden 

diplomatlar için bkz.: Vecdet Erkun, Budapeş-

te’den Ankara’ya: Anılar, Ankara, Türk-Macar 

Dostluk Derneği Yay., 1999, s. 90-93. 
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Paktı Daimi Konseyi bu isteği haklı bularak 

desteklediler. Sözleşmeyi imzalayan devletle-

rin de uygun bulmaları üzerine 22 Haziran'da 

İsviçre'nin Montrö kentinde konferans düzen-

lenmiştir. 20 Temmuz'da Türkiye, İngiltere, 

Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Romanya 

Bulgaristan ve Yugoslavya arasında Montrö 

Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.. Uluslararası 

ilişkilerde Türkiye'nin itibarı arttı. Batı ile iliş-

kilerde de yeni bir dönem başladı. Boğazlar 

sözleşmesinden sonra Türk-İngiliz dostluğun-

da önemli bir yakınlaşma ve gelişme sağlan-

dı47.  

Yeni Türkiye, Ortadoğu'da kendisinden 

ayrılan ülkelerin Fransız ve İngiliz mandası 

altına girmesiyle, askıya alınmış meseleleri48 

bağımsızlıklarını kazandıktan sonra ikili ilişki-

ler kurarak tekrar ele almaya başladı. İleriki 

yıllarda İngiltere, bağımsızlıklarını kazandık-

tan sonra da Ortadoğu Arap devletleri üzerin-

deki etkinliğini sürdürmek için Türkiye'ye bir 

rol vermek isteyecektir. Ancak Araplar Türki-

ye'ye, Siyonizm varlığının bölgeye yerleştiril-

mesinde Batının işlediği cürme ve suça günah-

kâr bir ortak olarak bakacaklar ve Türkiye'nin 

1951 yılında ortaya attığı Ortadoğu Komutan-

lığı projesiyle, Arap ülkelerini Batı savunması-

na bağlamak istemesini, projenin Araplar tara-

fından, Arap ülkelerindeki mevcut askerî üsle-

ri aracılığıyla II. Dünya Savaşı'nda Arap ülke-

lerine teklif edilen İngiltere liderliğindeki Batı 

emperyalizmi projesi olarak hatırlayacaklardı. 

Türkiye'nin "İslâm ve Müslüman düşmanı" 

İsrail'i tanıması, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri-

nin artması ve Arap ülkelerini Batı savunma 

sistemine bağlamak istemesi, Türk-Arap mü-

nasebetlerinde olumlu adımlara rağmen daima 

aşılması zor iki engel olacaktır49.  

Netice olarak Yeni Türkiye'nin bu dö-

nemdeki uluslararası politikaları ve politik 

tutumları, bir diplomasi pazarlığına değil, 

                                                 
47

 Bıyıklı, a.g.e., s. 308-309.  
48

 Yazıcı, a.g.e., C. II, s. 218.  
49

 İbrahim Dakuki, "Türk Okul Kitaplarında ve Med-
yasında Arap İmajını Değiştirmek İçin Eğitim ve 
Tanıtım Bazında Yeni Bir Hareket Planı", Türk 
Arap İlişkilerinin Geleceği, Milletlerarası Plat-
formda Çözüm Önerileri 15-18 Kasım 1993 Bey-
rut-Lübnan, İstanbul, Timaş Yay., 1994, s. 511-
513.  

Lozan prensiplerine ve yüzyıllardır mücadele 

ettikleri düşmanlarına karşı duydukları gü-

vensizliğe dayandı50.  

1.9. Bölgesel Güvenlik Politikası 

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik poli-

tikalarının temel unsurları Milli Mücadele 

döneminde belirginleşmeye başlamıştı. 16 

Mart 1921 tarihinde Sovyetler Birliği ile yapı-

lan Türk-Sovyet dostluk anlaşması ile doğu 

sınırları güvenlik altına alınırken, Batılı ülkele-

re karşı da stratejiler geliştirildi ve pazarlık 

payı artırıldı. Bu anlaşmanın 8. maddesindeki 

hüküm daha sonra Türkiye’nin komşuları ile 

yürüttüğü ilişkilerde dış politikasının temel 

prensiplerinden birini oluşturdu. Bu maddeye 

göre “Akid taraflar kendi ülkeleri üzerinde, 

diğer devletlerin hükümetini devirmek amacı-

nı güden teşekküllerin kurulmasına ve çalış-

masına müsaade etmeyecekti.” Dış politik 

literatürde “komşuların karşılıklı olarak iç 

işlerine karışmama prensibi” olarak bilinen bu 

temel prensibi Türkiye’de tüm iktidarlar dış 

politikanın temel araçlarından bir olarak gör-

müşlerdi. Sovyetler Birliği ile 1921 yılında 

başlayan ilişkiler, 1925 yılında imzalanan 

“Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması” ile yeni 

bir aşamaya geldi. Bu bağlamda Türkiye ulus-

lararası işbirliği ve ilişkilerinde, 1925 Antlaş-

masının 2. Maddesi çerçevesinde Sovyetler 

Birliği’nin tutumunu önceden öğrenmeden 

kesin adım atmamaya özen gösterdi. Yine bu 

dönemde Türkiye’nin uluslararası barış ve 

güvenlik konularındaki faaliyetlerde Sovyetler 

Birliği’nin katkısı göz ardı edilmedi51. Türkiye, 

1936 yılına kadar kendi güvenliliğinin sağlan-

ması ve uluslararası düzenin korunması ile 

ilgili yapılan görüşmelerde, Sovyetler Birli-

ği’nin bu yöndeki politikalarını (Milletler Ce-

miyetine girmede olduğu gibi) göz önünde 

bulundurdu52. 1 

                                                 
50

 Georges Duhamel, Yeni Türkiye Bir Garp Devleti, 
Terc.: Can Yücel, Ankara, TTK., 1956, s. 66.  

51
 Uçarol, a.g.e., s. 564. 

52
 Muhittin Demiray, “Türkiye Cumhuriyeti Devle-

ti’nin Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Strateji-
lerinin Gelişimi”, Türk Dış Politikası Cumhuriyet 
Dönemi, Editör: Mustafa Bıyıklı, C. I, Gökkubbe 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 120. 
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Mustafa Kemal Paşa, 1923 Lozan Ant-

laşması ile ulaşılan sonuçlara (Musul ve Hatay 

hariç) ve Türkiye’nin uluslararası alanda hu-

kuken varlığının kabulünü ve sınırlarını tat-

min edici ve gerçekçi sonuçlar olarak gördü. 

Bu nedenle, Birinci Dünya Savaşı’nın mağlubu 

Almanya ve İtalya gibi revizyonist bir diş poli-

tika izlemedi. Belirlenen sınırları (Musul ve 

Hatay dışında) kabul etmiş ve komşularına 

karşı toprak talebinde bulunmadı. Türkiye 

1928 yılında uluslararası silahsızlanma Komis-

yonu’na katılarak uluslararası barışın ve gü-

venliğin sağlanabilmesi için devletlerin silah-

lanma yarışmasından vazgeçmeleri yönünde 

bir dış politika izledi. Sovyetler Birliği’nin 

dışişleri bakanı Litvinov, Türkiye’nin, dünya 

siyasetinde oynamakta olduğu önemli role ve 

jeopolitik konumuna vurgu yaparak, 1928 

Uluslararası Silahsızlanma Komisyonu’na 

davet edilmesini talep etti.53  

Türkiye’nin dış ve güvenlik politikası-

nın temelini Mustafa Kemal’in vurguladığı 

“Yurtta sulh, cihanda sulh” kavramı ve yakla-

şımı, oluşturdu. Mustafa Kemal, 1931 yılında 

yaptığı bir konuşmada Türkiye’nin uygulaya-

cağı barışçı dış ve güvenlik politikasını şu şe-

kilde ifade etti: “Türkiye’nin emniyetini gaye 

tutan, hiçbir milletin aleyhine olmayan, bir 

sulh istikameti, bizim daima düsturumuz ola-

caktır”54. Osmanlı Devleti’nin nerdeyse hiç 

sonu gelmeyen savaş, darbe ve karşı darbeler-

den oluşan acı tecrübelerinden ders çıkararak 

dış politikada Türkiye’nin güvenliğini tehdit 

edecek bir maceraya atılmamaktı55.  

Türkiye, 1923’den sonra Birinci Dünya 

Savaşı ile birlikte elde edilen uluslararası mev-

cut durumun devamı yönündeki politikaları 

destekledi. Bunu yaparken Mustafa Kemal bu 

dönemde Statüko taraftarları ile aralarındaki 

sorunları gidererek ilişkileri düzeltmeye; re-

vizyonistlere karşı mesafeli durmaya ve özel-

likle de Mussolini’nin tehditlerine karşı koy-

maya56 çalıştı. Türkiye, Wilson İlkeleri çerçeve-

sinde Uluslararası barışın ve güvenliğin sağ-

                                                 
53

 Armaoğlu, a.g.e., s. 335. 
54

 Mehmet Gönlübol v.d., Olaylarla Türk Dış Politi-
kası 1919-1993, 9. bsk., Ankara, Siyasî Kitabevi, 
1996, s. 94. 

55
 Demiray, a.g.m., s. 121. 

56
 Oran, a.g.e., s. 253. 

lanması için bir platform olması düşünülen 

Milletler Cemiyeti’ne Musul konusunda ver-

diği aleyhte karara rağmen 1932’de üye oldu. 

Aynı şekilde Avrupa’da giderek belirgin hale 

gelen Statükocu İngiltere ve Fransa taraftarları 

ile revizyonist Almanya ve İtalya ülkeleri ara-

sındaki gerilimin giderek arttığı bir dönemde, 

Balkanlar’da güvenliğin sağlanması ve muh-

temel bir savaş durumunda Balkan ülkelerinin 

dış saldırılara karşı kendilerini koruyabilmele-

ri hedefine yönelik olarak, Türkiye ve Balkan 

ülkeleri arasında 1934 yılında Balkan Paktı 

imzalandı. Mustafa Kemal Atatürk, Türki-

ye’nin, Balkan Paktı ile Balkanlar’daki komşu-

ları ile Sadâbat Paktı57 ile de doğu ve güney-

doğudaki komşuları ile olan sınırlarını güven 

altına alınmasının ötesinde bir strateji belirle-

meye de çalıştı. Türkiye, İtalya’nın Akdeniz ve 

Ortadoğu’daki niyet ve tehditlerine karşı oluş-

turulan Balkan Paktı’na ve yine İtalyan ve Rus 

tehditlerine karşı Sadâbat Paktı’na kendi arala-

rındaki sınırları garanti eden bir anlaşmadan 

ziyade, akit taraflarının sınırlarını diğer devlet-

lere karşı koruyabilecek bölgesel bir savunma 

teşekkülünün ön aşaması olarak gördü. Türki-

ye, Balkan devletleri arasında eşitlik esasına 

dayanan kurumsal bir işbirliğinin Avrupa 

politikasında önemli bir yere sahip olacağını 

düşündü.58  

Bu dönemde, döneminde Türkiye’nin 

güvenliğinin zaafa uğramasına sebep teşkil 

eden sorunlardan biri de Türkiye’nin savun-

masında jeostratejik açıdan önemli bir konuma 

sahip olan Boğazlar sorunu gelmekteydi. Lo-

zan Antlaşması’nda (24 Temmuz 1923) ek bir 

protokolle imzalanan “Boğazlar Sözleşmesi” 

Türkiye’yi tatmin etmekten uzaktı. Zira her iki 

boğazın iki yakasında da, Çanakkale’nin doğu 

ve batısında 20’şer, İstanbul Boğazı’nda 15 

km., askerden arındırılmış bölge bulunacak; 

Marmara Denizi’ndeki adalara asker konuş-

landırılmayacaktı. Boğazların güvenliği ise 

Milletler Cemiyeti’nin garantisi altında bu-

lunmakta ve Boğazlar, MC tarafından oluştu-

rulan bir “Boğazlar Komisyonu” tarafından 

yönetilmekteydi.59 Bu haliyle Türkiye’nin Bo-
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 Soysal, a.g.m., s. 3129-3158; Gresh- Vidal, 

a.g.e., s. 77.  
58

 Gönlübol, vd., a.g.e., s. 103. 
59

 Uçarol, a.g.e.,, s. 580 ve Armaoğlu, a.g.e., s. 343. 
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ğazlar üzerinde hâkimiyetinden bahsetmek 

söz konusu değildi. Türkiye’nin güvenliği için 

stratejik öneme sahip olan Çanakkale ve İstan-

bul boğazlarını savunma tedbirlerini alması 

mümkün görünmüyordu. Avrupa’da Alman-

ya’nın başını çektiği revizyonistler ile İngiltere 

ve Fransa’nın öncülük ettikleri Statüko taraf-

tarları arasında giderek tırmanan gerilim, Tür-

kiye’nin Boğazların statüsünü kendi lehine 

yeniden düzenlenmesini sağladı. Türkiye, 

akidleştiği taraflara gönderdiği notada ulusla-

rarası mevcut ortamda “kendi güvenliği, sa-

vunması ve egemenlik haklarının korunması” 

için Lozan’da belirlenen statünün değiştirilme-

si yönündeki talebi 20 Temmuz 1936 yılında 

Montreux’de yapılan yeni bir sözleşme ile 

kabul edildi. Bu sözleşme ile Türkiye Boğaz-

larda kendi güvenliğinin sağlanması ve hâki-

miyet haklarını sınırlayan Boğazlar statüsünü 

kendi lehine değiştirmeyi başardı60  

2. Sonuç 

Lozan Antlaşması’ndan hemen sonra 

Türkiye, yeni bir barış yolu politikasıyla Bal-

kan devletleri, komşuları ve yakın doğu İslam 

devletleriyle yeniden politik ve diplomatik 

ilişkiler başlattı. Ortak barış ve ortak güvenlik 

işbirliğine dayalı ikili anlaşmalar yaptı. Bu ikili 

anlaşmalarda, Balkanlar’ın ve Ortadoğu’nun 

içinde bulunduğu durum da dikkate alınarak 

“iyi komşuluk, barış, dostluk ve kardeşlik” 

yaklaşımıyla gerçekçi bir dış politika izlemeye 

çalıştı. 1930’lu yıllarda dünyadaki ekonomik 

kriz ve barışın tehlikeye girmesi Balkanları ve 

Ortadoğu’yu da etkiledi ve bu durum, devlet-

leri ikili ve çoklu işbirliğine ve bölgesel ittifak-

lara yönlendirdi. Dünyada ortaya çıkan yayıl-

macı(revizyonist) ve statükocu(anti-

revizyonist) gruplaşmalar ve eğilimler, Balkan 

ve Ortadoğu devletleri arasında da yayılmaya 

başladığı için, Balkanlarda ve Ortadoğu’da 

statükonun devamını hedefleyen devletler 

arasında ortak barış ve ortak cephe güvenliğini 

sağlayacak ittifakların kurulmasının yolunu 

                                                 
60

 Demiray, a.g.m., s.122; Uçarol, a.g.e., s. 585; 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ed.: Abdullah 

İlgazi, 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011, 

s.212-225. 

 

açtı. Bu ittifakların oluşmasında büyük oranda 

Türkiye etkili ve öncü oldu. 

Bölge ülkeleri ve diğer büyük devletlerle 

iyi ilişkilerini geliştirmeye çalışan Türkiye 

Cumhuriyeti, ikinci on yılında “Yurtta barış, 

dünyada barış” politikasıyla, başta Balkanlar-

da olmak üzere doğu Akdeniz havzasında 

ittifaklar kurarak, Avrupa Birliği benzeri bir 

çevresel bölge birliği kurmaya çalıştığı anla-

şılmakladır. Ne var ki yeni Türkiye’nin ortak 

barış ve ortak güvenlik amaçlı oluşturmaya 

çalıştığı bu birlik projesini, II. Dünya Sava-

şı’nın sebepleri ortadan kaldırdı. 
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KOBİ’LERİN KURUMSALLAŞMASINDA KOSGEB DES-

TEKLERİNİN ROLÜ 

Ahmet ÇAKIR*, İbrahim AKSEL , Masoodul Hassan  

 

Öz 
Bu çalışmada KOBİ’ler ile ilgili temel bilgiler, kurumsallaşma kavramı, KOBİ’lerin kuramsal-

laşmasında genelde devlet desteklerinin özelde ise Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı 

(KOSGEB)’nın desteklerinin KOBİ’lerin kurumsallaşmasındaki etkilerine yönelik saha araştırmasının 

sonuçları yer almaktadır. 

Araştırma kapsamında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan 

KOBİ niteliğindeki 200 işletme bulunmaktadır. Söz konusu işletmelerin 100’ü destek kullanan 100’ü 

ise hiç destek kullanmayan işletmelerdir. Araştırmanın verileri, söz konusu işletmelerin yöneticileri 

ve/veya sahip yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan anket formu aracılığıyla yüz yüze yapılarak 

toplanmıştır. Araştırmada değerlendirmeye alınan anket sayısı destek alan işletme 45 ve hiç destek 

kullanmayan işletme 57 olmak üzere toplam olarak 102’dir. 

Araştırma kapsamındaki KOSGEB’den destek alan işletmeler destek almayan işletmelerden 

daha kurumsal olduğu; yine biçimsel yapı, kültürel güç, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal çevre 

ve normlara uyum boyutları açısından KOSGEB desteği alan işletmeler, destek almayan işletmelerden 

daha kurumsal olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Kurumsallaşma, KOSGEB 

 

 

The Role of KOSGEB Support of the SMES Institutionalization 
 

 

Abstract 
 

In this study, basic information relating to SMEs, the concept of institutionalization and the 

results offield research about effects of support of KOSGEB (Republic of Turkey- Small and Medium 

Enterprises Development Organization) on SMEs institutionalization. Within this research, 200 SMEs, 

which has been operating in Istanbul Ikitelli Industrial Zone. The point in question, 100 entities that 

uses support and 100 entities that not uses support. The data were collected from face to face 

questionnaires with the owners and/or managers of enterprises. Evaluated the number of survey in 

this study is 45 entities that uses support and 57 entities that not uses support to total of 102 entities. 

According to the result of this research, supported firms are more institutionalize than not supported 

firms. Especially that dimensions; formal structure, cultural power, corporate social responsibility, 

compliance with corporate environment and norms. 

 

Keywords: SME, Institutionalization, Republic of Turkey- Small and Medium Enterprises 

Development Organization 
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Giriş 

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de ül-

kenin ekonomik ve sosyal yapısının harcını 

oluşturan Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KO-

Bİ) önemli bir ağırlığa sahiptir.  KOBİ’ler geniş 

bir alanda faaliyet gösterdikleri için, bölgesel 

farklılıkların giderilmesi, mülkiyetin tabana 

yayılması, istihdam yaratılmasında büyük 

önem taşırlar. KOBİ’lerin ekonomideki yeri, 

yarattığı istihdam, büyük işletmelere sağladık-

ları destek hizmetleri ve milli gelire sağladıkla-

rı katkı göz önüne alındığında, mutlaka des-

teklenmeleri gerekmektedir. Bunun için bütün 

dünyada ve Türkiye’de KOBİ’lere yönelik 

çeşitli teşvik ve destekler verilmektedir. 

KOBİ’ler söz konusu destek ve teşvikleri kul-

landıklarında kurumsallaşma yolunda da 

önemli adımlar atmış olmaktadır. Çünkü des-

tek ve teşvikler KOBİ’lere verilirken kendile-

rinden bir takım prosedürleri yerine getirmele-

ri istenmektedir. Söz konusu istekler uygula-

nırken KOBİ’lerin faaliyetlerindeki nitelikleri 

yükseltmektedirler. 

KOBİ’lerin çeşitli teşvik ve desteklerle 

desteklenmesindeki amaçlardan birisi de; bü-

yük şirketlerle rekabet ve gelişimlerinin sağ-

lanması yanında, KOBİ’lerin avantajlarından 

yararlanmak ve olumsuz yönlerini azaltmaktır. 

Kurumsallaşma KOBİ’lerin önemli so-

runudur. KOBİ’lerin %95’lik bir kısmını aile 

işletmelerinin oluşturduğu ve yöneticilerinin 

genelde aile üyeleri olduğu bir ortamda ku-

rumsallaşmanın önemi daha da artmaktadır. 

Çünkü kurumsallaşma ile firmalar kendilerini 

yöneten kişilerin keyfi uygulamalarından kur-

tulmakta bir kurallar ve standartlar topluluğu-

na sahip olmaktadır.  

KOBİ’ler temel sorunlarını çözebilme-

lerinde kurumsallaşma çok önemli bir adım-

dır. Kurumsallaşma en başta KOBİ’lerin kendi-

leri ile yüzleşmelerini sağlayacaktır. Kendileri 

ile yüzleşmeyi başarabilen bir KOBİ yaşadıkla-

rı sorunları fark edecek ve sağlıklı çözüm yol-

ları bulma yolunda bilinçlenecektir.  

Bu çalışmada Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme Dairesi Başkanlığı (KOS-

GEB) tarafından KOBİ’lerin kullanımına sunu-

lan destek ve teşvik türleri ile kurumsallaşma 

düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu 

doğrultuda öncelikle KOBİ ve kurumsallık 

kavramları kuramsal açıdan ele alınmakta 

daha sonra KOSGEB’den destek alan işletme-

ler ile destek almayan işletmelerin kurumsal-

laşma düzeyleri karşılıklı olarak incelenmek-

tedir.  

 

1. Küçük ve Orta Boy İşletme 

(KOBİ) Kavramı ve KOBİ’lere 

Sağlanan Destekler 

Sanayi devriminden bu yana özellikle “öl-

çek ekonomisi” teorisinden hareketle büyük 

ölçekli işletmeler önemsenmiştir. Bu önemse-

mede büyük işletmelerin maliyet tasarrufu 

sağlamaları etkin olmuştur. Gerek serbest pi-

yasa ekonomisinde gerekse sosyalist ekonomi-

lerde ideal olan büyük olandır düşüncesi son 

yıllara kadar etkinliğini göstermiştir. 1960’lı 

yıllardan bu yana ise geçmiş yılların aksine 

gerek gelişmiş ülkelerde gerekse gelişmekte 

olan ülkelerde KOBİ’lerin desteklendiği, bu 

işletmelerin sadece sosyal ve politik düzlemde 

değil ekonomik düzlemde de sahip oldukları 

üstünlüklerin güçlü bir şekilde vurgulandığı 

göze çarpmaktadır. Örneğin İngiltere’de 

20’den az sayıda işçi çalıştıran işletmelerin 

sayısı ekonominin %98’ini oluşturmaktadır 

(Deakins ve Freel, 1998; 144). Ülkemizde ise 

2008 yılı verilerine göre, toplam işletme sayısı 

2.583.099, toplam KOBİ sayısı ise 2.580.075 

olarak görülmektedir. Buna göre işletmeleri-

mizin %99,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır 

(TÜİK, 2011). 

Sözü edilen bu gelişmelerin sonucu 

“küçük güzeldir” sözü slogan haline gelmiş, 

“ölçek ekonomileri” kavramı ise yerini “siner-

ji” kavramına bırakmıştır. KOBİ’lerin ekono-

mik, sosyal ve politik düzlemde önem kazan-

malarının bir diğer nedeni ise söz konusu iş-

letmelerin niteliklerinin değişimleriyle de ilgi-

lidir. Artık KOBİ’ler başarısız ve sürekli yar-

dıma muhtaç işletmeler değil, aksine değişim-

lere çok daha kolay ayak uydurabilen esnek, 

yenilikçi ve bürokratik olmayan yapılarıyla 

ortaya çıkan fırsatları çok iyi değerlendirebilen 

işletmelerdir (Müftüoğlu, 1998). 

KOBİ’lerin tanımlanması hemen her 

ekonomide farklılık göstermesine rağmen ge-

nel olarak kabul edilen unsurlar vardır. Örne-

ğin AB’nin KOBİ tanımında en çok üzerinde 

durduğu iki ölçütten birisi işletmenin yıllık 
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geliri iken bir diğeri de çalışan sayısıdır. Çalı-

şan sayısı sektörden sektöre değişmekle birlik-

te en fazla 250 kişi olarak kabul edilmektedir 

(O’Regan ve Ghobadian, 2004; 64-79). Ülke-

mizde KOBİ tanımında bir birliğin sağlanması 

amacıyla 18 Kasım 2005 tarihinde çıkarılan 

"KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandı-

rılması Hakkında" yönetmelik ile Türkiye’de 

KOBİ tanımlaması AB’nin KOBİ tanımı ile 

uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Söz ko-

nusu yönetmelikte KOBİ'ler 250 kişiden az 

yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılası ya da mali bilançosu 25 milyon Türk 

Lirasını aşmayan işletmeler olarak tanımlan-

mıştır (Resmi Gazete, 2005/9617). 

Avrupa’da 1980’li yıllardan bu yana 

KOBİ’lerin sayısında önemli bir artış olmuştur. 

KOBİ’lerin devlet tarafından desteklenmesi 

ülkedeki ekonomik gelişme ile bir paralellik 

taşımaktadır. İzlenen politika ve verilen des-

teklerin KOBİ’lerin kurumsal kültürlerinin 

gelişmelerine yardımcı olduğu ve ekonomik 

refahı arttırdığına dair görüşleri yaygınlık 

kazanmasına rağmen söz konusu politikaların 

kesin sonuçlarını tespit etmek zor olmaktadır 

(Curran, 2000; 36). Bununla birlikte KOBİ’lerin 

sayısının artması sadece makro ekonomik şart-

ların doğurduğu bir sonuç değildir. Hükümet 

programları, mevcut girişimci iklimi, teşvik 

edici bir ortamının varlığı, siyasilerin yapıcı 

yaklaşımları ve finansal destekler yeni işletme-

lerin kuruluş nedenleri arasındadır (Reynolds, 

2011; 27). 

KOBİ’lerin ülke ekonomilerinde böyle 

büyük rol oynamaya başlaması devletlerin 

KOBİ’lere destek vermelerini de beraberinde 

getirmiştir. Destek ve teşviklerin yapısı birbi-

rinden farklılık arz etse de gerek AB ülkelerin-

de (Laudher ve diğ., 1994; 11) gerekse Afrika 

ülkelerinde (Rogerson, 2004) devletlerin KO-

Bİ’lerin gelişmeleri için destek ve teşvik sis-

temlerini kurdukları görülmektedir. 

Ülkemizde KOBİ’lere destek veren bir 

çok kurum bulunmasına rağmen bunların 

içinde en büyük aktör hiç şüphesiz KOS-

GEB’tir. KOSGEB, 15 Haziran 2010 tarihinde 

yeni bir yapılanmaya giderek verdiği destek ve 

teşvikleri yeniden tanımlamıştır (KOSGEB, 

2010). 

2. Kurumsallaşma Kavramı  

Kurumsallaşma, ekonomik, sosyal ve 

politik nitelikteki olayların incelenmesinde 

başvurulan bir yaklaşımdır. Kurumları nasıl 

oluştuğu, toplumsal özellikler ile kurumlaşma 

arasındaki ilişkiler, organizasyonların yapı ve 

işleyişleri ve kurumsal olmaları bu yaklaşımın 

incelediği alt başlıklardandır. Ancak kurum-

sallaşma konusu ile ilgili olanların konuya 

bakış açıları ve tanımları birbirinden farklı 

olabilmektedir (Koçel, 2005; 361). 

Bu konuda benzer bir yaklaşımın 

Holm tarafından ileri sürüldüğü görülmekte-

dir. Holm, “Kurumlar nedir, nasıl çalışırlar, 

kasıtlı olarak mı oluşturulurlar, ne zaman ve 

nasıl değişirler?” sorularını sormuş ve kurum-

ların sosyal bilimciler arasında son zamanlarda 

yeniden ilgi odağı olmasına rağmen bu konu-

da bir fikir birliği oluşmadığını belirtmiştir 

(Holm, 1995, 398).  

Kurum Teorisinin temelleri ilk olarak 

Philip Selznick’in çalışmalarıyla atılmıştır. 

Selznick kuruluş (örgüt) ve kurum ayırımın-

dan hareketle, kurumlaşmayı örgütün ayrı bir 

kimlik kazanma ve sosyal ihtiyaç ve baskıların 

bir sonucu olarak esnek ve duyarlı bir yapı 

haline gelme süreci anlamında kullanmıştır. 

Diğer bir ifadeyle örgütler amaçlarını gerçek-

leştirmek için düzenlenmiş biçimsel bir yapı-

dır. Ancak örgütsel değerlerin somutlaştırıla-

rak ve sosyal yapının ekonomik anlamın öte-

sinde bir canlı olarak ihtiyaçları belirlenerek, 

uyum kapasitesi daha fazla olan bir canlı biçi-

minde ele alınması ve anlaşılması halinde ör-

gütten çok kurumdan söz edilebilir (Gürol, 

1998, 8). 

North ise bu farkı şu şekilde açıkla-

maktadır. Kurumlar ekonomik kısıtlamalara 

rağmen toplumdaki fırsatları belirlemektedir. 

Kuruluşlar ise bu fırsatlardan yararlanmak için 

kurulurlar ve evrim geçirdikçe de kurumları 

değiştirir. Diğer bir anlatımla kurumların sun-

duğu teşvik unsurlarının sonucu olarak evrim-

leşen kuruluşlar ile kurumlar arasındaki 

simbiyotik (karşılıklı birbirinden beslenme) 

ilişkiden kaynaklanan bir kilitlenme vardır. 

Belli bir kuruluşun ortaya çıkmasının nedeni, 

kurumsal çerçevenin bir parçası haline gelen 

teşvik unsurlarıdır. Kuruluşlar gerçekleştirdik-

leri faaliyetlerin kârlı olabilmesi için bu çerçe-

venin içinde kalmak zorundadır (North, 2010; 

15). 
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March’a göre kurumsallaşma süreci 

çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan çevresel deği-

şim ile başlamaktadır. Çevresel değişim zorun-

lu olarak organizasyonel değişimi ortaya çı-

karmaktadır. Organizasyonel değişim ise iş-

letmelerde standartlaşmayı sağlamaktadır 

(March, 1996; 281). 

Meyer ve Rowan ise kurumsallaşmayı 

kuralların yerleşikliği açısından yaklaşmakta-

dır. Bu yaklaşıma göre kurumsallaşma; işlet-

menin dışındaki çevreyle karşılıklı etkileşimiy-

le ortaya çıkan uyumlu ve kontrol edilebilir 

faaliyetler sistemi ve bu sistemin zorunlu kıl-

dığı kural ve prosedürlerin icra edilmesi süre-

cidir (Meyer ve Rowan, 1997; 340). 

3. Kurumsallaşmanın Unsurları 

Çalışmanın araştırma kısmının temeli-

ni oluşturan kurumsallaşmanın unsurları do-

kuz başlık altında ele alınmıştır. Bu sınıflama, 

literatürde ilgili konulardan yola çıkılarak 

(Çakır, 2010) tarafından yapılmıştır. Bunlar; 

Biçimsel Faaliyet Yapısı; Biçimsel faali-

yet yapısı prosedürler, talimatlar ve yazılı ku-

rallar aracılığı ile firmanın iç bünyesindeki 

istikrarı, sistemliliği, objektifliği ve standart-

laşmayı sağlar. Böylece firmaların faaliyetleri 

bireysel inisiyatiften çıkartılarak belirlenen 

kurallara bağlanmış olur. Böylece yöneticiler 

ve çalışanlar neyi nasıl yapacaklarını ve so-

rumluluklarını detaylı olarak bilirler. Faaliyet-

ler ile ilgili oluşan bu açıklık durumu planla-

manın hızlı ve etkin yapılabilmesini ve yapılan 

bu planların daha kolay uygulamaya geçmesi-

ni sağlar (Staggenborg, 1988; 593).  İşletmeler 

büyüdükçe organizasyon yapısı karmaşık bir 

hal almaktadır. Farklı birimler ve mevkiler 

arasındaki ilişki sayısının artması bu sonucu 

doğurmaktadır. Eğer yazılı bir organizasyon 

şeması yoksa görev ve tanımlar açıklayıcı de-

ğilse, tarif edilmiş bir raporlama sistemi yoksa 

yapılan faaliyetler belgelerle kontrol altına 

alınmıyorsa işletmenin birçok sorunla karşıla-

şacağı açıktır. Karşılaşılan hatalar, gecikmeler, 

çatışmalar, verimsizlikler, işten ayrılmalar ve 

mutsuzluklar bu sorunların başındadır (Tav-

şancı, 2009; 22).  

Biçimsel Yapıya Uyum; Kurumsallaşma 

bir anda olmaz zaman içinde gerçekleşir. İş-

letmeler az veya çok kurumsallaşmayı kendi 

bünyelerinde yaşatmaktadırlar. Burada önemli 

olan kurumsallaşmanın tekrarlanan eylemler 

ve alışkanlıklar aracılığı ile örgütler içinde 

standart hale gelebilmesidir. Örneğin bir iş-

letme çalışanların birbirlerini selamlama ve 

hitap tarzları, ödüllendirme ve cezalandırma 

yöntemleri, müşterileri ile diyalog kurma bi-

çimleri, yöneticilerin çalışanlara karşı davranış 

biçimleri ve kendi aralarındaki diyalogları 

kurumsallaşmış olabilir. Burada önemli nokta 

davranışların eylemlerin tekrarlanarak alışkan-

lık haline gelebilmesidir (Tavşancı, 2009; 27). 

Tutarlılık;İşletmelerin kurumsallaşa-

bilmeleri için eylemlerinin birbiriyle uyumlu, 

bir başka ifadeyle tutarlı olması gerekmekte-

dir. Tutarlılık her bir parçanın arzulanan bü-

tünlüğü yansıtması ve onunla uyumudur. 

Bundan dolayı meydana getirilen biçimsel 

faaliyet yapısının (prosedür ve kurallar) ve 

biçimsel organizasyon yapısının (organizasyon 

şeması, yetki ve sorumluluklar) önceden ta-

nımlandığı şekilde sürdürülmesi ve biçimsel 

yapıya uyum sağlaması gerekmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında prosedürlerin, kuralların, 

organizasyon şemasının tüm çalışanlar tara-

fından aynı şekilde algılanıp aynı şekilde uy-

gulanması gerekir (Tavşancı, 2009; 27-28). 

Kurumsal Çevreye Uyum; Bir işletmenin 

içinde bulunduğu çevredeki kurumsal faktör-

ler işletmelerde bir takım değişikliklerin olma-

sına neden olmaktadır. Bunun en önemli ne-

deni kurumsal faktörlerden kaynaklanan bas-

kılardır. Çünkü işletmeler bulundukları çevre 

içindeki farklı birimlerle iş yapmak zorunda-

dırlar. Özellikle etkili kurumlar değişimin 

unsurlarını önemli ölçüde etkilemektedir 

(Grewal ve Dharwadkar, 2002; 82). Örgütler 

faaliyet gösterdikleri toplumda meşrutiyet 

kazanmak ve işletmenin yaşamı için gerekli 

olan çeşitli ekonomik kaynaklara ulaşabilmek 

için birer efsane işlemi gören kuramsal kural-

lara (meslekler, iş yapma yöntemleri vb.) uy-

mak zorundadır (Özen, 2007; 255-256). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Kurumsal 

sosyal sorumluluk düşüncesi sürdürülebilirli-

ğin başarılmasında önemli bir rol oynar.  Sür-

dürülebilir bir gelişme sosyal adaletin sağlan-

ması, çevrenin korunması gibi temel konuları 

içine alan ve ekonomik büyümeyi hedefleyen 

bir yaklaşımdır (Wilson, 2003; 2).  

Kültürel Güç; Güçlü bir örgüt kültürü 

işlevselliği arttırmaktadır. Bu da yapılan işin 
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yüksek performanslı olduğu anlamına gelmek-

tedir. Bu sonucu sağlayabilmek için ise çalışan-

lar arasında güçlü bir dayanışma oluşturularak 

iyi kararlar verebilmenin yolunu açmak ge-

rekmektedir (Langan ve Philomena, 1997; 273). 

Profesyonellik; Profesyonelleşme işlet-

medeki tüm faaliyetlerin konuyla ilgili olan 

uzman kişilerce gerçekleştirilmesi, yetki ve 

sorumlulukları uzmanlık temeline göre belir-

lenmesi demektir (Barnes ve Hershon, 1989; 

195).  

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik; İşletmeler 

farklı kurumlar tarafından hazırlanan, üzerin-

de hem fikir olunan, anlaşma sağlanan, stan-

dart ve ilkelere uymak suretiyle hesap vere-

bilmeleri mümkün olabilir. Güvenilir olma, 

saygı, sorumluluk, adil olma, başkalarının 

haklarına özen gösterme bu ilkelerden bazıla-

rıdır (Morgan ve Hunt, 1994; 23). Şeffaflık, 

hesap verebilirlik, denetim, sorumluluk gibi 

kavramlar birbirleriyle ilişkili ve birbirini ta-

mamlayan kavramlardır. Şeffaflık herkesin 

ihtiyaç duyduğu bilgiye kolayca ulaşabilmesi-

ni ifade eder. Hesap verebilirlik ve şeffaflık 

arasındaki ilişki ise birbirine bağlı, karşılıklı ve 

birbirini tamamlar niteliktedir (Eryılmaz, 2011; 

24-25). 

Toplumsal Değer ve Normlara Uyum; İş-

letmeler meşruluk kazanıp kurumsallaşmayı 

sağlayabilmek için dürüstlük, sözünde durma, 

doğaya karşı saygılı olma, adalet, yapılan hak-

sızlıklara karşı tepki gösterme gibi toplumsal 

değer ve normlara uymalıdır (Arıcıoğlu ve 

Tutan, 2008; 47).  

4. KOSGEB Desteklerinin KOBİ’lerin 

Kurumsallaşmasındaki Rolü Üzerine 

Araştırma 

Temel olarak işletme faaliyetlerinin ki-

şilerin varlığına bağımlı olmadan yürütülmesi 

anlamına gelen kurumsallaşma, literatürde çok 

fazla araştırma ve çalışmaya konu olmaktadır. 

Gerek özgün olarak gerekse farklı kavramlarla 

ilişkilendirilerek ele alınan kurumsallaşma 

kavramı bu çalışmada devlet desteklerinin bir 

türü olan KOSGEB destekleri ile ilişkisi açısın-

dan ele alınmaktadır. 

4.1 Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı “KOSGEB des-

teği alan KOBİ’ler ile KOSGEB desteği alma-

yan KOBİ’lerin kurumsallaşma düzeyleri ara-

sında farklılık var mıdır?” sorusuna cevap 

bulmaktır. Buradan hareketle temelde devlet 

desteklerinin özelde ise KOSGEB desteklerinin 

işletmelerin kurumsallaşma düzeylerine olum-

lu etkisi olduğu düşünülmektedir. 

4.2 Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtlar 

        Araştırmanın kapsamını İstanbul İkitelli 

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

ve devlet desteği almayan 100 işletme ile 

KOSGEB’den destek alan 100 işletme oluştur-

maktadır. Çalışmaya konu olan işletmelerin 

aldıkları destekleri faaliyetlerine yansıtmaları 

ve sonuç almaları böylece kurumsallaşmaları-

na etki etmesi düşünüldüğünde önceki yıllar-

da aldıkları destekler değerlendirilmelidir. Bu 

gerekçeyle çalışma ana kütlesine 2010 yılından 

önce KOSGEB’ten destek alan 100 işletme 

alınmıştır. Bu ön kabul gereği ana kütleye ko-

nu olan işletmelerin aldıkları destekler KOS-

GEB’in 15 Haziran 2010’dan sonra uygulamak-

ta olduğu yeni destek tasnifine göre değil, söz 

konusu tarihten önceki tasnife göre değerlen-

dirilecektir. 

4.3 Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama yöntemi 

olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anket formunda yer alan sorular araştırmada 

belirtilen hedeflere uygun şekilde oluşturul-

maya çalışılmış, soruların anlaşılabilir ve kısa 

olmasına özen gösterilmiştir. Katılımcıları 

etkilememek amacıyla yönlendirici soruların 

sorulmamasına dikkat edilmiştir. 

KOSGEB’den destek alan işletmelerin 

iletişim bilgilerine KOSGEB İkitelli Bölge Mü-

dürlüğü’nden ulaşılmış, KOSGEB’ten destek 

almayan işletmeler İstanbul İkitelli Organize 

Sanayi Bölgesi’nin web sayfasından tesadüfi 

olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada bazı işletmelerin ticari fa-

aliyetlerini durdurma, araştırmaya katılmak 

istememe, iletişim bilgilerinden ulaşılamama 

vb. gibi nedenlerle KOSGEB desteği alan 45 

işletme ve destek almayan 57 işletme toplam 

105 değerlendirmeye alınmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formu 2 

ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; (1) işlet-

meye ait bilgiler (destek alan işletmeler için 

destekler ile ilgili bilgiler), (2) kurumsallaşma 
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ölçeği bölümleridir. Araştırmada kullanılan 

kurumsallaşma ölçeğinde 5’li Likert tipi metrik 

ifadeler kullanılmıştır. Verilen ifadelerin sıklık 

dereceleri (1) Hiç katılmıyorum, (2) Biraz Katı-

lıyorum, (3) Orta Derecede Katılıyorum, (4) 

Çok Katılıyorum, (5) Tamamen Katılıyorum 

şeklinde sıralanmıştır.  

Araştırmada kullanılan “kurumsal-

laşma ölçeği” Apaydın (2007) ve Tavşancı 

(2009)’nın kullandığı ölçeklerden yararlanıla-

rak dokuz boyut ve 63 ifade olarak oluşturul-

muştur. 

4.4 Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın hipotezleri şu şekilde be-

lirlenmiştir; 

H1-A: KOSGEB’den destek alan işletme-

ler ile destek almayan işletmelerin kurumsal-

laşma düzeyleri arasında fark vardır. 

H1-B: KOSGEB’den destek alan işletme-

ler ile destek almayan işletmelerin kurumsal-

laşma boyutlarının düzeyleri arasında fark 

vardır. 

4.5 Araştırmada Kullanılan  

      Ölçeğin Güvenilirliği  
             Çalışmada güvenilirlik analizlerinden 

iç tutarlılık analizi tercih edilmiştir. İç tutarlı-

lık, Cronbach Alpha (α), ikiye bölme ve mad-

de-toplam korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir 

ve sıfır ile bir arasında değişen değerler alır. 

Değer bir (1.00)'e yaklaştıkça güvenirliğin yük-

sek olduğu kabul edilir (Özdemir, 2011). 

Araştırmaya ilişkin 63 ifadeli kurum-

sallaşma ölçeğinin iç tutarlılığı ve güvenilirli-

ğini ölçmek için kullanılan Cronbach Alpha (α) 

değeri, 0,956 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 

ölçeğin güvenilir olduğunu söylemek müm-

kündür 

Ölçeğin güvenilirliği için alfa değerin-

den başka ölçeğin madde-toplam puan kore-

lasyon değerlerine bakılır. Bu değerin en az 

0,30 olması beklenir (Büyüköztürk, 2004; 257; 

Şencan, 2005; 257). 

Ölçeğin güvenilirliği için alfa değerin-

den başka ölçeğin madde-toplam puan kore-

lasyon değerleri incelendiğinde profesyonellik 

boyutunun altında yer alan “çalışanlarımız 

yeteneklerine göre terfi ettirilmektedir” ifade-

sinin 0,30 değerinden düşük olarak (0,263) 

hesaplanmıştır. Bununla birlikte geçerlilik 

analizleri sırasında bu ifade çıkarılmadan fak-

tör analizi uygulanmış, söz konusu ifade ge-

çerlilik analizi sonucunda da düşük değer 

almış ve böylece ölçekten çıkarılmıştır. 

4.6 Araştırmada Kullanılan  

      Ölçeğin Geçerliliği  
Araştırmada kullanılan ölçeklerin ge-

çerliliği için geçerlilik türlerinden, içerik geçer-

liliği ve yapı geçerliliği hesaplanmıştır. İçerik 

geçerliliği için önce aynı disiplindeki doktora 

öğrencileri tarafından anket sorularının uy-

gunluğu, anlaşılırlığı ve istenen şeyi ifade edip 

etmediği açılarından gözden geçirilmiş, gerekli 

düzeltmeler yapıldıktan sonra 2 akademisyen 

tarafından incelenmiş ve ölçeklerin son hali 

verilmiştir. Yapı geçerliliği için ise faktör ana-

lizi uygulanmıştır. 

Faktör analizi sonucunda “Kurumsal-

laşma Ölçeği”nin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

test değeri 0,831 olarak hesaplanmıştır. KMO 

test değerinin 0,50’den büyük olması veri seti-

nin faktör analizi için uygunluğunu gösterir. 

KMO test değeri 1’e yaklaştıkça veri setinin 

faktör analizi için iyi değerlere sahip olduğu 

söylenebilir (Kalaycı ve diğ. 2006; 327).  

Faktör analizinde ikinci bakılacak olan 

test Barlett testi’dir. Barlett test değerinin sig. 

değerinin anlamlı çıkması değişkenler arasın-

daki korelasyonun anlamlı olduğunu gösterir 

(Kalaycı ve diğ. 2006; 328).  “Kurumsallaşma 

Ölçeği”nin Barlett testi sig. değeri (p = 0,000 / 

χ2=2775,968; p<0,01) anlamlı çıkmıştır. 

Faktör analizinde faktör sayısına karar 

verilirken özdeğerinin (Eigen value) 1’den 

yüksek olmasına ve faktör yüklerinin 0,40 ve 

üzerinde olmasına dikkat edilmiştir. 

Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ön-

cesinde 9 boyut ve 63 ifadeden oluşan “ku-

rumsallaşma ölçeği”, faktör analizi sonucunda 

8 faktör ve 39 değişken olarak ortaya çıkmıştır. 

Bir başka ifadeyle 63 ifadeden oluşan “kurum-

sallaşma ölçeği”nin 24 ifadesi geçerlilik analizi 

sonunda çıkarılmıştır. Ortaya çıkan 39 ifade ve 

sekiz faktörden oluşan ölçek toplam varyansın 

%70’ini açıklamaktadır. 

4.5 Araştırmanın Bulguları 

Katılımcı İşletmelerin Kuruluş Yılı 

Ana kütlede yer alan işletmelerin yaşı 

(kuruluş yılı) göz önüne alındığında; destek 

alan 45 firmanın % 42,2’si (19 işletme) 15 yıl-
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dan daha kısa süredir faaliyet göstermekte 

iken %57,8’i (26 işletme) 15 yıldan daha fazla 

süredir faaliyet göstermektedir. Destek alma-

yan 33 firmanın % 57,9’u (33 işletme) 15 yıldan 

daha kısa süredir faaliyet göstermekte iken % 

42,1’i (24 işletme) 15 yıldan daha fazla süredir 

faaliyet göstermektedir. 

Katılımcı İşletmelerin Unvanı 

Destek alan işletmelerin %88.9 (40 iş-

letme) limited şirkettir. Limited şirket oranı 

destek almayan firmalarda %93 (53) dür. Ano-

nim şirketlerin oranı ise destek alan işletme-

lerde %11.1 (5), destek almayan işletmelerde 

ise %7 (4) dür. 

Katılımcı İşletmelerin Faaliyet Gösterdiği 

Sektörler 

Destek alan toplam 45 işletmenin 

%33.3’ü (15 işletme) Ana metal döküm, makine 

yedek parça sanayinde faaliyet göstermekte-

dir. %20’si (9 işletme) Kimya, plastik, kozmetik 

ve kalıp sanayinde, %17.8’i (8 işletme) Tekstil, 

örme giyim ve deri sanayinde, %11.1’i (5 iş-

letme) Elektrik ve elektronik sanayinde faaliyet 

göstermektedir. Matbaacılık ve otomotiv yan 

sanayilerinde faaliyet gösteren işletmeler ana 

kütledeki işletmelerin %17,8’ini (8 işletme) 

oluşturmaktadır. Destek almayan toplam 57 

işletmenin %33.3’ü (19 işletme) ana metal dö-

küm, makine yedek parça sanayinde faaliyet 

göstermektedir. %19,6’sı (11 işletme) Kimya, 

plastik, kozmetik ve kalıp sanayinde, %19,3’ü 

(11 işletme) Tekstil, örme giyim ve deri sana-

yinde, %12,3’ü (7 işletme) Elektrik ve elektro-

nik sanayinde faaliyet göstermektedir. Matba-

acılık ve otomotiv yan sanayilerinde faaliyet 

gösteren işletmeler ana kütledeki işletmelerin 

%15,8’ini (9 işletme) oluşturmaktadır. 

Katılımcı İşletmelerin Çalışan Sayısı 

49 ve altı çalışanı olan işletmeler kü-

çük, 50 ile 249 arası çalışanı olanlar orta ölçekte 

işletme kabul edildiğinde ortaya çıkan sonuç-

lar şu şekildedir. Destek alan işletmelerin 

%93.3’ü (42 işletme) küçük işletme, %6.7’si (3) 

orta büyüklükte işletmelerdir. Destek almayan 

işletmelerin ise %89.5’i (51 işletme) küçük, 

%10.5’i ise (6) orta ölçekte işletmelerdir. Destek 

alan ve almayan işletmelerde küçük ve orta 

işletmelerin toplama oranlarının (%93.3 ve 

%89.5) birbirlerine yakın olduğu görülmekte-

dir. KOBİ’lerin büyük ölçüde 49 veya daha az 

sayıda çalışana sahip olduğu görülmektedir. 

Katılımcı İşletmelerin KOSGEB destek ve 

teşviklerine ihtiyaç duyma nedenleri 

KOSGEB destek ve teşviklerine neden 

ihtiyaç duydunuz sorusuna işletmelerin 

%56.3’ü (27) “KOSGEB’in sağladığı bu imkanı 

değerlendirmek istedik” cevabını vermiştir. 

%33.3’ü (16) “firmamızı geliştirmek istedik”, 

“%6.3’ü (3)  “finansal yetersizlik”, %4.2’si (2) 

ise “rakiplerimizin KOSGEB desteklerinden 

yararlandıklarını öğrendik” cevaplarını ver-

miştir. 

Katılımcı İşletmelerin Destek ve Teşvik 

İçin KOSGEB’i Tercih Etme Nedenleri 

İşletmelerin %35.6’sı (16) “KOSGEB’e 

daha rahat ulaşılabilmektedir” cevabını ver-

mişlerdir. %28.9’u  (13) “KOSGEB destekleri 

daha uygun koşullar içermektedir”, %22.2’i 

(10) “KOSGEB’in bir kamu kurumu olması 

dolayısıyla daha güvenilir olması”, %11.1’i (5)  

“KOSGEB tanıtımını daha iyi yapmaktadır” ve 

%2.2’i ise “diğer nedenler” cevabını vermiştir.   

Hipotez Testleri;  

Araştırmanın birinci hipotezi aşağıda-

ki şekilde belirlenmiştir; 

H1-A: KOSGEB’den destek alan işletmeler 

ile destek almayan işletmelerin kurumsallaşma 

düzeyleri arasında fark vardır. 

H1-A hipotezini test etmek için kullanı-

lan bağımsız örneklem t-testi iki ayrı grubun 

ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla kullanı-

lan bir istatistiksel yöntemdir (Altunışık ve 

diğ., 2004; 200).  

Araştırmada, KOSGEB desteklerinden 

yararlanan ve yararlanmayan işletmelerin 

kurumsallaşma düzeyleri arasındaki farklılık 

bağımsız örneklem t-testi ile ölçülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

Tablo-1 KOSGEB Desteklerinden Yararlanan ve Yararlanmayan İşletmelerin Kurumsal-

laşma Durumu Bağımsız Grup t-Testi Analizi Sonuç Tabloları 
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Kurumsallaşma N Ortalama Std. Sapma 

Std. Hata Orta-

laması 

Destek_Alan 45 4,0687 ,46952 ,06999 

Destek_Almayan 57 3,7124 ,51769 ,06857 

 

 

 

Kurumsallaşma 

Varyans eşitliği için Levene 

testi 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Ortalama 

Farkı 

Std. Hata 

Farkı F Sig. 

Varyanslar eşit ,837 ,362 3,595 100 ,001 ,35633 ,09912 

Varyanslar eşit değil   3,637 98,036 ,000 ,35633 ,09798 

 

 

 

Tablo-1’de görüldüğü gibi KOSGEB’den destek alan işletmelerin kurumsallaşma ortalamaları, 

destek almayan işletmelerden daha yüksektir. Bu iki grup arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadı-

ğının analizi için uygulanan bağımsız grup t-testi sonuçlarına göre aradaki farklılık anlamlıdır.  

 

t-testi sonuçlarının yorumlanması için öncelikle varyansların eşit olup olmadığına (Levene 

testi sonuçlarına) bakılır. Bu sonuçlara göre F ve sig. değerleri istatistiki anlamlı ise varyanların eşit 

olmadığı; anlamlı değilse varyansların eşit olduğu anlaşılır.  

 

Test sonuçları varyanslar arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını, dolayısı ile 

varyansların eşit olduğunu göstermektedir (F=0,837; p>0,05 -0,362). Eşit varyans satırındaki sig. değe-

rine (p>0,05; t=3,595) bakıldığında, KOSGEB’den destek alan işletmelerin kurumsallaşma düzeyi ile 

destek almayan işletmelerin kurumsallaşma düzeyi arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olduğu; 

buna göre KOSGEB’den destek alan işletmelerin destek almayan işletmelerden daha fazla kurumsal 

olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle H1-A  hipoteze kabul edilmiştir. 

 

Araştırmanın ikinci hipotezi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

 

H1-B: KOSGEB’den destek alan işletmeler ile destek almayan işletmelerin kurumsallaşma boyutlarının düzeyleri 

arasında fark vardır. 

Tablo-2 KOSGEB Desteklerinden Yararlanan ve Yararlanmayan İşletmelerin Kurumsal-

laşma Boyutlarının Durumu Bağımsız Grup t-Testi Analizi Sonuç Tabloları 

 

Destek Alma N Ort Std. Sapma 

Std. Hata Orta-

laması 

Biçimsel Yapı Destek_Alan 45 3,6263 ,77581 ,11565 

Destek_Almayan 57 2,6172 ,99136 ,13131 

Kültürel Güç Destek_Alan 45 3,9365 ,62534 ,09322 

Destek_Almayan 57 3,5363 ,78955 ,10458 

Toplumsal Değerler Destek_Alan 45 4,4578 ,54041 ,08056 

Destek_Almayan 57 4,4140 ,57179 ,07574 

Şeffaflık Destek_Alan 45 4,2311 ,64520 ,09618 

Destek_Almayan 57 4,0175 ,71742 ,09502 
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Kurumsal Sosyal So-

rumluluk 

Destek_Alan 45 3,9056 ,64246 ,09577 

Destek_Almayan 57 3,4211 ,96033 ,12720 

Kurumsal Çevreye ve 

Normlara Uyum 

Destek_Alan 45 3,9704 ,60228 ,08978 

Destek_Almayan 57 3,4211 ,88758 ,11756 

Tutarlılık Destek_Alan 45 4,4889 ,59819 ,08917 

Destek_Almayan 57 4,4474 ,64562 ,08551 

Profesyonellik Destek_Alan 45 3,9333 ,89570 ,13352 

Destek_Almayan 57 3,8246 ,94723 ,12546 

Tablo-2’de araştırmanın başında 9 boyut olarak oluşturulan fakat geçerlilik analizleri sonucunda 8 

boyut olarak ortaya çıkan kurumsallaşma ölçeğinin Kosgeb Destekleri ile ilişkilendirilmiş değerleri 

görülmektedir.  

Grup istatistikleri incelendiğinde KOSGEB’den destek alan işletmelerin kurumsallaşmanın 8 boyu-

tunda da ortalama değerlerinin destek almayan işletmelere kıyasla daha yüksek olduğu görülmekte-

dir. 

Tablo-2a Varyans Eşitliği İçin Levene Testi Tablosu 

 

 

Varyans eşitli-

ği için 

Levene testi 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Ortalama 

Farkı 

Std. 

Hata 

Farkı F Sig. 

Biçimsel Yapı Varyanslar eşit 5,442 ,022 5,604 100 ,000 1,00904 ,18005 

Varyanslar eşit 

değil 
  

5,767 99,996 ,000 1,00904 ,17498 

Kültürel Güç Varyanslar eşit 2,962 ,088 2,780 100 ,007 ,40017 ,14396 

Varyanslar eşit 

değil 
  

2,856 99,997 ,005 ,40017 ,14010 

Toplumsal Değerler Varyanslar eşit ,511 ,477 ,393 100 ,695 ,04374 ,11131 

Varyanslar eşit 

değil 
  

,396 96,760 ,693 ,04374 ,11057 

Şeffaflık Varyanslar eşit ,003 ,957 1,560 100 ,122 ,21357 ,13691 

Varyanslar eşit 

değil 
  

1,580 98,260 ,117 ,21357 ,13520 

Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk 

Varyanslar eşit 6,506 ,012 2,908 100 ,004 ,48450 ,16661 

Varyanslar eşit 

değil 
  

3,043 97,578 ,003 ,48450 ,15922 

Kurumsal Çevreye 

ve Normlara Uyum 

Varyanslar eşit 6,722 ,011 3,554 100 ,001 ,54932 ,15457 

Varyanslar eşit 

değil 
  

3,713 97,961 ,000 ,54932 ,14793 

Tutarlılık Varyanslar eşit ,130 ,719 ,333 100 ,740 ,04152 ,12467 

Varyanslar eşit 

değil 
  

,336 97,411 ,738 ,04152 ,12355 

Yetki Delegasyonu Varyanslar eşit ,891 ,347 ,590 100 ,557 ,10877 ,18444 

Varyanslar eşit 

değil 
  

,594 96,742 ,554 ,10877 ,18322 



   
    

 

 

Tablo-2a’da ise yukarıda sözü edilen 

ve KOSGEB desteği alan işletmelerin yüksek 

olan ortalama değerlerinin anlamlılık testinin 

sonuçları görülmektedir.  

Bu sonuçlara göre, KOSGEB’den des-

tek alan işletmelerin, kurumsallaşmanın bo-

yutları olarak; biçimsel yapı, kültürel güç, ku-

rumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal çevre-

ye ve normlara uyum açısından KOSGEB’den 

destek almayan işletmelerden daha kurumsal 

olduğu söylenebilir. Bu durumda H1-B hipotezi 

kabul edilmiştir. 

 

5. Sonuç 

KOBİ’ler gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke ekonomilerinde önemli bir role sahiptir. 

Tüm ekonomilerin vazgeçilmezi olan KOBİ’ler, 

istihdam ettikleri işgücünden, yaptıkları yatı-

rımlara, ödedikleri vergilere, sağladığı verimli-

liğe, yarattıkları ürün çeşitliliği ile ekonomide-

ki dalgalanmalardan daha az etkilenmeleriyle 

her ekonomide önemli bir yere sahiptirler. 

KOBİ’ler büyük işletmelerin kullandıkları 

mamul ya da yarı mamulleri üreterek büyük 

firmaların tamamlayıcısıdırlar. Ayrıca esnek 

yapılarıyla, büyük işletmelerin girmedikleri 

veya girmekten çekindikleri alanlara girerek 

bu alanlardaki üretim açıklarını kapatmakta-

dırlar. 

 

KOBİ’lerin yoğun rekabet ortamı için-

de başarılı olabilmeleri için gerekli koşullardan 

biri de kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma 

KOBİ’lerin çevrelerinde bulunan örgütlerle 

ilişkilerini daha iyi tanzim edebilmelerini sağ-

lamaktadır. KOBİ’lerin kurumsallaşmaları, 

sanayileşmenin başlangıcından bu yana işlet-

melerin en önemli önceliği olan verimliliklerini 

arttıracaktır. 

Araştırma kapsamındaki KOSGEB’den 

destek alan işletmeler destek almayan işletme-

lerden daha kurumsal olduğu; yine biçimsel 

yapı, kültürel güç, kurumsal sosyal sorumlu-

luk ve kurumsal çevre ve normlara uyum bo-

yutları açısından KOSGEB desteği alan işlet-

meler, destek almayan işletmelerden daha 

kurumsal olduğu ortaya çıkmıştır. 

KOBİ’lerin destek talebinde bulunup 

bunu kullanabilmeleri öncelikle belli bir niteli-

ğe sahip elemanlara sahip olmalarıyla yakın-

dan ilgilidir. Bu bağlamda nitelikli elemanları 

olmayan KOBİ’ler desteklere ulaşmakta zorluk 

yaşamaktadırlar.  

KOBİ’lerin desteklenmeleri özellikle 

kuruluş ve gelişme dönemlerinde onlar için 

hayati bir önem taşımaktadır. Her ülke bunu 

merkezi hükümetler aracılığıyla yapmakta 

KOBİ’lerini belli şekillerde sübvanse etmekte-

dirler. Ülkemizde bu işlevi yerine getiren 

KOSGEB bu anlamda önemli çalışmalarda 

bulunmaktadır.  

Böyle kurumların KOBİ’lere verecekle-

ri destekler birçok alanda faydalı olacağı gibi 

kurumsallaşma açısından da faydalı olduğu 

araştırma kapsamında ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuç her iki tarafa da görevlerini hatırlatmak 

açısından oldukça önemlidir. Bunlar, bir taraf 

destek vermeye devam etmeli diğer tarafta 

aldığı bu desteği sadece kısa vadeli ekonomik 

sonuçlar elde etmek için değil uzun vadeli 

yönetsel sonuçlar için de bir avantaja dönüş-

türmeye gayret etmelidir. 
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The Venture Capital Financing Model in Turkey and 

The United Kingdom: A Comparative Study 
Metin AKTAŞ* 

 

Abstract  
 

Since venture capital financing model particularly promote new ideas and new corporations, 

it  is very precious for the developing countries. In developing countries like Turkey, unemployment 

rate is very high related to the developed countries. Therefore, by the usage of this financing model of 

which one of the most important goals is to have people start their own business, the developing 

countries not only increase their economic development but also decrease their high unemployment 

rate. The purpose of this study is to search the condition of the venture capital financing model in 

Turkey by comparing with the United Kingdom. For this analysis, the situations of the constraints 

about the venture capital in these countries are examined. In addition, by using research and 

development expenditures, patent applications of residents and nonresidents, number of venture 

capital companies and funding sources of the venture capitals, a comparison between these countries 

are made. At the end of the study, it can be concluded that because of the insufficient protection of 

minority shareholder rights, lack of the government involment to the venture capital system, 

shortness of the maturity of the funds, few expert consulting firms and weak opennes to the 

innovation, the usage of venture capital financing model in Turkey is very inadequate. 

Keywords: Turkey, United Kingdom, Venture Capital, Financing Model 

 

 

Türkiye’de ve İngiltere’de Girişim Sermayesi Finansman  

Modeli: Karşılaştırmalı Bir Analiz 
 

Öz 

 
  Girişim sermayesi finansman modeli özellikle yeni fikirleri ve yeni ortaklıkları desteklediği için geliş-

mekte olan ülkeler için büyük bir önem arzetmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkeler 

göre işsizlik oranı çok daha yüksektir. Bu yüzden, en önemli amaçlarından birisi insanları kendi işinin sahibi 

yapmak olan bu finansman modelinin kullanımı ile gelişmekte olan ülkeler hem ülkelerinin kalkınmasını sağla-

yabilirler hem de yüksek olan işsizlik oranını düşürebilirler.  

 

Bu çalışmanın amacı, İngiltere ile karşılaştırarak girişim sermayesi finansman modelinin Türkiye’deki 

durumunu araştırmaktır. Bunun için, sözkonusu ülkelerdeki girişim sermayesi ile ilgili sınırlamaların durumları 

incelenmektedir. Bunun yanında, araştırma ve geliştirme harcamaları, yerleşik olan ve yerleşik olmayanların 

patent başvuruları, risk sermayesi şirketlerinin sayısı ve girişim sermayesi şirketlerinin fon kaynakları kullanıla-

rak bu iki ülke arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, azınlık hisse senedi haklarının 

korunmasındaki yetersizlik, devletin risk sermayesi sistemine müdahil olmaması, fon vadelerinin kısalığı, uzman 

danışmanlık şirketlerinin azlığı ve yeniliğe açık olmama nedenlerinden dolayı Türkiye’de risk sermayesi finans-

man modelinin kullanımının çok yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İngiltere, Girişim Sermayesi, Finansman Modeli 

 

* Assist. Professor in the Department of Business Administration, Nigde University, Turkey, maktas@nigde.edu 
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1. INTRODUCTION 

After the World War II, United States, 

United Kingdom, Japan and many of the 

European countries effectively used venture 

capital finacing model. This model has 

important effect on the development of the 

advanced countries. Many gigantic wellknown 

companies such as Google, Apple, Microsoft, 

Cisco etc. have been financed by the venture 

capital funds. The number of employees who 

are working in these companies presents how 

this financing model is valuable for a country 

to grow up. 

Since entrepreneurs who have new 

ideas but do not have enough  fund to 

establish their own business are financed by 

the venture capital, this financing model  

contribute to the increase of the number of 

companies operating in the country. Besides, 

many strategic business thouths which are 

very crucial to the society can be implemented 

with the support of this financing model.  

Venture capital is based on the profit-

lose sharing. Therefore, systematik risks of 

countries are dispersed to the whole investors 

and fund suppliers. In addition, because fund 

suppliers will share loss of the investments, 

before the investment desicion, they will try to 

examine economic conditions of the investors 

more effectively and this situation will  trans-

fer the funds to the profitable investment 

areas.    

In developing countries, maturity of 

the funds is very short and this impedes long 

term valuable strategic investments. Because 

venture capital is a long  term fund in its 

nature, by improving the venture capital 

financing model in underdeveloped countries, 

the problem of long term fund shortages can 

be resolved.  

According to the Beşkardeşler (2010), 

the following adavantages are expected from 

the venture capital financing model; Pozitive 

effects on the improvement of the capital 

markets and on the spread of the capital to the 

base, more rational allocation and use of the 

sources, providing long term but tax free and 

attractive return, improvement of science and 

technology, coming up with new business 

areas and entrepreneurs, attracting foreign 

capital to the country and  preventing brain 

drain. 

The results of the studies about the 

venture capital in Turkey show that despite 

there are some regulatory arrangements, tax 

incentives, exit options from the venture 

capitals, the industry is still in beginning stage. 

It has been almost 20 years since venture 

capital started in Turkey, but there are only 4 

companies operating in this sector.   

 In this study, venture capital financing 

model is introduced and then situation of this 

model in Turkey are examined by comparing 

with the United Kingdom. For this analysis, 

conditions of the constraints about venture 

capital in these countries are examined. In 

addition, the indicators of research and 

development expenditures, patent applications 

of residents and nonresidents, number of 

venture capital companies and funding 

sources of venture capitals are compared. 

2. VENTURE CAPITAL 

FINANCING MODEL 

According to the capital market board 

of Turkey,  venture capital is a form of 

investment which enables dynamic and 

creative entrepreneurs who don’t have 

adequate financial power to fulfill their 

investment ideas (CMB, 2012). 

The concept of venture capital financin 

model is not new. Venture capitalists are often 

related to the story of Christopher Columbus. 

In the fifteenth century, he sought to travel 

westwards instead of eastwards from Europe 

planning to reach India. His idea of travel was 

not financially supported with the King of 

Portugal. But, King Ferdinand and Queen 

Isabella of Spain, decided to fund him. The 

decision by Spain’s Ferdinand and Isabella to 

finance Christopher Columbus’s voyage of 

exploration can be considered one of the 

history’s most profitable and a very early 

example of venture capital investments 

(Özgüneş, 2006:14-17)   

Venture capital is independently 

managed, dedicated pools of capital that focus 
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on equity or equity-linked investments in 

privately held, high-growth companies. 

Typically, these invested funds are not 

primarily investors’ own capital, they  raise 

these funds from institutions and individuals. 

Large institutional investors, such as pension 

funds and university endowments have 

neither the staff nor the expertise to make 

investments themselves. Thus, they invest in 

partnerships sponsored by venture capital 

funds, which in turn provide the funds to 

young firms (Lerner and Watson, 2008:2). 

It is seen form the venture capital 

applications in the world that supports of the 

governments are quite high in the all of the 

countries that their venture capitals improved. 

In these countries, at the begining of the 

venture capital, governments have been 

initiator and also put into practice incentives 

for the private sector. After venture capital 

investments increase to a definite level, 

involvement of the governments decreases, at 

the same time the proportion of the private 

sector increases (Beşkardeşler, 2010:2)   

It is thought that venture capital 

specialized on the financing of young and 

small-sized firms is crucial for start-ups. In a 

typical venture capital fund, general partners 

pool resources from limited partners, who are 

institutional and individual investors, and 

invest in firms of high-growth potential. 

Venture capital funds are established for about 

10 years. The general partners manage the 

fund and  their compensation structure in most 

cases entails a management fee which is about 

an annual rate of 2% of the fund size and a 

carried interest which is about 20% of the 

capital gains after liquidation of the 

investments (Ussal, 2010:3) 

At the beginings, the venture capital 

industry has had social as well as financial 

objectives. Much of the domestic venture 

capital industry has moved away from this 

perspective to one that focuses on value 

creation through financial returns. However, 

there are more developmental sectors of the 

industry for whom social objectives continue 

to be as important as financial ones. These 

social objectives include economic 

development of distressed urban and rural 

geographies; creation of high-quality jobs for 

low-income populations; and generation of 

products benefit society, such as those that 

lower poverty or contribute to a cleaner 

environment (Rubin, 2009:336). 

According to the Vermeulen (2012), 

venture capital promote innovation, economic 

growth and job creation. It is therefore not 

surprising that venture capital is an important 

topic in the legal and regulatory reforms. 

Policymakers and regulators are convinced 

that regulatory interventions should aim at 

creating a virtuous venture capital cycle by (1) 

boosting venture capital fundraising 

(particularly from institutional investors), (2) 

promoting venture capital and other risk 

capital investments in promising, mostly early-

stage growth companies, and (3) encouraging 

access to capital markets in order to improve 

liquidity and exit opportunities that enable 

venture capital funds to return capital to their 

investors. 

Venture capital investments are 

consists of five stages. These are; Seed, start 

up, early stage, expansion and later stage. Not 

all venture capitalists invest in start ups. While 

venture firms will invest in companies that are 

in their initial start up modes, venture 

capitalists will also invest in companies at 

various stages of the business life cycle 

(Özgüneş, 2006:7). 

Sometimes, venture capital and private 

equity are mixed up. Venture capital is the sub 

branch of private equity and is mainly 

concerned with entrepreneurship rather than 

developed companies. Private equity not only 

includes the financial support in company’s 

early stage but also includes the financing in 

the expansion stages of the enterprise 

following the life recycle. Although private 

equity and venture capital finances different 

stages of investment, they have the same idea 

in the end. Both of them provides capital 

following the negotiations between investment 

fund manager and entrepreneur aiming to 

improve the enterprise and create value.   

(Yardımcıoğlu and Demirel, 2008:11) 

According to the  Yardımcıoğlu (2008), 

before considering an investment, private 

equity require a background of 3-10 years 
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including its operations. On the other hand, 

investors of the venture capital can provide an 

initial capital to an idea or can invest in 1-3 

years old companies in order to help them 

develop. 

In the United States, venture capital is 

usually used for the early stage investments 

whereas private equity is generally used for 

late stage investments. In Europe however, 

venture capital is used for both early and late 

stage investments.  

Özgüneş (2006) states that several 

steps have to be taken before a successful 

venture capital investment is booked in 

venture capitalists’ deal list. These steps and 

their features can be listed as follow: 

Identifying and Attracting New Deals: 

Before making an investment into the 

companies, a typical venture capitalist 

monitors the companies, industries and the 

potential competitors. After  monitoring all 

these and the other economic factors, a venture 

capital company make a decision about 

weather the companies are good candidates to 

invest or not. 

Reviewing the Business Plans: After 

deciding that the companies can be   

good candidates to invest, venture capitalist 

starts to review the business plans of the 

companies and tests weather the plans are 

applicable and realistic or not. 

Preparing the Investment Report: If 

the venture capitalist finds the business plans 

of the companies attractive and applicable then 

it prepares an investment report to present 

their decision organs in order to convince them 

that these companies are worth to invest in. 

Due Diligence Process: Right after the 

decision organs approve the investment 

decision, the venture capitalist starts 

immediately the due diligence process in order 

to double check the information provided by 

the companies.   

Preparing Shareholders Agreement: At 

the same time of the due diligence 

process, venture capitalist and the companies 

assign lawyers to prepare a shareholders 

agreement to be signed before venture capital 

transfer the money. Shareholders agreement 

contains all the details about the investment, 

the role of the venture capitalist, the proceed of 

the invested money etc. 

 Monitoring: After signing the 

shareholders agreement and transferring the 

agreed amount of money to the companies, 

venture capitalist becomes the shareholder of 

the companies and starts monitoring the 

developments of the companies. Venture 

capitalist assigns some board members after 

the signing of the shareholders agreement in 

order to become active in the decision making 

process and monitor the development of the 

company closely. 

Exit: The main focus of any venture 

capital company is to determine the most 

suitable timing in order to be able to exit from 

the invested companies. Therefore,  venture 

capital monitors both the invested companies 

and the market. Exit channels and the variety 

of them is a very crucial point for a venture 

capitalist even before investing into a 

company. If a venture capitalist can not clearly 

determine the potential exit channels of an 

investment before investing the company, he 

may not invest at all. 

Exit from the venture capital can be 

different ways. These are; initial public 

offerings, acquisitions and mergers, 

repurchase of the stocks by the company, re-

organization of the company and liquiditaon 

of the company.  

According to the Lerner (2008), 

venture capital has positive effects on 

technological innovation and technological 

innovation is linked to economic growth, since 

the 1950s, economists have understood that 

technological innovation is critical to economic 

growth. Therefore, venture capital also has 

positive effects on the economic growth. 

The venture capital industry is replete 

with information asymmetries. There is  a high 

degree of information asymmetry between the 

fund managers, who play a relatively active 

role in the development and growth of 

portfolio companies, and the passive investors, 

who are not able to closely monitor the 
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prospects of each individual start-up. Legal 

practice, however, has developed contractual 

governance and incentive techniques that are 

widely considered to be effective in limiting 

opportunism and controlling the level of risk. 

For example, a fund’s duration is usually ten 

years with a five years investment period, 

making it possible for investors to estimate 

with reasonable accuracy until when the 

venture capital firm can make fresh 

investments and, most importantly, when they 

ultimately will be able to recover their 

investments, including profits. In order to 

align the interests, the fund managers are also 

required to make a capital commitment. 

Typically the managers will invest 1% of the 

fund’s total capital commitments (Vermeulen 

and Nunes, 2012:3). 

Vermeulen and Nunes (2012), in their 

studies, discuss four strategies that may be 

deployed by venture capitalists. The first 

strategy relates to the “survival of the fittest” 

trend. It appears that the best performing 

venture capitalists are still able to attract 

sufficient interest from institutional investors. 

They may only have to slightly tweak the 

traditional venture capital fund agreement to 

offer more protection to the institutional 

investors. A second strategy, involving the 

introduction of “innovative” contractual 

provisions, aims to target more active 

investors. By offering customized separate 

accounts arrangements and deal-by-deal 

investment opportunities. The third strategy is 

moved by the idea that strategic, often 

corporate, investors will be able to improve 

and accelerate the fundraising process. Finally, 

venture capitalists can take a real partnership-

type approach by setting up a new fund in 

which investors are selected on the basis of 

particular abilities and affinities.   

3. COMPARISON OF TURKEY 

AND THE UNITED KINGDOM IN 

TERMS OF VENTURE CAPITAL 

The resources of the information for 

this analysis are from various publications on 

the venture capital market. To obtain data for 

venture capital industries in the United 

Kingdom and Turkey, I used the European 

Private Equity and Venture Capital 

Association’s (EVCA) Yearbook 2012, the 

BVCA Venture Capital Report on Investment 

activity 2011, the National Venture Capital 

Association Yearbook 2012, the Capital 

Markets Board of Turkey and the web sites of 

the venture capital firms in Turkey.  

In this analysis, each country are 

analzed sperately based on the theoretical 

structre of the venture capitals and then they 

are compared based on the yearly data of 

indicators. Conditions of the venture capital 

in Turkey as follow: 

3.1. CONDITIONS OF THE 

VENTURE CAPITAL IN 

TURKEY 

 Although venture capital financing 

model first started in 1993  in Turkey, at the 

end of 2011, there were just four venture 

capital investment trust in Turkey. Their 

names in order of their foundation dates are, IS 

venture capital trust, RHA venture capital 

trust, EGELI venture capital trust and GOZDE 

venture capital trust.   

In Turkey, According to the Capital 

Markets Board of Turkey (CMB), Venture 

Capital Investment Trusts (VCIT) are a form of 

collective investment institutions, directing 

issued capital toward venture capital 

investments which are defined as long-term 

fund transfers, through investing in capital 

market instruments issued in primary markets 

by the entrepreneur companies already 

established or to be established, with the aim 

of obtaining capital or interest gains (CMB, 

2012). 

As stated by the CMB (2012), some of 

the characterisrics of the VCIT in Turkey are 

follow: 

Legal Structure   

They are established in the form of 

joint-stock corporations and they have a legal 

personality. Their capital is registered and they 

issue shares. Their shares have to be issued in 

return for cash and quoted, traded and priced 

at a stock exchange. 
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Founders 

There is no restriction on the founders 

accept for certifying that they have not been 

subjected to any legal prosecution due to 

bankruptcy or another disgraceful offence. 

Legal persons as well as real persons can be 

founders of a VCIT. 

Portfolio Management 

 Venture capital investment trusts 

may; (1) Purchase stocks and borrowing 

instruments issued by the entrepreneur 

company, (2) Issue borrowing instruments, (3) 

Participate in the active management of the 

entrepreneur company and (4) Invest in other 

venture capital investment trusts.       

Portfolio Restriction 

Some of the restricton are related to; 

(1) Investing in the companies in which major 

shareholders or directors of the VCIT has a 

share of at least 10%, (2) Investing in securities 

of non-entrepreneur companies in the 

secondary market and (3) Investing in other 

VCITs. 

Investors buy shares of a VCIT in the 

stock exchange. In return they are paid 

dividends at the end of the years. They may 

also sell their shares in the exchange and 

receive capital gains anytime they want.  

Disclosure 

  Important developments about the 

VCITs and their monthly portfolio tables, 

including their assets and net asset value per 

share, are announced to the investors in the 

bulletin of the stock exchange. Besides, their 

annual and semiannual financial statements 

have to be audited by a certified external 

auditor. 

Protection of Investors 

The disclosure liabilities, portfolio 

restrictions and the listing requirements for the 

VCITs ensure the protection of the investors.   

While Ussal (2008) states that venture 

capital investments in Turkey have been very 

limited, both in number of transactions and 

amount invested, Deloitte (2007) indicates that 

venture capital investments simply do not 

exist in Turkey. New ideas or early stage 

investments are usually self funded by the 

entrepreneur themself or through bank loans, 

which are usually short term borrowings. 

Funding the majority of capital investments by 

short term bank loans has caused considerable 

problems both for the companies and for the 

banks in the past. 

According to the Beşkardeşler (2010), 

the problems of venture capital financing 

sector in Turkey are that; The funds in Turkey 

usually have short term maturity, there are 

few expert consulting firms and opennes to the 

innovation is very weak. 

About the analysis of venture capital 

system, Çetindamar (2000) states that the 

determinants of the venture capital industry 

can be analysed under the three categories: 

access to savings, incentive structure and exit 

possibilities. Similarly, Ussal (2010) also 

indicates that the constraints on venture 

capital regarding regulatory / legal issues can 

be categorized into three categories: (1) issues 

regarding legal status and taxation of the 

venture capital funds, (2) limited exit options 

and (3) problems with protection of minority 

shareholders 

According to the Ussal (2010), 

conditions of these constrains about the 

venture capital in Turkey as follow: 

   Legal Status And Taxation  

  While Turkey needs a modernization 

in the legal and regulatory infrastructure, the 

lack of it is not seem to be a binding constraint 

over the venture capital industry. The reforms 

in this area are not likely to foster the venture 

capital industry unless they are accompanied 

by other measures to address the market 

failures.   

 The all private equity and venture 

capital funds which are regulated under 

Capital Markets Board (CMB) regulations, 

enjoy large tax advantages. They are exempt 

from corporate tax as well as personal income 

tax for the partners. Under CMB regulations, 

all venture capital funds have to get an 

operating license from the CMB, have 

independent audits every 6 months and file 

certain reporting requirements to CMB. Up 

until 2009, there was an additional 
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requirement for the funds to be quoted in the 

Istanbul Stock Exchange (IMKB). This 

requirement resulted in not only new 

reporting burdens, but also created a distortion 

in the partnership structure of the venture 

capital firms. In 2009, this requirement was 

practically waived. Also, the current 

regulations only allow for open-ended funds, 

but not for fixed duration closed-end funds 

that is the common practice in the industry. 

The Limited Exit Options 

Another constraint on attracting 

investors to venture capital industry in Turkey 

is the limited exit options. There is no 

secondary dynamic public equity market for 

young technology companies with flexible 

Initial Public Offering (IPO) requirements, like 

NASDAQ. However, it is hard to argue that 

non-existence of a secondary market will be a 

binding constraint over venture capital. Cross-

country evidence suggests that IPOs do not 

have significant effect in explaining variations 

in venture capital activity.   

Protection of Minority Shareholders  

Protection of minority shareholder 

rights is weak in Turkey. In an index to 

measure performance of countries in 

protection of minority shareholder rights in 

World Bank’s Doing Business indicators, 

Turkey currently ranks 60th among 160 

countries, below emerging market countries 

like Poland, Mexico and India. Turkey requires 

reform in transparency of companies to their 

investors, rights of minority investors on 

director’s conduct and enforcement of judicial 

decisions in this area   

According to the Ussal (2010) 

regulation and taxation issues can not be 

binding constraint on the development of 

venture capital, limited exit oppotunities also 

may not be a biding constraint but protection 

of minority shareholders can be a binding 

constraint of venture capital in Turkey. 

The results of the swot analysis made 

by Özdemir (2011) about the Venture Capital 

and Private Equity (VCPE) in Turkey as 

follow: 

Strengths: (1) Following the rebound 

in Q2 2009, high and sustainable growth 

potential for nearly all industries, especially in 

consumer-related sectors, (2) Highly 

developed entrepreneurial skills, (3) Increasing 

understanding and acceptance of VCPE, high-

quality professional management despite 

being an emerging market. 

Weaknesses: (1) Lack of skilled 

workforce for certain industries, despite high 

unemployment rate, (2) Low protection of 

intellectual property rights, (3) Highly volatile 

market. 

Opportunities: (1) A substantial young 

population, growing middle class and 

increasing per capita income will drive growth 

in the consumer products sector, (2) The level 

of institutionalization and transparency is 

expected to increase substantially with the 

enforcement of a new trade law, enacted in 

January 2011, (3) There is a growing appetite 

for acquisition finance, supported by a local 

banking system that is healthy and liquid, (4) 

IPO and Merger&Acquisition activity is 

increasing, as the economy grows; regulators 

are offering substantial incentives, such as 

lowering the minimum percentage float and 

profitability requirements, and the 

introduction of secondary markets for 

companies that cannot meet the listing 

requirements, (5) The majority of businesses 

are small- to medium-sized and family owned, 

with family members still active in daily 

management. 

Outlook: (1) Turkey is a high potential 

growth market, (2) The legal and regulatory 

framework is still converging to the European  

system. 

  Conditions of the venture capital in 

the United kingdom as follow: 

 

3.2. CONDITIONS OF THE VENTURE 

CAPITAL IN THE UNITED 

KINGDOM 

The history of British venture capital 

starts in1929 where market failures in small 

firm financing were first recognized and 

reported by the Committee on Finance and 
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Industry (the Macmillan Committee). In 1945, 

clearing banks and Scottish Banks were 

combined to finance the creation of the 

Industrial and Commercial Finance 

Corporation (ICFC). The Bank of England 

supported this formation from the beginning 

and the ICFC evolved to become one of the 

UK’s top venture capital funds (Özgüneş, 

2006:33). 

The British Venture Capital 

Association (BVCA) has around 165 full 

member firms. This represents the vast 

majority of UK-based private equity and 

venture capital firms. There are 3 million 

people working in the companies that venture 

capital companies have invested. That is 

equivalent to around 18% of the private sector 

workforce. The UK accounts for about 40% of 

the whole of the European market and it is 

second in the world as a size after the United 

States (Jo, 2004:2)  

The focus of the venture capital 

investments in the UK is mainly later stage 

Companies as it is indicated in the Table 1. 

High relative transaction costs for early stage 

investments such as financial due diligence 

and lawyer costs, make early stage venture 

capital investments unattractive and relatively 

small compared to later stage investments 

(Özgüneş, 2006:36-37). 

Table 1: UK Venture Capital 

 Investment by Financing Stage. 

 

Investment 

Amount (£m) 

Number of 

Companies 

Stages 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Seed    14 10 23 37 39 49 

Start-up 125 46 47 57 65 62 

Early 

Stage/Expansion 164 168 163 191 219 227 

Later stage 151 89 115 80 74 67 

Total Venture 

Capital 454 313 347 365 397 405 

Source: BVCA Private Equity and Venture 

Capital Report on Investment Activity 2011 

Related with the legal status-taxation 

and limited exit options of the venture capital, 

according to the Özgüneş (2006), the United 

Kingdom has taken some important actions as 

follow: 

 

Legal Status and Taxation 

Firstly, British government has taken 

some important actions to transfer more 

venture capital funds to start-up and early 

stage companies. Enterprise Investment 

Scheme (EIS) introduced in 1994, was designed 

to help overcome the problems faced by small 

companies in raising small amount of capital. 

The EIS is available for both small companies 

and established companies and provides a 

range of tax relieves for investors. 

Secondly, The Venture Capital Trust 

(VCT) scheme came into force in April 1995. 

VCTs are quoted companies to attract 

investments from individuals and invest into 

qualified companies. VCTs are tax exempt 

institutions and individuals who invest in 

VCTs are entitled to tax incentives 

Thirdly, The Corporate Venturing 

(CV) scheme, introduced in 2000, is intended 

to encourage corporations to make venture 

capital investments. Tax relieves and 

exemptions are major incentives of CV scheme. 

The corporations are eligible to tax incentives 

given by the CV scheme if and only if they 

hold more than 30% of the issuing company’s 

ordinary share capitals and the gross assets of 

the issuing company does not exceed £15 

million.  

Along with these actions several tax 

incentive schemes were implemented to make 

small firms to be able to access capital sources.   

The Limited Exit Options 

 The Biritish government realized that 

one of the most important reasons of small 

amount of money investing to start-up 

companies was the exit route problem. Since 

the major consideration of any venture 

capitalist is to exit form his investment after a 

certain period of time, the difficulty to find 

such a path could be a major problem for a 

venture capitalist to invest into a promising 

company. In order to establish an exit system 

for venture capitalist to exit from his relatively 

small investments, the London Stock Exchange 

introduced the Alternative Investment Market 

(AIM) in 1995 as a secondary stock market 

with less admission requirements and lower 

initial and continuing costs.   
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The results of the swot analysis made 

by Date (2011) about the venture capital and 

private equity (VCPE) in the United kingdom 

as follow: 

Strengths: (1) Established global VCPE 

and financial centre, with large numbers of 

assets currently under VCPE ownership, (2) 

Private equity as an asset class is recognized as 

an important part of the economy, (3) 

Significant rebounding of private equity 

acquisition activity in 2010, with exit 

opportunities reappearing in 

Merger&Acquisition markets, (4) Leverage is 

returning and is much more accessible than in 

the last two years. 

Weaknesses: (1) Caution created by 

continuing economic uncertainty, (2) Fierce 

competition for quality assets, (3) Difficult to 

establish the stability and growth prospects of 

individual target assets while emerging from 

the recession, (4) IPO markets not a widely 

accessible exit route for private equity assets in 

the past two years. 

Opportunities: (1) Many attractive 

investment opportunities will come to market 

as the pent-up flow of exits continues, (3) 

Assets acquired by the banks during economic 

difficulties are expected to come to market, (4) 

While fund-raising still remains difficult, 

liquidity concerns are likely to recede and 

fundraising should recover. 

Threats: (1) Macroeconomic 

uncertainty continues, (2) An increased 

regulatory burden may be placed upon private 

equity; the full impact of the regulatory 

changes are yet to become clear, (3) 

Refinancing challenges remain for private 

equity-backed assets, (4) The IPO market as an 

exit route for private equity remains uncertain 

Outlook: (1) There is a large portfolio 

of private equity-backed UK assets expected to 

be exited, so the flow of assets to market is set 

to increase, (2) As credit becomes increasingly 

available by investors searching for yield in the 

current low-interest rate environment, 

transactions should continue to scale up in 

size; similarly, as investors search for yield, 

terms will shift in favour of borrowers, (3) 

Fund-raising conditions will remain 

challenging. 

3.1. COMPARISON OF TURKEY AND  

              THE UNITED KINGDOM 

In this part of analysis, Turkey and the 

United kingdom are compared based on the 

some development indicators of venture 

capital. These are consist of research and 

development expenditures, patent applications 

of residents and nonresidents, number of 

venture capital companies and funding 

resource of venture capital companies.    

In this comparison, since Turkey is an 

emerging country, it is not expected that the 

values of Turkey are close to the values of UK. 

But, with this comparison, improving trend of 

the venture capital in Turkey can be 

understood and it can give an opinion about 

the situation of the industry. 

 Research and development 

expenditure of Turkey and the United  

Kingdom between 2007-2009 are shown in the 

Table 2. 

Tablo 2: Research and Development 

Expenditure  

  % of GDP 

Country 2007 2008 2009 

Turkey 0.72 0.73 0.85 

United Kingdom 1.78 1.77 1.87 

Source: 

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.R

SDV.GD.ZS 

 It is seen from the Table 1 that 

although it is small in amount, there is an 

increasing trend of the venture capital rekated 

to the research and development expenditure 

in Turkey during the 2007-2009 term.  

Patent applications of residents and 

nonresidents in Turkey and the United  

Kingdom between 2007-2009 are shown in the 

Table 3: 
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Table 3: Patent Applications of 

Residents and Nonresidents. 

  
Residents Patent 

Applications  

Nonresidents 

Patent 

Applications  

Country 
2007 2008 

2009 2007 2008 2009 

Turkey 
1.180 2.221 

2.555 211 176 177 

United 

Kingdom 
17.375 16.523 

15.985 7.624 6.856 6.480 

Source: 

http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD 

 As it is seen from the Table 3, while 

residents patent applications more and 

increase, nonresidents patent applications 

small and decrease along the analysis term.   

 The number of venture capital 

investment trust and portfolio values of them 

in Turkey and the United Kingdom between 

2000 and 2011 are shown in the Table 4. 

 

Table 4: Number of Venture Capital 

Companies 

 

Source: Capital Markets Board of Turkey, 

BVCA, 2011. 

 

 Although there are only 2 companies 

in Turkey before the year 2011, it doubles in 

2011. This shows that there is an improvement 

in this industry as shown in the Table 4, even 

the number of companies is very small.  

 

Funding resources of venture capital 

companies in Turkey and the United Kingdom 

are shown in the Tablo 5. 

 

 

 

Table 5: Venture Capital Funding Resources 

in Turkey and UK  

Turkey  United Kingdom 

*Funds of Banks  

*Funds of 

independent 

venture capital 

firms 

*Funds of venture 

capital firms’ parts 

*Funds of private 

companies investing 

on the small and 

medium size 

companies 

*Funds of R&D 

private corporations 

*Funds of banks 

*Investment 

institutions based 

funds 

*Business expansions 

funds 

*Funds of 

Corporations 

*Funds of semiofficial 

instutions 

 

Source:  www. 

kobinet.org.tr/finansdunyasi/risksermayesi/html. 

As it is shown in the Table 5, the 

important difference concerning with the 

funding resources between Turkey and the UK 

is that Turkey does not use any public funds. 

4. CONCLUSION 

   In this study, I have tried to search 

the conditions of venture capital financing 

model in Turkey and the United Kingdom and 

then compare between these countries. For this 

researchl, mainly I have looked into the legal 

status and taxation, limited exit options and 

problems with protection of minority 

shareholders. For the comparioson of these 

two countries, I have used the indicators of 

research and development expenditures, pa-

tent applications of residents and 

nonresidents, number of venture capital 

companies and funding sources of the venture 

capital companies. 

The review of the literature about the 

venture capital indicates that venture capital 

financing model is very crucial for a country, 

especially for the emerging countries. Since 

this financing model includes both financial 

and social objectives, countries can accomplish 

economic development and also social projects 

such as job creation. 

The results of the study show that 

although there are basic regulatory 

infrastructure, various taxation incentives, exit 

options and protection of minority 

shareholders rights, venture capital financing 

model in Turkey is quite insufficient. The 

 
Number of Venture Capital 

Companies 

Year Turkey United Kingdom 

2009 2 365 

2010 2 397 

2011/09 4 405 
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reasons why venture capital in Turkey is so 

weak can be explained by the situtaions that 

protection of minority shareholder rights is not 

enough, the funds in Turkey usually have 

short term maturity, there are few expert 

consulting firms and opennes to the 

innovation is very weak. 

In addition, the results of the 

comparison between Turkey and UK show 

that even it is inadequate there is an increasing 

trend of the venture capital about the research 

and development expenditure in Turkey, 

while patent applications of residents more 

and increase gradually, patent applications of 

nonresidents less and decrease during the 

2009-2011 term, the number of venture capital 

companies doubled in recent years and as a 

disadvantage there is no public fund usage in 

Turkey.  

The comparison results also indicate 

that all of the indicators have an increasing 

trend in Turkey like UK, but souces of funds 

are not same as UK. There is no public fund in 

the resources of venture capital in Turkey. 

Since the succes of venture capital financing 

model at the begining mostly depends on the 

government supports, insufficiency of the 

venture capital in Turkey can be also  

explained by the lack of government support 

as a fund.   
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Mario Levi’nin “Yeni Roman”ı: 

Size Pandispanya Yaptım 
Yapısal Bir Çözümleme Denemesi 

 

Ali BUDAK* 

 

 

Öz 
 

Alain Robbe-Grillet, öncüsü olduğu “Yeni Roman”ın bir akımdan çok, bir arayışın adı 

olduğunu ısrarla vurguluyordu. Grillet’ye göre, Yeni Roman anlayışı, insanla dünya arasında 

sürekli değişen bağlantıları anlayabilmek ve anlatabilmek; biçimiyle olduğu kadar ruhuyla da 

yeni bir eser yaratabilmekti. Çünkü, edebiyat da hayat gibi canlıydı, çevredeki her şey değişir 

ve dönüşürken, romanın, yüz elli yıldır aynı şekilde donup kalması düşünülemezdi. Her ro-

man mutlaka kendi tarzını ve biçimini bulmalıydı, bulmak zorundaydı. 

 

Bu makalenin amacı, Mario Levi’nin Size Pandispanya Yaptım adlı son romanını, 

Grillet’nin bu görüşleri çerçevesinde incelemektir. Bunun için, roman, tamamlanmış bir “ya-

pı” olarak ele alınmış, tek tek unsurlarına ayrılmış ve çözümlenmeye çalışılmıştır.  

 

İnceleme, “giriş” ve “sonuç” yazıları hariç, beş bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm-

de, Size Pandispanya Yaptım romanının ayrıntılı denilebilecek bir özeti verilmiştir. İkinci bö-

lüm, “Bir Yapı Olarak Roman” başlığını taşımaktadır. Burada, romanda yapı denilince ne an-

laşılması gerektiği açıklığa kavuşturulmak istenmiştir. Üçüncü bölümde roman, bu defa, bir 

anlatım sanatı olarak, başlıca unsurlarıyla birlikte ele alınmıştır. Vak’a zinciri, olay örgüsü, an-

latıcıları ve bakış açıları, romandan yapılmış alıntılarla örneklenmiştir. Dördüncü bölüm, bir 

bakıma, Size Pandispanya Yaptım romanının parodik bir okuması niteliğindedir. Bu yaklaşımla, 

eserin, geleneksel roman kalıplarını zorlayan biçiminin, en koyu çizgilerle belirlenmesi amaç-

lanmıştır. Nihayet beşinci bölümde ise, eserin dili ve üslûbu, psikanalitik eleştirinin önemli 

ismi Norman H. Holland’ın görüşleri ışığında mercek altına alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mario Levi, Size Pandispanya Yaptım, İstanbul Bir Masaldı, Karanlık Çökerken 

Neredeydiniz, Yeni Roman, Alain Robbe - Grillet, Yapısalcılık, Psikanalitik ede    

biyat kuramı. 
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Mario Levi’s “New Novel” 

 

I Prepared You Pandispanya 

 

A Study Of A Structural Analysis 
 

Abstract: 
 

As its leading author Alain Grillet insistently emphasized that “New Novel” is an 

orientation of a search rather than a new moment. According to Grillet, the understanding of 

New Novel means to understand and express the changing connection and interplay between 

the man and t he l ife a nd t o c reate a n ew p roduct w ith i ts sui generis soul and type. Because 

the literature is alive as well as the instinct life, it is impossible to imagine that the novel stay 

with the same type constantly as 150 years past, even though everything within the 

environment is always transformed and rapidly changed. Every novel is supposed to and have 

to find its own type and style depending on time and space. Under these circumstances, the aim 

of this article is to analyze the newly published novel of Maro Levi entitled as “Size Pandispan-

ya Yaptım” [I prepared you Pandispanya] within the framework of Grillet’s opinions and this 

perspective. Therefore, the Novel, as an completed structure, is attempted to be analyzed by 

having seperated its components respectively with structuralist approach. The study has c 

omposed o f f ive c hapters e xcluding t he “ introduction” and “ conclusion”. In the first 

chapter, there is a detailed summary of the novel “Size Pandispanya Yaptım” [I prepared you 

Pandispanya] . The second chapter has the title “Novel as a Structure” and analyzed the 

meaning of the structure within the novel. In the third chapter, in this turn, as an art of 

narrative, the novel has been evaluated with its main components. The chains of events, the 

interwoven cases, its narrators and perspectives have been elucidated and illustrated with the 

quotations from the aforementioned novel. The fourth chapter, in a way, is the parodist reading 

of the novel “Size Pandispanya Yaptım” [I prepared you Pandispanya]. In this approach, it is 

aimed to demonstrate the distinctive feature of the novel with its trespassing position of t he t 

raditional i dea o f novel. Lastly the fifth chapter m onitors t he language and type of the novel 

by focusing o n t he standpoints o f Norman H . Holland a s a n p rominent author of 

psychoanalytic critical theory. 

 

Keywords:  
Mario Levi, Size Pandispanya Yaptım[ I prepared you Pandispanya], İstanbul Bir Ma-

saldı [İstanbul was a dream], karanlık Çökerken Neredeydiniz [Where were you while the dark 

got], New Novel, Alain Robbe-Griller, Structuralism, Psychoanalytic theory of literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
    

 

Giriş 
 

Alain Robbe-Grillet, öncüsü olduğu 

“Yeni Roman”ın bir okul olmadığını ısrarla 

vurgular. “Yeni Roman” bir akımın adı da 

değildir. Olsa olsa bir çağa ayak uydurma 

çabasıdır; insanla dünya arasında sürekli deği-

şen bağlantıları anlayabilmek, anlatabilmek ya 

da yaratabilmek, kısacası, biçimiyle olduğu 

kadar ruhuyla da yeni bir roman bulmaya 

çalışmaktır. Çünkü edebiyat gibi roman da 

canlıdır. Çevredeki her şey değişir ve dönü-

şürken, yüz elli yıllık roman yazımı da elbette 

hareketsiz ve donmuş kalmayacaktır. 

Grillet’nin çıkış noktası; hayat değiş-

tikçe hayatı algılamanın da değiştiğidir. Bu 

durumda, Flaubert 1860’ların yeni romanını, 

Proust 1910’ların yeni romanını yazmıştır. 

Ölümsüzlük içinde şaheser diye bir şey yoktur, 

yalnızca tarih içinde eserler vardır. Bu eserler 

de ancak geçmişi arkada bırakabildikleri ve 

geleceği duyurabildikleri ölçüde var ve uzun 

ömürlü olabileceklerdir. Grillet’ye göre, her 

roman kendi biçimini bulmalıdır, bulmak zo-

rundadır. Hiçbir reçete, değişen çağa ve şartla-

ra göre düşünmenin ve araştırmanın yerini 

tutamaz. Daha önce yaratılmış bir kitabın ku-

ralları yalnız kendisi için geçerlidir. Öyleyse, 

her yeni kitap, değişmez biçimlerin aşılması, 

yerlerine yenilerinin konulması anlamına gel-

mektedir. Daha basit bir söyleyişle; her yeni 

kitap kendisini var ederken, öncüllerini yık-

makta ve yok etmektedir.1 

Yeter ki iyi yazılabilsin, yeter ki bir 

“yeni roman” olabilsin.  

Mario Levi’nin son kitabı Size Pandis-

panya Yaptım2, bir “yeni roman” olabilmiş mi-

dir? Çalışmamızın amacı, bu sorunun cevabını 

aramaktır. Bunun için de roman, tek tek unsur-

larına ayrılarak çözümlenmeye çalışılacaktır. 

Öyleyse, önce biraz romanı tanıyalım. 

 

1. Size Pandispanya Yaptım 

  Size Pandispanya Yaptım, geçmiş za-

manın izini süren bir roman. Marcel Proust 

                                                 
1Alain Robbe-Grillet, Yeni Roman, Çev. 

Asım Bezirci, İst. , Yazko, 1981, s. 29-31. 
2 Mario Levi, Size Pandispanya Yaptım, İst. , Doğan 

Kitap, 2013. 

gibi, Mario Levi de çocukluğunun derinlikleri-

ne doğru esaslı bir yolculuğa çıkıyor. Hatırala-

rının en kuytu köşelerinden bulup çıkardığı 

zengin tatlarla bize eşsiz ziyafet sofraları ku-

ruyor. Proust gibi hasta değildir, ama, o da 

sessiz, yalnız ve mutsuz bir çocuktur. Dolayı-

sıyla maziyi yeniden kurup şekillendirişinde 

yer yer Proust’unkine benzer hassasiyetler ve 

ince dikkatler göze çarpmaktadır. Çok daha 

önemlisi, Levi bu romanında, daha önceki 

eserlerini çepeçevre kuşatmış olan “kızgın ve 

huzursuz” ruh halinden epeyce kurtulmuş 

görünmektedir. Elbette, yine arka taraflardan 

hüzün melodileri duyulmaktadır, fakat bunla-

ra artık, öfkeler, dargınlıklar ve kırgınlıklardan 

daha çok, buruk gülümsemeler ve anlayışlı 

kabullenişler eşlik etmektedir.  

Proust, yorgun ve bezgin bir anında, 

ağzına attığı bir kurabiyenin tadıyla çocuklu-

ğunun güzel bir dönemini; büyük halasının 

yazlığında her sabah bir bardak ıhlamurla 

beraber "Madeleine" denilen çörekleri yediği 

gamsız tasasız zamanları hatırlıyor, birden 

içinin neşeyle dolduğunu hissediyordu. Üze-

rinde, biraz önceki çökmüş ve bıkmış ruh ha-

linden hiç eser kalmıyordu. 

Levi de babaannesinin büyük bir özen-

le hazırladığı yemeklerde ve onların hâlâ duy-

duğu kokularında, kendi geçmişiyle birlikte 

bütün İstanbul’u buluyor. Kalın perdeleri bir 

bir aralayıp anılarına uzandıkça da tıpkı 

Proust gibi, giderek üzerindeki ağırlıklardan 

kurtuluyor, hafifliyor, canlanıyor. Çünkü için-

de bulunduğu dar zamandan sıyrılıyor, hatıra-

larının ölümsüz “anları” içinde genişledikçe 

genişleyen ve asla tükenmeyen zaman denizle-

rine dalıyor.3 

Size Pandispanya Yaptım, bu genel açıy-

la bakıldığında tipik bir anı romanı. Bir çocu-

ğun yedi-sekiz yaşlarından itibaren ailesine 

dair hatırladıkları… Ancak aile biraz genişçe 

tutulmuş. Merkezde babaanne var, dolayısıyla 

onun iki oğlu, gelinleri, torunları ve dünürle-

rinin yanısıra, kızkardeşi, kızkardeşinin oğluy-

la gelini ve torunu da çizilen çerçevenin içinde. 

                                                 
3 Proust’a göre, insan, şimdiki zamanı algılayamaz. Zira, 

zaman daha ne olup bittiği anlaşılamadan geçer gider. 

Gelecek zaman ise, adı üstünde gelecektir, yaşanıp ya-

şanmayacağı belli değildir. Öyleyse insanın gereği gibi 

algılayabildiği, değerlendirebildiği, yorumlayabildiği tek 

zaman dilimi geçmiştedir. İnsan sadece geçmiş zamanın 

farkına varabilir; keyfini veya hüznünü yaşayabilir. 
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Tabii, arkadaşları ve komşularıyla birlikte bü-

tün İstanbul da… 

Roman bu şekilde, bir ailenin hikâyesi 

olarak okunabildiği gibi, bir cemaatin özel 

tarihi olarak da, hüzünlü, buruk, ihaneti, kıyı-

cılığı, intikamı barındıran bir aşk hikâyesi ola-

rak da, bir duygu ikliminin, coğrafyanın sesi 

olarak da okunabiliyor. Ruh ve düşünce dün-

yasına göre herkes kendi okumasını yapabili-

yor. Ancak hikâyelerin tümünü birleştiren 

ortak bir taraf var: Yemekler... Bu yemekler 

yüzyıllar boyunca bu coğrafyada kuşaktan 

kuşağa bir çeşit var olma mücadelesiyle kimli-

ğini koruma kaygısıyla aktarılmış Sefarad 

Mutfağı’nın yemekleri. Kökenleri bir ihtimalle 

on beşinci yüzyılın Kastilya’sına veya Endü-

lüs’üne kadar uzanan, ancak artık çok buralı 

olmuş, şüphesiz başka kültürlerden de etkiler 

almış yemekler. Sık sık nasıl yapıldıkları da 

anlatılıyor. Roman diline uydurulmak istenmiş 

yemek tarifleri… Bu durumda bir lezzet tari-

hiyle karşı karşıya bulunduğumuz da söylene-

bilir. Ancak bu kadarıyla yetinmemiz, yazarın 

amacını yeterince göremememize de yol açabi-

lir. Çünkü anlatıcıları roman boyunca sık sık 

bu yemeklerin uyandırdığı duygulardan ve 

kendilerinde yer etmiş hikâyelerden söz edi-

yor. Hatta aralarından biri hikâyesinin bir 

yerlerinde asıl değer taşıyanın yemekler kadar 

bu yemeklerin yer aldığı sofraların etrafında 

bir araya gelmiş insanlar olduğunu ifade et-

meye de ihtiyaç duyuyor. Çünkü yemekler 

aynı zamanda bir coğrafyanın kaderi, bu coğ-

rafyayı paylaşmış insanların tarihi ve bu tarihe 

ışık tutan bir ayna özelliğinde. 

Yusuf babasını henüz daha ergenlik 

çağında kaybetmiş, büyük fedakârlıklar göste-

rip uzun yıllar boyunca evlere gündelikçi bir 

terzi olarak giderek geçimini sağlayabilmiş 

annesi tarafından büyütülmüş, iyi eğitim al-

mış, hırslı bir delikanlıdır. Yaşadığı mütevazı 

koşullar ve zorluklar onda zenginlik ve güçlü 

olma hayalini neredeyse bir tutkuya dönüş-

türmüştür. Yetimliğinden gelen çok hassas bir 

tarafı da vardır. Bu özelliği annesinin yanında 

kalfa olarak çalışan, karşısına yine yetim bir 

kız olarak çıkan Rozi’ye gizli bir aşkla bağlan-

masına da neden olmuştur. Aşk karşılıksız 

değildir. Hikâyenin bu bölümünde Rozi sessiz, 

içine kapanık, kaderine razı, biraz da ezilmiş 

bir genç kız olarak görünür. Tam aralarında 

bir ilişki başlayacak derken Yusuf’un önüne 

çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışırken 

başka bir seçim yaptığını ve kendine göre çok 

tutarlı bir gerekçeyle zengin bir kızla evlendi-

ğini görürüz. Bu karara annesi Rahel de destek 

verir ama ikisinin de içinde vicdanlarını zorla-

yan, açıklamak istemedikleri bir tereddüt var-

dır. Bu tereddüt hem kendi değerleri hem de 

dışlanmış gibi görünen Rozi ile alakalıdır. Ai-

lenin öteki tarafındaysa Rahel’in ablası Lea, iki 

oğlu ve gelinleri vardır. İki kız kardeş arasında 

genç kızlıklarından başlamış bir çekişme ve 

çatışma hüküm sürmektedir. Rahel daha yeni-

likçi ve özgür düşünceli, Lea daha gelenekçi, 

muhafazakâr ve inançlarına bağlıdır. Hayatın 

dayatmaları onları çok farklı kadınlar yapmış-

tır. Bu farklılık mutfakla ilişkilerinde çok belir-

gin bir şekilde ortaya çıkar. Rahel, hiç şüphe 

yok ki yaşamak zorunda kaldığı hayat nede-

niyle yemeğe çok önem vermezken, Lea ye-

mekleri nerdeyse hayatın merkezine koymuş-

tur. Zaten roman süresince tarifleri de verilen 

yemeklerin neredeyse tümünü Lea yapacaktır. 

Yemeklere bağlılık simgesel bir değer kazan-

maktadır aslında. Hikâye ilerledikçe bu değe-

rin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. 

Romancının kurduğu anlatım tekniğinin bir 

yansımasıdır bu. Herkes yemekle ilişkisinde, 

kendisini de, hiç farkında olmadan ifade et-

mekte, ortaya çıkarmakta, dahası hikâyesini 

bizimle paylaşmaktadır. Sadece Rahel ve Lea 

için değil, romanın akışında çok önemli bir 

kahraman olarak karşımıza çıkacak Rozi için 

de geçerlidir bu durum, yıllar geçtikçe derinle-

şecek Yusuf için de, Lea’nın oğulları ve gelin-

leri için de, en önemlisi anlatıcılardan biri ola-

rak giderek önem kazanan, başlangıçta her 

şeyi seyreden görünen küçük torunu için de...  

Sıradan bir gönül ilişkisi olarak başla-

yan Yusuf ile Rozi’nin hikâyesi yıllar geçtikçe 

bir çeşit felaket sarmalına evrilir. Bir süre sonra 

da bizi yavaş yavaş oyunun beklenmedik so-

nuna taşıyacak acılı bir kahraman ve hikâye-

siyle karşı karşıya kalırız. Düğümü atan ve 

çözen kahramandır bu. Yapbozun son parçası-

nı koyan kahraman. Ama bunu anlayabilmek 

için eserin sonunu getirmemiz gerekecektir.  

Yemekler arasında hiç şüphe yok ki, en 

önemli simgesel değeri, romana adını veren 

‘pandispanya’ üstlenmiştir. Evde hazırlanan, 

basit, portakallı bir kektir bu. Etimolojik köke-
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ninde ‘İspanyol ekmeğinin bulunması önemli-

dir ama kişisel ilişkilerdeki, değerini yine bu 

coğrafyanın geleneklerinde ve derinliklerinde 

bulan anlamı daha önemlidir. Bu ilişkinin 

merkezinde de Rozi vardır. Rozi’nin adının gül 

anlamına gelmesi ve doğası gereği dikensiz 

düşünülememesi de önemlidir tabii bu arada, 

doğu felsefesin eski uzantıları da.  

Ana hatlarını böylece belirledikten 

sonra şimdi de romanı “özel bir yapı” olarak 

gözden geçirelim.  

 

2. Bir Yapı Olarak Roman 

  Yapısalcılık (Structuralism) akımının 

edebiyat dünyasına en önemli katkılarından 

biri, herhalde, “yapı” sözcüğünü kavramsal bir 

derinliğe kavuşturmuş olmasıdır. Yirminci 

yüzyılın ortalarına doğru ortaya çık-

mış,özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 

Fransız kuramcıları ve uygulamacılarıyla et-

kinlik kazanmış olan bu akım içerisinde “yapı” 

sözcüğü, taşıdığı unsurların toplamından daha 

fazlasına sahip bir bütünsellik olarak benim-

senmiştir. Yani, yapısal bütünlük denilince, 

birtakım parçaların rastgele bir araya getirildi-

ği bir yığın anlaşılmamaktadır. Aksine, bu 

akım temsilcilerine göre, yapı, çok özel bir 

sistemin adıdır. Öyle ki, unsurları, kendi başla-

rına bir anlam taşımamakta, ancak genel dizge 

içinde belirli bir yer tuttukları zaman değer 

kazanmaktadırlar. Bu da her öğenin yerli ye-

rinde olduğu bir “denge durumu”nun sağ-

lanması demektir.4 Robert Scholes’in söyleyi-

şiyle; “Yapısalcılık, - en geniş anlamıyla - ger-

çeği tek tek nesnelerde değil de nesneler ara-

sındaki ilişkilerde arama yoludur.”5 

Böylece, gerçek, birbirine bağımlı bir 

bütün-parça ilişkisi içinde algılanacak; bu ge-

nel yaklaşım da bizi, “tüm insan davranışları-

nın ve düşünsel eylemlerinin yapısal bir teme-

le dayandığı ve ancak düzenli bir çözümle-

meyle bu yapının ortaya çıkarılıp değerlendiri-

lebileceği inancı”na götürecektir.6 Zaten amaç, 

insanın bireysel eylemlerini, algılama biçimle-

                                                 
4Ayşegül Yüksel, Yapısalcılık ve Bir Uygulama, İst. , 

Yazko, 1981, s.5-6. 
5Robert Scholes, Structuralism İn 

Litterature, Yale Üniversity, Press,  

Londra. 1974, s.4. 
6Hovard Gardner, The Quest for Mind, Quartet Books, 

Londra 1976, s. 10. 

rini, düşüncelerini ve duygularını meydana 

getiren “değişmez yapıları” bulmaktır.7Nite-

kim, Jameson yapısalcılığın amacını, “İnsan 

beyninin değişmez yapılarını bulmak” biçi-

minde tanımlamıştır.8 

Fakat, zaman içinde yaygınlaşan gö-

rüş; yapısalcılığın bir dünya görüşü olarak 

kabul edilmemesi gerektiği yolundadır.9 

Roland Barthes’e göre, yapısalcılık, çağdaş 

dilbilim yöntemlerinden yola çıkılarak gelişti-

rilmiş edebi bir çözümleme yöntemidir.10 

Biz ise, bu çalışmada, Barthes’in sözü-

nü ettiği çözümleme yöntemlerini de hariçte 

tutarak, yapısalcı kuramın sadece, edebi ese-

ri,“ayrı bir varlık ve tamamlanmış bir sistem” 

olarak benimseyen genel yaklaşımından yarar-

lanacağız.11 Daha doğrusu, bu akım temsilcile-

rinin “yapı”ya atfettikleri bu vurgudan yola 

                                                 
7Terence Hawkes, Structuralism and Semiotics, 

Methuen , Londra 1977, s. 18. 
8Fredric Jameson, The Prison-House of Language, 

Princeton University Press. Princeton, 1972,  s. 109.  
9Çünkü geniş bir çerçeve tutturulursa, şu sorular akla 

gelmektedir: İnsan değişmez midir? Her şeyin gelişip 

değişmesi gibi insanın evrilmesi de sözkonusu değil 

midir? Eğer öyle ise, bu durumda, yapısalcılık, “insanın 

evrimi” düşüncesinin içerdiği iyimserliği, “insanın 

değişmezliği” savıyla ortadan kaldıran karamsar, dural 

bir görüş olmaktadır. Daha geniş bir değerlendirme için 

bkz; Yüksel, a.g.e. , s.6-8. 
10Roland Barthes, “Science  Versus Literature”, The 

Times Literary Supplement, 28 Eylül 1967, s. 897. 
11

Edebî eser incelemelerinde çeşitli eleştiri yöntemleri 
kullanılabilir. Kendi içinde tutarlı olmak kaydıyla hepsi 
belli ölçülerde faydalıdır. Edebî eserin meydana geldiği 
çevreyi, tarihî ve sosyal şartlan dikkatlere sunan 
incelemeler okuyucunun, eserde anlatılanları daha iyi 
kavramasını sağlar. Eserin oluşmasını konu alan 
araştırmalar, yazarın psikolojik dünyasına ve 
kaynaklarına inerek farklı yaklaşım imkânları sunarlar. 
Edebî eserin gelişmesini esas alan çalışmalar ise eseri 
türe has özelliklerin perspektifinden ele alırlar. Eseri 
sosyolojik ve psikolojik bakış tarzlarıyla incelemek de 
mümkündür. Yalnız, bu metotların hemen hepsi, esere 
“dıştan” yaklaşmaları bakımından incelemeden ziyâde 
tasvir karakterine sahiptirler.  Halbuki, asıl olan eserdir, 
eğer edebiyat diye bir bilim varsa, eseri, yazarından ve 
dış faktörlerinden bağımsız bir hadise olarak ele almak, 
onu kendi sistemi içinde incelemeye gayret etmek bir 
mecburiyettir. Çünkü edebiyat biliminin uğraşacağı asıl 
saha edebî metnin kendisidir. Hangi seviyede olursa 
olsun bir edebî metin, karşımıza tamamlanmış bir 
sistem olarak çıkar. Onu anlayabilmek, özellikle de 
anlatabilmek için bu sistemi meydana getiren unsurlar 
arasındaki ilişki ağı tespit edilmelidir. Bu görüşler ve 
biraz daha ayrıntı için bkz; Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve 
Roman İncelemesine Giriş, Ank. , Akçağ, 1991, s. 9-11. 
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çıkarak, Size Pandispanya Yaptım’ı meydana 

getiren unsurları, bir bütünsellik içerisinde 

belirlemeye ve anlamlandırmaya çalışacağız.  

 

3. Bir Anlatım Sanatı Olarak 

Roman ve Unsurları  

Zira, roman kendi sanal atmosferiyle 

bağımsız bir dünyadır. Yazar, bir bakıma, ha-

yatı ve dünyayı kendine göre yeniden kurmak-

ta ve kurgulamaktadır. Başka bir söyleyişle her 

roman çalışması, ayrı ayrı dünyaların kurul-

ması ve orada yeni yaşama tecrübelerinin de-

nenmesi demektir. Romancı aslında sadece 

anlatmamaktadır; anlatırken yorumlamakta ve 

bize “böyle de yaşanabilir” seçeneğini sun-

maktadır. Bu doğrultuda yazar, kendine göre 

bir dil, kendine göre bir zaman ve mekân algı-

sıyla “kurmaca” yapısını taş taş inşa etmekte-

dir. Öyleyse roman, belli bir amaçla belli un-

surlar ve değerler kullanılarak kurulmuş özel 

bir “yapı”dır. Bu yapıyı anlayıp değerlendire-

bilmek için öncelikle “inşa” sırasında kullanı-

lan unsurların neler olduğunun ve bunların 

nasıl bir birliktelik oluşturduklarının bilinmesi 

ve incelenmesi gerekmektedir. 

Modern dönemin en güçlü ve etkili an-

latım sanatı haline gelmiş olan romanda asıl 

unsur “vaka”dır. Vaka kelime anlamıyla “olup 

geçen şey”dir. Anlatıda, sözkonusu olup geçen 

şeyin veya olması muhtemel şeylerin biçim-

lendirdiği serüvenin adı ise “hikâye”dir. Bir 

romanda, sadece, -çok nadir de olsa-, bir tek 

vaka olabileceği gibi zincir halinde sayısız 

vaka da olabilir. Hikâye’yi ise, olayların, yani 

vaka veya vakaların belirli bir düzen ve kom-

pozisyon içerisinde anlatılması olarak açmak 

mümkündür. Anlatıda olayların sebep – sonuç 

ilişkisine göre özenle ve belirli bir amaca göre 

biçimlendirilmesi ise “olay örgüsü”  olarak 

adlandırılmaktadır. Bir romanda vaka zincirle-

ri nabız atışlarıysa “olay örgüsü” bir romanın 

sesidir.12Ortada bir hikâye varsa, elbette onu 

kotarıp sunacak bir “anlatıcı” da olacaktır. Bu 

durumda, “hikâye” ile “anlatıcı” romanın iki 

                                                 
12Tanımlar için bkz, Mehmet Tekin, Roman Sanatı 

(Romanın Unsurları), İst. , Ötüken, 2002, s. 61-69. 

Vak’a, Şerif Aktaş tarafından, “herhangi bir alaka ile bir 

arada bulunan veya birbiriyle ilgilenmek mecburiyetinde 

kalan fertlerden en az ikisinin karşılıklı münasebetlerinin 

tezahürüdür” şeklinde tanımlanmıştır. a.g.e. , 

temel unsuru olmaktadır. “Bakış açısı”, “za-

man-mekân”, “şahıs kadrosu”, “dil ve üslup” 

gibi diğer unsurlar, bu olmazsa olmaz iki ana 

unsura, yani “hikâye”ye ve “anlatıcı”ya bağlı 

olarak eserin genel yapısını şekillendirmekte-

dirler. 

 

3.1. Vaka – Hikâye- Olay Örgüsü 

Size Padispanya Yaptım, vaka veya vaka 

zincirlerinin, dolayısıyla hikâyenin çok öne 

çıktığı geleneksel bir roman özelliği taşıma-

maktadır. Roman “çekmece içinde çekmece” 

tekniğiyle yazılmış gibi görünmektedir. Daha 

ilk satırlarda birinci çekmece, bir kadının itiraf 

gibi okunabilecek konuşmalarıyla açılmıştır. 

Bir yakınını öldürdüğünü, daha doğrusu öl-

mesine yardım ettiğini söyleyen “çilek rengi 

elbiseli kadın”, hastane odasının komodininde 

bulduğu bir defteri okumaya başlamıştır. 

“Alikobeni” adlı bir romanın taslağı olarak 

kaleme alınmış defteri, anlatıcı kadınla birlikte 

biz de okuruz ve böylece diğer çekmecelere 

ulaşırız. Bu defa önümüzde dört defterle uzun 

bir mektup vardır. Sahnede başrolü genişçe bir 

aile oynamaktadır. Daha doğrusu ailenin ken-

dilerine özgü yemekleri ve etrafında toplan-

dıkları uzun akşam sofraları… Zamana yayıl-

mış buruk aşk hikâyesi ise, sanki oyunun yan 

unsuru durumundadır. O kadar ki, romanın 

entrikasının bu aşk hikâyesi içine gizlenmiş 

olması bile, aile merkezli genel yapıyı bozma-

maktadır. Okuduğumuz metinler sonunda 

karşımızda bir portre olarak belirginleşen ya-

zar adayı, İstanbul üzerine yazacağı yeni kitabı 

üzerinde çalışmaktadır. Bir gece kapısını söz 

konusu çilek rengi elbiseli kadın çalacaktır. 

Kolunun altında tuttuğu siyah deriden bir 

dosyayı çalışma masasının üzerine bırakacak 

ve üç gün sonra gelip alacağını söyleyerek 

çıkıp gidecektir. Böylece, yazılmasını istediği 

hikâyeyi, yani okumuş olduğumuz defterleri 

ve mektubu yazara ulaştırmış olmaktadır. Bu 

da romanın bir başka çekmecesinin açılması-

dır. Onu ise, “son perde”de, çilek rengi elbiseli 

kadının hem kendi kimliğini hem de romanın 

sırlarını, güya, bir bir ifşa ettiği son çekmece 

izleyecektir. Fakat bu defa da, yapılan açıkla-

maların, kitap boyunca sorulmuş olan sorulara 

cevap oluşturup oluşturmadıkları bir başka 
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ifrit soruya dönüşecek ve zihinlerimizde öyle-

ce takılıp kalacaktır. 

Hâlbuki destan, masal, hikâye ve ro-

man gibi anlatım esaslı edebi türlerde vaka, 

asıl unsur durumundadır. Anlatılması gereken 

bir husus vardır ki yazar böylesine çileli bir 

yolculuğa çıkmıştır. Aksi halde, geriye bir 

yığın söz ve laf ebeliği kalacaktır. Karşı görüş 

olarak denilebilir ki, bazı modern romancılar; 

W. Woolf, F. Kafka, J. Joyce, W. Faulkner gibi 

isimler eserlerinde vakanın önemini en alt 

düzeye indirmeye, hatta onu büsbütün kal-

dırmaya çalışmışlardır. Sonrasında Alain 

Robbe-Grillet, Michel Butor, Cloude Simon’un 

öcülüğündeki “Yeni Roman” hareketi içinde 

de vaka iyice belirsizleştirilmiştir. Ancak bu ilk 

bakıştaki algıdır ve çok da doğru değildir. Bu 

eserler daha dikkatli okunduğunda görülmek-

tedir ki, vaka ya da hikâye tamamen kaldırıl-

mamakta, tasvirlerle ve dolaylı anlatımlarla 

gizlenmekte, bir bakıma okuyucunun keşfine 

bırakılmaktadır.13 

Mario Levi’nin Size Padispanya Yap-

tım’da denediği teknik de büyük ölçüde böy-

ledir. Yazar çocukluk hatıralarının izini sürer-

ken ne alışıldık tarzda sürükleyici bir hikâye-

nin peşinde görünmektedir ne entrikanın ne 

de heyecanın. Ama anlatmak istedikleri vardır 

ve bunları belleğinin süzgecinden geçirerek 

anlatmaya çalışmıştır. Yalnız, olaylara yukarı-

dan geniş bir mercekle baktığı ve merkeze 

değişik konumlarda da olsa hep kendisini 

koyduğu için, olaylar ve hikâyeler bize hep 

kırılarak yansımaktadır. Esasen yazarın asıl 

yapmak istediği budur: 

“Anlatabileceklerimi anlatmaktan söz 

ediyorum gördüğünüz gibi. Anlatamayacakla-

rımı da kendime saklayacağım. Yaşadıklarım 

kimileri için kaldırılabilir gibi değil çünkü. 

Üstelik insanın, ne yaşarsa yaşasın, bazı çok 

derin gerçeklerini kendine saklamaktan başka 

türlüsünü yapamadığının da fazlasıyla farkın-

dayım. Bu gizlenmenin kendini varetmekle, 

hatta ölüme direnmekle bir ilgisi olduğunun 

da... (s. 11) 

Amaç geçmişi, çekici birtakım macera-

larla süsleyerek okuyucuya sunmak değil, 

belleğinde yerleşip kalmış bazı fotoğraflarla, 

yaşandığı gibi, yeniden canlandırmaktır. Bunu 

                                                 
13Aktaş, a.g.e. , s. 11. 

 

da kendisi için yapmaktır. Ve onun belleğine 

geçmiş zaman, daha çok evlerinde yaşanmış 

ve öylece donup kalmış birtakım fotoğraflar 

halinde kazınmıştır.  

“Çocukluk yıllarımda bıraktığım bir-

kaç sahne hafızamdan hiç silinmedi. Seslerle 

geçmişin o sis perdesinin ardında kalan resim-

ler, dokunuşlar, daha çok yaz aylarına, dolayı-

sıyla da okula gitmediğim için, kendimi biraz 

daha iyi hissettiğim Erenköy’deki evimize ve 

hatıralarına ait. Bu günlere çok döndüm. Ge-

rek hikâyelerimde, gerek rüyalarımda, gerekse 

yaşadığım ilişkilerin bende kalan gizli tarafla-

rında. Zaten hepsi birdi. Tüm farklı yerlere ve 

zamanlara istesem de istemesem de aynı insanı 

taşıyordum. Hep aynı hayalin, hatta yalanın 

izleri çıkıyordu karşıma, hep bu izleri sürerek 

anlamaya ve anlatmaya çalışıyordum.”(s. 15) 

O yüzden roman tam bir sit-com gibi 

kurgulanmıştır. Esasen hayatın bir oyun oldu-

ğu yazarı tarafından ilan edilmiştir. Sahnenin 

en çok kurulan dekoru babaanne Lea’nın çeşit 

çeşit yemekler yaptığı kullanışlı mutfaktır. 

Orada sekiz-on yaşlarında ‘sessiz ve yalnız bir 

çocuk’ bir kenarda oturmuş merakla babaan-

nesinin bir nevi ibadet duygusuyla yaptığı 

yemekleri izlemekte, kokularını huşuyla içine 

sindirmektedir: 

“Anlatmak istediğim resim o yıllarda 

çok oynanmış, tekrarlanmış bir sahneden geli-

yor. Sekiz on yaşlarındaki o sessiz ve yalnız 

çocuk, genellikle tezgahın üstünde uygun bir 

yere oturarak, babaannesini yemek yaparken, 

ısrarla ve sabırla seyrediyordu. Kendisine ye-

mek hazırlıklarından ve kokularından bir 

dünya kurmuştu artık. O kadar ki, hiç kimse-

nin yardımını almadan ve zorlanmadan, zey-

tinyağlı biber dolmasını da, karnıyarığı da, 

pırasa köftesini de, patlıcanlı gül böreğini de, 

hatta ıspanaklı kuru fasulyeyi bile tek başına 

yapabileceğini biliyordu.” (s.16-17) 

Oyunun ana dekoru mutfak olunca, elbette, 

ikinci değişmez dekoru, önemli günlerde geniş 

ailenin bütün fertlerinin bir araya geldiği, evin 

büyük yemek salonu olacaktır. Yazar, tecrübe-

sini yaptığı teknikte okuyucuyu da oyunun, 

daha doğrusu metnin bir parçası olarak kurgu-

lamıştır: 

“Yeni bir perde başlıyor. Sanki bir ya-

zar adayı bir roman yazmayı denemiş, yarı 

yolda soluğu tükenmiş de romanı bir yazarın 
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tamamlamasını istiyor. Öyle değil tabii, bunu 

biliyoruz. Böyle bir kurgunun daha önce başka 

romanlarda denendiğini bile biliyoruz. Ama 

birilerinde şimdilik bu duyguyu uyandırma-

nın bir mahsuru yok.” (s. 30) 

Bu şekilde, metnin kendisi sorunsallaştırılarak, 

postmodernizme ufak ufak göndermeler yapı-

lırken, bir soyutlama çabasından söz etmek de 

mümkündür. Fakat soyutlama, bilindik tarzda, 

hikâye için ayrıntılardan kurtulmak biçiminde 

değil, çok zaman ayrıntılar için hikâyeden 

fedakârlıklar yapmak şeklinde gerçekleşmiştir: 

“Hikâyelerde başka boşluklar bulma-

nız da mümkün. Bazılarını bilerek bıraktım. 

İstediğiniz değişikleri yapmakta, bu boşlukları 

da dilediğiniz gibi doldurmakta özgürsünüz.” 

(s.31) 

 

3.2. Anlatıcılar ve Bakış Açıları  

Roman sanatında asıl öncelikli konum 

şüphesiz “anlatıcı”ya aittir. Her şey onun etra-

fında dönmekte ve biçimlenmektedir. Tabiidir 

ki, o olmadan hikâyeyi anlatmak da olayların 

akışına yön vermek de mümkün olamayacak-

tır. Eserde, hikâyenin ağırlığı görecedir ve 

daha çok süse, imaja, kısacası içeriğe dönük-

tür. Buna karşılık “anlatıcı”nın ağırlığı, yapıcı 

ve yönlendirici bir ağırlıktır.14Anlatıcı bu gö-

revlerini yerine getirirken üç eyleme yaslan-

maktadır. Bunlar; “anlatma”, “gösterme” ve 

“tasvir etme” eylemleridir. Başka bir söyleyişle 

roman ve hikâye gibi edebi eserler bu üç eyle-

min sentezinden meydana gelmişlerdir. “An-

latma”da hikâye nakledilmekte, “gösterme”de 

ise okuyucunun gözleri önünde adeta teces-

süm ettirilmektedir. Anlatıcı, “tasvir”den de 

mekân ve kişilerle ilgili özellikleri okuyucuya 

yansıtmakta yararlanmaktadır. Bu üç unsurun, 

eserin tamamında, bir bölümünde veya kıs-

                                                 
14Tekin’e göre, Foster’ın "hikâye olmazsa roman olmaz" 

(1982: s.40) anlayışını genel ve estetik bağlamda dü-

şünmek gerekir: Hikâye, romanın ruhu ve tadıdır; roma-

nı okutan, okuyucuyu romanın dünyasına çeken odur. 

Ama bu özellik, "hikâye"yi, "anlatıcı"dan önceye koy-

maya yetmez.Tekin, tam aksi yöndeki  bir görüş sahibi 

Haedens’in de, "hikâye"yi, romanın " kıymetsiz tarafı" 

olarak gördüğünü, (1961: s.6) ve "hikâyenin, romanda 

hakkı olmayan bir yeri işgal ettiğini” belirttiğini (s.29) 

nakletmektedir.. Bkz; Tekin, a.g.e. , s. 17-18. 

mında terkip hâline getirilmesi ise “bakış açı-

sı” ile ilgilidir.15 

Romanda, olaylar kişi-zaman-mekân 

düzleminde aktarılırken bir özne olarak “anla-

tıcı” sesini duyduğumuz ilk kişidir. Kurmaca 

metinlerin bu ilk sesinin; roman kahramanla-

rından birisi de, kişilik kazandırılmış herhangi 

bir varlık olması da mümkündür. İster, birinci 

tekil kişi (ben), ister üçüncü tekil kişi (o) ve 

isterse ikinci çoğul kişi (siz) olsun, anlatıcının 

kimliği, cinsi ve konumu, romandaki önemini 

ve işlevini etkilemeyecektir. Zira, kurgu ona 

bağlıdır, her şey ona göre ve onun izniyle ger-

çekleşmektedir. Kahraman veya kahraman 

süsü verilmiş herhangi bir varlık; “anlatıcı”nın 

istediği şekilde konuşmakta, görmekte, duy-

makta, düşünmektedir. Bu açıdan ‘anlatıcı’, 

özellikle üçüncü tekil kişi kimliği taşıyan (o) 

anlatıcı, mutlak ve tartışılmaz bir gücün sahi-

bidir. Üçüncü tekil kişi durumundaki (o) anla-

tıcının gücü, "destan" türünden "roman"a inti-

kal etmiş olmasında ve “buyurgan,  yukarıdan 

bakan” tavrını büyük ölçüde burada da devam 

ettirmesindedir. Gerçi, realistler, romanı haya-

ta yaklaştırmak kaygısıyla, bu figürün destan-

daki abartılı konumunu ve gücünü makul bir 

düzeye çekmeye çalışmışlar, onu olabildiğince 

"beşerî”leştirmeye uğraşmışlardır, ancak, yine 

de “her şeyi görmesi ve bilmesiyle” belirginle-

şen “ilahi” yanını tam olarak ortadan kaldıra-

mamışlardır. Bunda, elbette, yazarların bu 

anlatıcı tipi sayesinde yaşamış oldukları “insa-

nüstü”lük duygusu ve tatmininin payı büyük 

olmalıdır. Tabii, anlatıcının, "ilahi" niteliklerle 

donanmış olmasının hikâyenin tam manasıyla 

aktarımı için büyük avantaj sağladığı da unu-

tulmaması gereken bir gerçekliktir. 

Birinci tekil kişi kimliğindeki (ben) an-

latıcının konumu daha basit ve açıktır; her 

şeyden önce bir “insan” olarak karşımızdadır. 

Ben anlatıcının da bilhassa samimiyet ve inan-

dırıcılık sağlamada yazara büyük imkânlar 

sunduğu söylenebilecektir. Çoğul ikinci kişi 

                                                 
15Tekin’e göre, Foster’ın "hikâye olmazsa roman olmaz" 

(1982: s.40) anlayışını genel ve estetik bağlamda dü-

şünmek gerekir: Hikâye, romanın ruhu ve tadıdır; roma-

nı okutan, okuyucuyu romanın dünyasına çeken odur. 

Ama bu özellik, "hikâye"yi, "anlatıcı"dan önceye koy-

maya yetmez.Tekin, tam aksi yöndeki  bir görüş sahibi 

Haedens’in de, "hikâye"yi, romanın " kıymetsiz tarafı" 

olarak gördüğünü, (1961: s.6) ve "hikâyenin, romanda 

hakkı olmayan bir yeri işgal ettiğini” belirttiğini (s.29) 

nakletmektedir.. Bkz; Tekin, a.g.e. , s. 17-18. 
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kimliğiyle konuşan anlatıcı ise, Tekin’e göre, 

“marjinal ve sıkıntılı” bir tip örneğidir ve ro-

mancıyı bir hayli sınırlamakta ve zorlamakta-

dır.16 

Romanda anlatıcının ağırlığına koşut 

olarak “bakış açısı” da çok önemlidir. Başka 

bir söyleyişle, “anlatıcı”nın bu kadar öne çık-

masında bakış açısının payı da büyüktür. An-

latının kimin gözüyle izlendiği, mekân, zaman, 

şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından 

görüldüğü, idrak edildiği ve kim tarafından, 

kime nakledildiği soruları bizi, doğrudan “ba-

kış açısı”na götürmektedir. Metnin özü, vaka 

zinciri hatta eserin dili ve üslubu, büyük ölçü-

de “anlatıcı”nın bakış açısına göre şekillen-

mektedir. Bir tiyatro oyununda olaylar seyirci-

nin gözleri önünde cereyan ettiği için ayrıca bir 

aracıya ihtiyaç yoktur. Oysa roman ve hikâye-

de durum farklıdır. Bir aktarım söz konusu 

olduğundan, baştan sona konuşma biçiminde 

yazılmış olan romanlarda bile bir anlatıcı bu-

lunmak durumundadır. 

Bu yüzden Mark Schorer gibi kuramcı-

lar, “bakış açısı”nı geniş bir yaklaşımla teknik 

ve yöntemle eşanlamlı saymakta; onu, konu-

sunu araştırmak, bulmak, geliştirmek, değer-

lendirmek ve ruh kazandırmak için roman-

cının elindeki tek araç olarak görmektedirler. 

Gerçekten de romanın yapısı, olaylarının sap-

tanması, düzenlenmesi ve sıralanmasında “ba-

kış açısı” yazarın en doğal yardımcısıdır. Ro-

manın anlatım dili ve üslûbu, tamamıyla kul-

lanılan “bakış açısı”na bağlıdır. Yazar, okuyu-

cuyu, kişilere ve olaylara, istediği çizgide yön-

lendirmeyi de yine “bakış açısı” yoluyla sağ-

lamaktadır. Bu çerçevede, yazarın kendi sınır-

sız bakış açısı ile anlattığı bir roman, yani (o) 

anlatıcılı bir roman, hikâyenin kahramanı tara-

fından anlatılan bir romandan, yani, (ben) 

anlatıcılı bir romandan, kapsamı ve üslûbu  

bakımından olduğu gibi, anlam yaratma yolla-

rı ve yöntemleri bakımından da çok farklıdır. 

Romanda “bakış açısı”ndan yararlanılan kişiyi, 

olayları yansıtan bir aynaya benzetmek olası-

dır. Ne var ki, bu ayna önündeki her şeyi ol-

duğu gibi gösteren bir ayna değildir. Kendine 

gelen görüntüleri yapısının özelliklerine göre 

bir ölçüde değiştirmektedir. Bundan dolayı 

romanda anlatıcının kişiliği ve dünya görüşü, 

                                                 
16Daha fazla ayrıntı için bkz; Tekin, a.g.e. , s. 26-28. 

 

romanın ayrılmaz bir parçası olarak dikkate 

alınmak durumundadır. Hele hele anlatıcının 

kendisi de romanın kişileri arasında bulun-

maktaysa, kişisel özelliklerinin önemi büsbü-

tün artmaktadır. Unutmamak gerekir ki, ro-

mandaki her şey bize, onun bu kendisine mah-

sus özelliklerinin süzgecinden geçerek ulaş-

maktadır.17 

Öyleyse, eserle ilgili “hususilikleri” an-

lamak, açıklamak ve yorumlamak için, önce 

metnin “bakış açısı”nın tespit edilmesi bir 

zorunluluktur. Tabii, aynı eserde birden çok 

bakış açısı varsa bunları da belirtmek ve birbir-

leriyle ilişkileri üzerinde düşünmek gerekmek-

tedir. Aksi halde eserin dünyasına layıkıyla 

girilemeyecektir. Şerif Aktaş, bu noktada, bil-

hassa eserin “söylem”ine dikkat çekmektedir. 

Ona göre, romanın hikâyesini özet hâlinde 

vermek, başka bir vasıta ile ifade etmek müm-

kündür. Ama “söylem”i ne özetlenebilir ne de 

başka bir vasıtadan yararlanılarak ortaya ko-

nulabilir. Çünkü o, belli bir bakış açısından 

hareketle, vaka çevresinde, bir defaya mahsus 

olmak üzere vücut bulmuştur, herhangi bir 

müdahale, ayni hadise çevresinde başka bir 

“söylem”in ortaya çıkmasına sebep olacaktır.18 

Peki, yazar eserini anlatarak mı suna-

caktır, göstererek mi? Göstermek her ne kadar, 

tiyatroya ait bir dışavurum ise de bir ölçüde 

roman ve hikâyelerde de kullanılmaktadır. 

“Bakış açısı” konusunun açıklığa kavuşturul-

masında bu sorunun da yanıtlanması gerek-

mektedir. Henry James gibi bazı yazarlar “gös-

terme”den yana tavır takınmışlar; romancının 

hikâyesini elden geldiği ölçüde bir tiyatro ya-

zarı gibi gözler önüne sermesi gerektiğine 

inanmışlardır. Bu yaklaşımın en büyük savu-

nucularından olan Percy Lubbock, 1921 yılında 

yayımladığı The Craft of Fiction adlı eserinde, 

işi, roman sanatının, ancak, yazarların hikâ-

yelerini “gösterilecek bir şey” olarak düşün-

meye başlamalarından sonra doğduğunu söy-

leyecek kadar ileri götürmüştür. Lubbock, 

“gösterme”nin karşılığı olarak “dra-

ma”,“anlatma”nın karşılığı olarak 

ise,”panorama” ile “Picture” sözcüklerini kul-

lanmıştır. “Panorama”, romancının sırasında 

                                                 
17Ünal Aytür, Henry James ve Roman Sanatı, Ank. , 

Ankara Üniversitesi Basımevi, 1977, s. 18-19. 
18Aktaş, a.g.e. , s. 83 
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uzun yıllara yayılan geniş bir yaşam kesimine 

uzaktan bakarak bunu okuyucuya genel çizgi-

leriyle ve kendi gördüğü gibi sunmasıdır. 

Bundan ötürü anlatma yönteminde sık sık 

özetlemeye başvurulmaktadır. “Gösterme”, bir 

olayı ya da durumu, belli bir zaman ve yer 

içinde, daha çok kişiler arası konuşma ve ey-

lem biçiminde okuyucuya sunmaktır. Percy 

Lubbock, “anlatma” ile “gösterme” arasında 

şöyle bir ayırım yapmaktadır: “Anlatma”da 

okuyucunun yüzü hikâyeyi anlatan kimseye 

dönüktür, onun sözlerine kulak vermektedir; 

“gösterme”de ise, okuyucunun gözleri hikâye-

ye çevrilmiş, onu seyretmektedir. 

Değişik zamanlarda, değişik yerlerde 

geçen tüm olayları “gösterme” yöntemiyle 

canlandırmanın güçlüğü, uzunluğu, hatta ge-

reksizliği ve sıkıcılığı ortadadır. Bu bakımdan 

sırf “gösterme” yöntemiyle yazılmış roman 

yoktur denilebilir. Genellikle romancılar, hem 

“anlatma” hem de “gösterme” yöntemini bir-

likte kullanmaktırlar. Bunu da hikâyenin üze-

rinde fazlaca durulması gerekmeyen bölümle-

rini özetlemek suretiyle yapmaktadırlar. Ro-

mancıların “gösterme”den vazgeçememeleri-

nin sebebi, bu yöntemle okuyucuların kendile-

rini olayların içinde hissetmelerini sağlamak 

istemeleridir. Çünkü sahneye konulmuş olay-

lar, her şey o anda olup bitiyormuş duygusu 

vermek suretiyle izleyicileri, bir tür tanığa 

dönüştürmektedirler. “Gösterme” yöntemi, bu 

yüzden özellikle duyguların yoğun yaşandığı 

anların aktarımında tercih edilmektedir.19“An-

latma”da bunu gerçekleştirmek fevkalade 

zordur, çünkü okuyucu olup bitenleri hep 

ikinci ağızdan dinlemektedir. Olayları birinci 

elden gören, değerlendiren, eleştiren, yorum-

layan hep anlatıcının kendisidir. “Göster-

me”de ise, yazar, kendisi aradan çekilmekte, 

okuyucuyu sahnede olaylar ve kişilerle baş 

başa bırakmaktadır 

 

3.2.1. Yazar-Anlatıcının Bakış Açısı  

İster “anlatma”ya çalışsınlar, ister “göster-

me”ye, yazarlar, eserlerini kazandırmak iste-

dikleri anlam ve şekle göre anlatıcı veya anla-

                                                 
19Henry James, Percy Lubbock, Norman Friedman, 

Phyllis Bentley gibi yazar ve eleştirmenlerin bu konuda-

ki görüşleri, kaynakları ve değerlendirmeleri için bkz;  

Aytür, a.g.e. , s. 22-24.  

tıcılar yaratmak durumundadırlar. Eserlerde 

her şeyi bilen ve gören bir konumda bulunan 

anlatıcılar, sahip oldukları bu özellikleri ve her 

alandaki sınırsız güçleri dolayısıyla “ilahi” bir 

nitelik arz etmektedirler.20 Onlar hem olaylara 

hem kişilere hem de geçmiş ve geleceğe dair 

her şeyden haberdardırlar. Aynı zamanda 

sorumsuzdurlar, anlattıklarını nasıl, nereden, 

kimden öğrendiklerini söylemek ve belirtmek 

mecburiyetinde de değildirler. 

Her şeyi gören, işiten, bilen anlatıcıla-

rıyla tanrısal bakış açısına sahip böyle eserler-

de anlatıcılar, yazarın dilini kullanarak ait 

olduğu âleme ait mekânı, şahıs kadrosunu ve 

hayat tezahürlerini nakletmekte veya dikkatle-

re sunmaktadırlar. Aktaş, buradan hareketle 

“hâkim bakış açısı"yla yazılmış bu tür eserler-

deki anlatıcıyı “yazar-anlatıcı” olarak adlan-

dırmaktadır.21 

 

3.2.2. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı 

On sekizinci yüzyıldan itibaren gelişen 

bir başka yöntem de hikâyeyi romanın başkişi-

sine, yani kahramanına anlattırmaktır. Daniel 

Defoe, gerçeklik duygusu yaratmakta etkili 

olduğu inancıyla Robinson Crusoe’dan 

Roxana’ya kadar bütün romanlarında bu yolu 

kullanmıştır. Otobiyografik karakterli bu yön-

temin başlıca özelliği, romanın konusunun da 

anlatıcısının da aynı kişi olmasıdır. Hikâye 

                                                 
20Tanrısal bakış açısı yöntemi, yazar ile okuyucunun 

ortak değerlere sahip bulundukları toplumlarda geçerli-

dir. Çünkü böyle bir anlatım yönteminin kullanılabilme-

si için yazarın ileri sürdüğü görüş ve düşüncelerin okur-

larınca da benimseneceğine, paylaşılacağına güvenmesi 

gerekir. On sekizinci yüzyıl İngiltere’sinde romancıyla 

okurunun üstünde birleştikleri yaygın değerler, tanrısal 

anlatım yönteminin kullanılabilmesi için uygun bir 

toplum ortamı oluşturuyordu. Böyle bir ortak değerler 

ortamı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına değin sürdü-

ğünden, bu yöntem birtakım değişikliklerle Jane Austen, 

Dickens, Thackeray, George Eliot, Meredith, Flardy gibi 

yüzyılın önde gelen romancılarınca da kullanılmıştır. 

Bütün bu yazarların bu yöntemle anlatılan romanlarında 

yazarın varlığı göz önündedir; hikâyeyi anlatmakla 

kalmaz, olaylar hakkında açıklama ve yorumlarda da 

bulunur. Yirminci yüzyılın başlarında, özellikle Birinci 

Dünya Savaşından sonraki yıllarda görülen toplumsal 

değişiklikler insanların ortak inanç ve değerlerini sars-

tıkça, kendi görüş ve düşüncelerini açıkça ileri sürmenin 

güçlüğünü gören roman yazarları daha nesnel anlatım 

yöntemleri aramaya, daha sınırlı bakış açıları kullanma-

ya başlamışlardır. Bkz; Aytür, a.g.e. , s. 25. 

 
21Aktaş, a.g.e. , s. 95-96. 
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anlatıcının kişiliği etrafında gelişip şekillen-

mektedir. Bu tür metinlerde en çok tutulan yol, 

anlatıcı kahramanın çocukluk ve gençlik yılla-

rından başlayarak tüm hayatını gözden veya 

belli bir yaştan sonra hatırlama yoluyla geriye, 

eski günlere dönmesidir. Böylece, geçmişte 

olup bitenleri erişmiş bulunduğu yeni ve tec-

rübeli yaşın bakış açısından bir kere daha ya-

şamakta ve anlatmaktadır. 

Böylece, bu tür romanlarda iki ayrı ki-

şilik ve bakış açısı ortaya çıkmaktadır; bunlar-

dan birincisi, anlatıcının olayları yaşadığı sıra-

daki kişiliği ve bakış açısıdır, ikincisi ise, o an, 

geçmişi hatırladığı ve anlattığı sırada içinde 

bulunduğu kişilik ve bakış açısıdır. Böyle ayrı 

kişilikler ve bakış açılarının bulunduğu roman-

larda aradaki farklılıkların bulunup tartışılma-

sının, eserin özünün ve anlamının kavranma-

sına mühim katkılar sunacağı açıktır. Yazar 

bile böyle bir karşılaştırmayla kendisindeki 

değişim ve dönüşümleri izleyebilecektir. Oto-

biyografik yöntemle yaratılan ikili bakış açısı-

nın romancıya sağladığı önemli yararlardan 

biri de, kahramanını okuyucuya hem yakından 

ve içten, hem de uzaktan ve dıştan gösterebil-

me imkânı bulmasıdır.22 

 

 

3.2.3. Görgü Tanığı Anlatıcının Bakış 

Açısı  

Anlatma esasına bağlı bazı metinlerde, 

“anlatıcı”, kahramanlardan daha az bilgi sahi-

bi olabilmektedir.Bu durumda o da hikâyede 

yer alan kişilerden birisinin gözünü kullan-

makta, böylece “bakış açısı”nı hayli genişlet-

                                                 
22“Anlatıcı, olayların geçtiği sırada neler düşünmüş, 

neler duymuş, olup bitenlerden nasıl etkilenmiştir? 

Olayları yaşayan kimse olarak, tüm bu soruların karşılı-

ğını en iyi, en yakından kendisi bilecek ve açıklayacak 

durumdadır. Öte yandan, olaylardan olgunlaşarak ve 

yeni bir anlayış kazanarak çıkmış bulunduğundan, eski 

günlere döndüğünde, aradan geçen sürenin sağladığı 

uzaklığın da yardımıyla, o zamanki benliğini nesnel bir 

biçimde gösterebilmek ve değerlendirebilmek olanağına 

da sahiptir. Bundan ötürü, otobiyografik yöntemde 

anlatıcının durumu, kişileri hakkında her şeyi gören ve 

bilen tanrısal yazarın kullandığı anlatıcıya benzer. Ne 

var ki, tanrısal bakış açısına sahip anlatıcı romandaki 

tüm kişilerin içlerine girerek her türlü duygu ve düşün-

celerini açıklayabildiği, herkes hakkında her şeyi bildiği 

halde, birinci şahıs bakış açısı kullanılan romanlarda 

anlatıcıyalnızca bir kişi hakkında tam bilgiye sahiptir, o 

da kendisidir.” Bakış açısına dair daha fazla ayrıntı ve 

kaynak bilgisi için bkz; Aytür, a.g.e. , s. 26-37. 

mektedir. Görgü tanığı bir anlatıcının devrede 

olduğu bu tür eserlerde, tabii olarak derinle-

mesine ruh ve duygu tahlillerinden ziyade 

“gözleme” ve “izleme” eylemleri öne çıkmak-

tadır. Zira görgü tanığı ya da gözlemci duru-

mundaki anlatıcılar, tanrısal bakış açısına sa-

hip anlatıcıya tanınan tüm ayrıcalıklardan 

yoksundurlar ve yalnızca görebildikleri, işite-

bildikleri, öğrenebildikleri bilgiler çerçevesi 

içinde kalmak durumundadırlar. Romanın 

diğer kahramanlarının iç dünyalarında yaşa-

dıklarını, zihinlerinden ve gönüllerinden ge-

çirdiklerini bilme imkânları bulunmadığı için, 

olsa olsa, gözlemlerine dayanarak bazı tahmin-

ler yürütebilmektedirler. Fakat,gözlemci-

anlatıcılar büsbütün aciz durumda da değildir-

ler, hikâyenin baş kişisi ve olaylar hakkında 

kendi gözlemleriyle yetinmeyip soruşturma-

larda bulunabilme ve üçüncü kişilerle konu-

şup ayrıntılı araştırmalar yapma gibi özgür-

lüklere sahiptirler. Esasen asıl görevlerinden 

birisi eldeki bilgileri değerlendirmek ve yo-

rumlamaktır. 

 

4. Geleneksel Romana Parodik 

Yaklaşım 

Size Pandisya Yaptım,  “çok anlatıcılı”, 

dolayısıyla “çok bakış açılı” bir roman…  Ro-

manın takdim edicisi konumundaki “Çilek 

rengi elbiseli genç kadın”, birinci tekil şahıs 

kipini kullanmaktadır, yani (ben) anlatıcıdır:  

“Ben bir yalancıyım. Az sonra okuya-

caklarınız da yalanlar üzerine kurulu. Bu bir 

suç mu? Bilmem. Ben artık sadece hikâyedeki 

kahramanların bana anlattıklarını hatırlıyo-

rum.” (s.9) 

Ama o, kurgunun asıl anlatıcısı değil-

dir, sadece, kendisinin de belirttiği gibi, hikâ-

yenin parçalarını bir araya getirmeye çalışmış-

tır, bunu da anlatılanların doğru olup olmadı-

ğını sorgulamadan yapmıştır: 

“Gösterdiklerinin, hatta gösteremedik-

lerinin de doğrularını inşa ettiğini unutmaksı-

zın. Herkes içini açabildiğince açar, hakikatle-

rini taşıyabildiğince taşır diyorum, geçiyorum. 

Hem yaşadıklarım bana yetiyor. İçimdeki kö-

tülük de...” (s.9) 

Romanın ikinci anlatıcısı da bir tür 

takdimci olarak kurgulanmıştır. “Alikobeni” 

(Bir Roman Taslağı) adlı bölüm, eserin başın-
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da, sanki bağımsız bir parça gibidir. Ama,  

yine birinci tekil şahıs kipiyle konuşan bu anla-

tıcı, daha sonra sekiz-on yaşlarında “sessiz ve 

yalnız” bir çocuk olarak eserde görünecek,  son 

bölümde ise, yeni yetme bir yazar olarak kar-

şımıza çıkacaktır. 

Birinci ve ikinci anlatıcı, doğal olarak 

“gözlemci” ve “izlenimci” bir bakış açısını 

ortaya koymaktadırlar.  

Üçüncü anlatıcı; defterlerin yazarı… 

Hikâyeyi, üçüncü tekil şahıs kipiyle aktarıyor.  

Yani,  her şeyi gören, bilen, işiten anlatıcı du-

rumunda ve doğal olarak tanrısal bakış açısı 

sahibi... Birinci defterde mekân Rahel’in evi… 

Rahel’in eşini kaybedişi, oğlu Yusuf’la ortada 

kalışı ve hayata tutunmaya çabalayışı anlatılı-

yor: 

“Merak etmeyin Madam Rahel. Yetişir, 

bu da yetişir... 

Sadece seçtiği kelimelerde değil, se-

sinde de bir olgunluk vardı. Nasıl olmasındı 

ki... O da çok zor koşullar altında büyümüştü. 

Ne kadar büyümüşse artık. Sütünden bir yu-

dum daha alırken makinenin iğnesine ipliği 

titizlikle geçiren bu kıza bir daha baktı. ‘Zaval-

lı kız...’ dedi kendi kendine ama cümlesini 

tamamlayamadı.”(s. 42-43) 

Ne var ki, defterlerde tanrısal bakış 

açısına sahip bu anlatıcıdan başka ikinci bir 

anlatıcı daha bulunuyor. Başka bir söyleyişle, 

tanrısal bakış açısına sahip anlatıcı, metnin 

akışı içinde yer yer, bu yukarıdan bakışı bıra-

kıyor ve ailenin içinde bulunan ve herşeyi 

izleyen, fakat kimsenin kendisini görmediği, 

bilmediği bir kişi olarak konuşmaya başlıyor: 

“Bu sahneyi unutmadım.  Seyrettiğim 

hiçbir sahneyi unutmadım. Oyunun size elim-

den geldiğince tanıtmaya çalışacağım kahra-

manları beni görmüyordu. Kural buydu. So-

nuçta her beraberliğin bir kaderi vardı, değil 

mi? Bu hikâyedeki kaderim de böyle bir ka-

derdi işte. Kendimi, her yerde olabilmek için, 

bile bile silmeyi tercih etmiştim. Bile bile yok 

etmeyi. Ya da böyle var etmeyi...  Aksi halde 

yaşananları yeniden inşa edemezdim.  Çok mu 

tuhaf? Hiç değil. Yaşadıklarım, yalnızca gerçek 

sandıklarınız kadar tuhaf, inanın. Ben sadece 

birçok insanın yaşadıklarından ilham aldım. 

Oyunu tanıdık bulup bulmamakelinizde. Ken-

dinizi bu oyunun oyunculuğunu veya seyirci-

liğini yakıştırmak da. Ben tüm görebilecekle-

rimi gördüm. Onlar ve bende bıraktıkları için. 

Yaşamak için. Yaşadıklarıma inanmak için...” 

(s.35) 

Sağlam bir görgü tanığının ağzıyla ko-

nuşan bu anlatıcı, zaman zaman hükümler de 

veriyor, yorumlar yapıyor, düşünceler beyan 

ediyor: 

“Nasıl bir çelişkiydi bu? Kim bilir... 

Ortada bir çelişki de yoktu belki. Tüm yaşa-

nanlar kendi içlerinde bir bütündü. Şüphele-

riyle, sorularıyla, insanın kendisinden daha 

zayıf, ya da güçsüz gördüğü birine yardım 

edebildiği duygusuyla güç kazanmaya duy-

duğu ihtiyaç da... Rahel bu gerçeğin farkında 

mıydı? Değildi bence. Bu hikâyenin kahramanı 

olarak sınırları, en kibarca söyleyişle, böyle 

gerçeklere varmasını sağlayacak soruları sor-

masına imkân vermiyordu çünkü.”(s. 43) 

Bazen de etkisiz ve silik bir kişilikle sadece 

izleyen ve gözleyen bir kahraman konumuyla 

eserde bulunmaktan şikayet ediyor:  

“Rahel bu meselenin ne kadar derin-

liklerine inebilirdi? Cevap vermekte zorlanıyo-

rum. Onun benimkinden farklı bir dili vardı 

sonuçta. Hayata bakışını da ortaya koyan bir 

dili... Bu bakış onun bu yemeği, alışkanlıkların 

verdiği rahatlığın biraz dışına çıkarak, küçük 

bir dokunuşla daha lezzetli bir hale getirmek 

için bir çaba gösterme ihtiyacı duymasının da 

önüne geçiyordu. Ama ne yapabilirdim?.. Be-

nim de bu hikâyenin seyircisi ve anlatıcısı ola-

rak sınırlarım, hatta çaresizliklerim vardı de-

diğim gibi. Yapabilseydim, ona, yemeği daha 

lezzetli bir hale getirebilmesi için, ayçiçeği yağı 

yerine zeytinyağı kullanmasını, sade su yerine 

tavuk suyu kullanmasını, hatta bu suyun içine 

ince kıyılmış iki üç diş sarmısak katmasını 

tavsiye ederdim, ama yapamıyordum işte.” (s. 

53-54) 

Defterlerde karşımıza çıkan her şeyi 

gören, işiten, bilen tanrısal bakış açısına sahip 

anlatıcıyla bir tür görgü tanığı nitelikli bu pasif 

anlatıcı, esere, sanki karşılıklı konuştukları bir 

tiyatro havası veriyorlar: 

“Hikâye uzundu. O da bu hikâyeden 

öğreneceklerini öğrenmiş, gereken hayat ders-

lerini almıştı. Ama hatırlamak istemiyordu 

artık. Hatırlaması gerekenleri hatırlamıştı za-

ten. Şimdi o günlerden kalan kırgınlıkların da 

kendisine neler öğrettiğini daha iyi anlayabili-

yordu. Bir aydınlanma zamanının içine düştü-
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ğünü hissediyordu, bunu da ben söyleyeyim. 

Ama nasıl bir aydınlanmaydı bu? Yoksa... “(s. 

72) 

Eserin, bu tür anlatıcı oyunlarıyla kla-

sik roman anlayışı ve kurgusunun bilinçli bir 

parodisi olduğu düşünülebilir. Size Pandispan-

ya Yaptım, gerçekten, hem anlatıcıları, hem 

onların farklı bakış açıları, hem de birbirleriyle 

konuşur gibi yansıtılmalarıyla dikkate değer 

nitelikte bir yapı ortaya koymaktadır. Eserin 

oyunsuluğunu da, yine, geleneksel roman 

türüne kazandırılmaya çalışılmış bir zenginlik 

olarak değerlendirmek mümkündür.  

İkinci defterde mekân Rahel’in ablası 

Lea’nın oturduğu ev…  Lea’nın hayat hikâye-

sine şöyle bir değinildikten sonra metnin oda-

ğına yemekler yerleştiriliyor.  Burada da anla-

tımı, tanrısal bakış açısına sahip anlatıcıyla 

gözlemci bakış açısına sahip görgü tanığı anla-

tıcı beraber karılıklı konuşma havası içinde 

yapıyorlar: 

“Gülümsüyordu. Bu gülümseme kar-

şısında ben de gülümseme ihtiyacı duydum. 

Benimkinin çok farklı bir sebebi vardı ama. 

Gönlünün tüm yaşananlara ve kendisine ya-

şattıklarına karşın, küçük ve asi oğluna kaydı-

ğını itiraf edemediğini, hiçbir zaman da ede-

meyeceğini görebiliyordum çünkü. Bir kadının 

kendisine acı çektiren belalı bir sevgiliyi, gizli-

den gizliye, iyi kalpli bir sevgiliye, hatta bir eşe 

tercih etmesi gibi bir durumdu bu sanki. Ta-

nıklığını yapmak zorunda kaldıklarının do-

ğurduğu öfkede tercihinin de bir payı var 

mıydı? Bu soruyu da ben soruyordum. Ken-

dimi sorularımla, onuysa o sabah yaşadıklarıy-

la başbaşa bırakmaktan başka çarem yoktu. 

Hepimiz yine yapabildiğimizi yapıyorduk.  

Yatağından bu karışık duygularla 

kalkmaktan başka çaresi yoktu. Doğruldu, 

tuvalete gitti, bacaklarının arasındaki bezi 

değiştirdi. Artık böyle bir mecburiyeti de var-

dı. Çişini kolaylıkla tutamıyordu artık.” (s. 

109) 

 Sayfalar ilerledikçe, içeriden biri ola-

rak konuşan görgü tanığı anlatıcının, 

“Alikobeni” adlı roman taslağının yazarı, 

Lea’nın sessiz ve yalnız torunu olduğu hisset-

tiriliyor. Böylece romanın parçaları da birbirle-

riyle eklemleniyor: 

“Her zamanki gibi, o sofrada ihtiyaç 

duyulanlardan fazlasını mı yapacaktı? İhtimal 

onu sadece gülümsetebilirdi. Dil pişiyordu, 

hatta pişmek üzereydi. Kabak dolmaları da, 

‘kaşkarikas’ da ocaktaydı. Hamaratlığı üzerin-

deydi, kendisine iyi yol aldığını söyleyebilirdi.  

Duygunun verdiği güçle gül böreklerine de el 

atabilir miydi? Atabilirdi. Çocukları kalkana 

kadar yetiştirebildiğini yetiştirirdi artık. Bu 

yemek de el tutan yemeklerdendi sonuçta. 

Ama başka çaresi yoktu, yapacaktı. Sofrada 

yer alacaklara çoktan karar vermişti.    

Resimler yine birbirinin içinde kaybo-

lacaktı. Yeniden inşa edilecek o hikâye için. 

Madem sahnede kalınacaktı, bu oyunu da 

görmek ve yaşamak gerekiyordu galiba. Patlı-

canlı gül böreği... O çocukluk dünyama kur-

duğum dil köprüsündeki adıyla da ‘bulema de 

berencena’...” (s. 117-118) 

Bu bölümlerde, her şeyi bilen anlatıcı-

nın sesinin biraz kısıldığını görgü tanığı ko-

numundaki yazar-anlatıcının daha çok devre-

de olduğunu söylemek mümkün. Herhalde, 

bunun, anlatımın yapıldığı mekânlarla ilişkisi 

olmalıdır. Daha önce, büyük teyzesi Rahel’in 

evinde olup bitenlere dair gözlemleri sınırlı 

olan çocuğun, ikinci defterde, hikâye kendi 

evlerine taşındığı andan itibaren daha çok şey 

görüp duyduğu, yapılan yemeklerin kokusunu 

aldığı, bu yüzden daha çok konuştuğu düşü-

nülebilir. Gözlemci çocuk yahut yazar-anlatıcı, 

Lea’nın büyük oğlu Gad’ın oğludur. Fakat 

büyükannesinin yanı sıra pek sevmediği anla-

şılan amcası Aşer de onlarla birlikte oturmak-

tadır:    

“O çocuk sessizdi ama o sabah, çok 

çok sessizdi. İçindeki birçok sese rağmen. Gü-

nü geldiğinde amcasını nasıl öldüreceğinin 

hesabını da yapacaktı. Ama bu hikâye başka 

bir zamanın hikâyesiydi.” (s. 126) 

İki ayrı bakış açısının aynı metinde iç 

içe sunulması romana hiç şüphesiz büyük bir 

derinlik kazandırmaktadır. Bir taraftan, yazar-

anlatıcının yaptığı gözlemler ve yaşadığı duy-

gular, birinci ağızdan “içeriden” yansıtılırken, 

diğer taraftan, (O) anlatıcının tanrısal bakış 

açısıyla olaylar ve kişiler “dışarıdan” yorum-

lanabilmektedir. Hatta yazar-anlatıcı bile de-

ğerlendirilebilmektedir: 

“Çocuk henüz yemeğini bitirememişti. 

Biraz daha kalacaktı orada. Biraz yavaştı, biraz 

da güçsüz. ‘Babasının oğlu’ diye düşündü Lea, 

hafiften kederlendi. Üzerine o kadar çok titri-
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yordu ki... Sonra o da yemeğini bitirdi, kalktı, 

sessizce gitti. Aklında ertesi sabah evin kapısı-

nın altından atılacak ve daha hiç kimse uyan-

madan bir çırpıda bitireceği ‘1001 Roman’ 

dergisindeki maceraların nasıl devam edebile-

ceği sorusu vardı.” (s. 127) 

Böylece, anlatanın da anlatıldığı, göz-

leyenin de gözetlendiği bir yazım tekniği orta-

ya çıkmaktadır. Bu yöntemin okuyucunun 

görüş alanlarını genişletmek suretiyle kurgu-

nun inandırıcılığını artırdığı muhakkaktır. 

Zira, yazar, olayların gelişimine göre hareket 

etmekte, hangi anlatıcı daha uygunsa ona yö-

nelmektedir. Örneğin, Lea, küçük oğlu Aşer’i 

Rahel’in kalfası Rozi ile aynı yatakta yakala-

mıştır. Bu sahnenin Lea, Aşer ve Rozi cepheleri 

vardır, dolayısıyla aynı anda hem dışarıdan 

hem içeriden bakış açılarına ve bilgilendirme-

lere ihtiyaç duyulacaktır. Yazar da böyle dü-

şünmüş, burada sözü, her şeyi gören, işiten, 

bilen anlatıcıya bırakmış, olayın kahramanla-

rının ruh hallerini kolayca okuyucuya yansıt-

mıştır. Önce Lea: 

“En doğrusu bu durumda alacağını 

alıp, sesini çıkarmadan, kendisini de 

farkettirmeden çıkıp gitmek, sonra da o çok 

sevdiği üç maymunu oynamaktı. Ancak hani 

ne derler, şeytan dürtmüştü bir kere. Üstelik 

ne gizlemeli, her insanın içinde bir iblis, bir 

karanlık barınabilirdi. Kapı da aralıktı... İçeri 

göz ucuyla bakmıştı şöyle bir. Bakmasıyla 

birlikte de o şoku yaşamıştı işte. Yataktaki kız 

Lina değildi, oğlunun nişanlısı değildi, 

Rozi’ydi!.. Rahel’in yanında çalışan o sessiz, 

çalışkan, içine biraz fazla kapalı bildikleri 

Rozi...” (s. 131) 

Anlatıcı, tanrısal bakış açısı avantajıyla 

hemen ardından Rozi’nin derin sırlarını oku-

yucuyla paylaşmıştır: 

“Rozi’nin hikâyesindeki en karanlık 

tarafı da anlatmanın en doğru zamanı... Kom-

şuları subayın karısının evine dikiş dikmek 

için gitmeye başladığı günlerdi. Henüz on yedi 

yaşındaydı. Kadının farklı istekleri vardı. Baki-

reliğinden kurtulması gerektiğini söylemişti. 

Hayatının en çılgın zevklerini ona tattırabile-

ceğini...”(s. 148) 

Sıra yaşananların anlamlandırılmasına 

ya da yorumlanmasına geldiğinde, hemen 

yeniden iç içe anlatıma geçilmektedir. Her şeyi 

bilen anlatıcıyla görgü tanığı anlatıcının birlik-

te görev aldıkları bu kısımları, yazarın, hatıra-

larını yıllar sonra kaleme almasının gerekçeleri 

gibi okumak da olasıdır: 

“Bizim oyunumuz bir başka sessizlik 

oyunuydu çünkü. Adı konamamış, tarifi yapı-

lamamış, neden yaşandığı bile yeterince anlaşı-

lamamış bir sessizlik oyunu. Hikâye hayatla-

rımıza başka türlü yazılamazdı. Onu o gün de, 

o akşam da kaderiyle başbaşa bırakmak zo-

rundaydım. Seyirciliğimin gerekleri adına. Ben 

de oradaydım. Tek yapabileceğim buydu. 

Orada olmak. Olmanın her haliyle, aklınıza 

gelebilecek her manasıyla. Seyirciliğim aynı 

zamanda bir tanıklıktı çünkü. Unutamamak da 

benim kaderimdi, biliyordum.”  (s.139) 

Üçüncü defterde yine Lea ile özenli 

yemekleri ve geniş aile sofraları merkezdedir. 

Yani, sahnedeki oyuncuların sayısı bir hayli 

artmış durumdadır. Yazar, burada daha çok 

her şeyi bilen anlatıcıya söz veriyor. Zira, se-

yirci-gözlemci rolündeki anlatıcının, burada 

anlatılan bir çok hayatın hepsini ayrı ayrı göz-

lemleme ve seyretme imkânı bulunmamakta-

dır. Nitekim, dördüncü defterde sahne küçül-

müş oyuncular azalmış, anlatım yine ona geç-

miştir. Bu bölüme büyük ölçüde ailenin sessiz 

ve yalnız çocuğunun bakış açısı hâkimdir. O 

yazgısı olan özel tarih için, çevresinde olup 

biteni büyük bir dikkatle izlemeyi ve gözleme-

yi sürdürmektedir:  

“Varlığımı duyurmadan duymaya, 

kendimi göstermeden görmeye, üstüne üstlük 

görmek istemediklerimi bile görmeye yazgı-

lıydım yine. Bu oyunun ne daha ne kadar sü-

receğini bilmiyordum ama, o sabah başlayan 

perdenin uzun süreceğini hissedebiliyordum. 

Neden öyleydi bilmiyordum ama hissediyor-

dum işte. Bu hikâyeyi başka türlü yazamaz-

dım... Şimdi de hatırlamak zorundayım.” 

(s.203) 

Sadece tanıklıklarını aktarmamakta, 

aynı görev duygusuyla kendisini de zaman 

tünelinde arayıp bulmakta ve hatırlamaktadır. 

Dördüncü defter, sessiz ve yalnız çocuğun 

romancılığa uzanan yolculuğu olarak da oku-

nabilecek niteliktedir.  

Roman bundan sonra uzunca bir mek-

tupla devam ediyor. Mektubun sahibi; görgü 

tanığı anlatıcı, muhatabı ise defterlerin yazarı 

kimliğinde herşeyi gören, işiten, bilen anlatıcı-

dır. Şimdiye kadar defterlerde adı konulmamış 
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biçimde yaptıkları karşılıklı konuşmayı burada 

daha açık olarak sürdürmektedirler:  

“Yazılanları bu halleriyle yayınlamak 

gibi zorunluluğumuz yok zaten. Neleri karan-

lıkta bırakıp, neleri günışığına çıkaracağımıza 

birlikte karar veririz. Vakti geldiğinde... Bu 

metinleri bir romana dönüştürmemiz gereke-

cek daha, işimiz çok. Önce hatırlayabildikleri-

mizi hatırlayalım öyleyse. Hatırlayalım, evet.” 

(s. 244) 

Hemen sonrasında, bu anlatım teknik-

lerinin, enbaşından beri oynanan oyunun par-

çası olduklarını öğreniyoruz. Kurgu sahibi, 

farklı ağızlarla yarattığı sohbet ortamıyla as-

lında amacının kişinin kendisiyle konuşmala-

rını canlandırmaya çalıştığını; “Şimdi bu yal-

nızlık sohbeti nereye gider bilmiyo-

rum.”cümlesiyle ifşa ediyor. Ardından daha 

da ileri gidiyor, meydana getirilen metni, “ya-

zımız” diyor. Burada, hem iki açılı anlatım 

hem iki uçlu söylem sözkonusu... Yazı, hem 

metin anlamında kullanılıyor hem de kader 

anlamında: 

“Deneyeceğim ama bir daha deneye-

ceğim. ‘Yazı’mız için... Bu kelime bile sözünü 

ettiğim kadere ne kadar yakışıyor. Dilin küçük, 

ama bana hep anlamlı gelmiş oyunlarından 

biri işte.” (s. 243) 

Mektup tekniğinin romanda kullanıl-

ması yazarın yeni bir açılımı olarak dikkat 

çekmektedir. Şüphesiz, samimiyeti artırarak 

metnini daha inandırıcı kılmaya çalışmaktadır. 

Zira mektup, XVIII. Yüzyıldan bu yana birey-

sel duygu ve düşüncelerin edebiyata aktarı-

mında vazgeçilmez bir tür durumundadır. 

Yazarlar, mahrem durumların ve kişisel itiraf-

ların birebir yansıtılmasında en tesirli yollar-

dan biri olarak mektubu görmüşlerdir. Çünkü 

mektup, anlatımı bir anda “genel” olmaktan 

çıkarıp “özel”leştirebilmekte, hattahikâyenin 

merkezine somut bir insanı yerleştirdiği için 

“özgün”leştirebilmektedir.  

Size Pandispanya Yaptım romanında da 

kurgu sahibi, mektup türünü, bir itiraf aracı 

olarak kullanmıştır. Şimdiye kadar, çoklu anla-

tıcı tipleri ve farklı bakış açılarıyla atılmış olan 

düğümler buradan itibaren çözülmeye baş-

lanmıştır.  

 

 

 

5. Dil ve Üslup 

Roman, dili, şiir ve hikâyeden daha 

fazla ve daha kapsamlı şekilde kullanan bir 

türdür. Bu da tabiidir; dil, her şeyden önce bir 

anlatım aracı, roman da, her şeyden önce, bir 

anlatım sanatıdır. 

Romanla dil arasındaki ilişki üzerinde 

düşünürken, karşılıklı bir etkileşimden söz 

etmek mümkün, hatta gereklidir. Roman, dil-

den yararlanırken, ona yeni değerler, nitelikler 

ve biçimler kazandırmaktadır. Böylelikle dil, 

sadece yaşanan dünyanın değil,kurgulanan 

dünyanın da sesi olabilmektedir. Aynı şekilde 

dil de romanı özelleştirmekte, dönüştürmekte 

ve zenginleştirmektedir. Bu artık umumun 

günlük hayatta konuştuğundan ayrı bir dil; 

“roman dili”dir. 

Ama hemen vurgulamak gerekir; dil, 

bir romancı için amaç değil, sadece bir araçtır. 

Roman sanatında asıl amaç, konuya en uygun 

biçimi bulmaktır. Başka bir ifadeyle; olay, kişi, 

zaman, mekân gibi unsurların belirli bir yapıy-

la ve formla sunulabilmesidir.  Anlatmak el-

bette önemlidir, ama,romancı için çok daha 

önemli olan şey; anlattıklarını somutlaştıra-

bilmesi;  gerçeklik zeminine oturtabilmesi ve 

okuyucunun zihnine adeta kazıyabilmesidir. 

Bunun için, romancının, dilin imkânlarını usta-

lıkla yerli yerinde kullanması yetmemekte, 

ilave olarak kendi tarzını ve biçimini de ya-

ratması gerekmektedir.Dil, bir eserin genel 

anlamda “söylem tabakası”nı oluşturmaktadır. 

Bir de eserin “estetik tabakası” vardır. Bu da 

ancak belirli bir biçimle, 

formlagerçekleştirilebilmektedir.23Roman sana-

tında dil, bakış açısıyla da doğrudan ilişkilidir. 

Çünkü eserin anlatıcısının kimliği ve konumu 

kullanılan dili ve üslubu da belirlemektedir. 

Üslup, edebiyatta, genel bir yaklaşımla 

“kişisel yazma biçimi” olarak görülebilir. Ya-

zar, elindeki malzemeyi kendine göre sırala-

makta, işlemekte, yorumlamakta ve bir kom-

pozisyon içerisinde okuyucuya sunmaktadır. 

İşte bu süreçte,“anlatımın kazandığı biçim” ya 

da “içeriğin kazandığı form”, üslup olarak 

tanımlanmaktadır. Genelde sanatın, özelde 

romanın, hikâyenin hatta şiirin nihai hedefi 

                                                 
23“Sanat, esasen ifade edicidir ( expressive); ancak 

biçimlendirici (formative) olmadan ifade edici olamaz.” 

(E. Cassirer, Essay on Man, New York 1953, s. 181) 

Bkz, Tekin,a.g.e. , s. 164-165. 
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olan bu form, sanatkârın kişisel tasarrufunun, 

beceri ve ustalığının beyaz kağıttaki yansıması, 

adı konulmamış imzasıdır.24 

Psikanalitik eleştirinin önde gelen 

isimlerinden Norman H.  Holland, bir sanatçı-

nın üslubunun onun kişiliğinin aynası olduğu 

görüşündedir.25Ona göre, edebiyat yapıtının 

oluşumunda işlevsel olan mekanizmalar ego-

nun savunmalarına benzemektedir. Sözgelimi, 

ironi; tepki oluşturma ya da tersine çevirmeye, 

boşluk bırakma; inkar ya da baskılamaya kar-

şılık gelmektedir. Holland açısından eserin 

hem formu, hem de anlamı savunmaya dâhil-

dir.Yazarın savunma, yani biçimlendirme 

aşamasında aldığı zevk, ekonomik bir çoğaltıcı 

gibi işlev görmekte, o forma ve savunmaya 

yönelik izleği güçlendirmekte, böylece yazarın 

kendine özgü üslubunun ortaya çıkmasına 

imkân sağlamaktadır.26 

Size Pandispanya Yaptım, otobiyografik 

bir eser… Yazar,kaçamadığı bir kaderin pençe-

sinde kıvranırken, bir çıkış yolu bulabilmek 

ümidiyle geçmişini canlandırmaya çalışıyor. 

“Kitap yazmak tek anlamlı eylem değil 

elbet. Hayatın kendisi de var, gönül tarihimiz 

de var. Bize bazı kaybetmelerin kazanmak 

anlamına gelebileceğini fısıldayan savaşlarımı-

zın öğrettikleri de var. Vicdanımız var. Ken-

dimizi öğrenme savaşımız... Bu savaş ne çok 

ölümü yaşamayı ve hatırlamayı gerektiriyordu 

değil mi?.. Koparıldığımız yerleri özleyişimiz, 

özümüze dönmek için aldığımız yaralar... Ben 

meseleye bu taraftan baktığımda yazmayı bir 

kader gibi gördüm.”(s. 243) 

Esasen yaşananlar hiçbir zaman boşu-

na yaşanmamıştır. Ve yaşananlardan artaka-

lanların taşınmaları hiç kolay değildir: 

                                                 
24Üslup, dilin mecazi gücünü, renk ve eylem zenginliği-

ni, kısacası dilin anlatım dağarcığını kişisel beceriyle 

söze veya özellikle yazıyı dökmek, dile hayatiyet (canlı-

lık) kazandırmak) demektir. Temelde anonim bir karak-

ter taşıyan dil, sanatkârınmizacından, düşünce ve felse-

fesinden gelen destekle özelleşir, üslup boyutu kazanır.” 

Daha fazla ayrıntı için bkz; Tekin, a.g.e., s. 165-168. 
25Bu söyleyişin geleneksel kültürümüzdeki karşılığı; 

“Üslûb-ı beyân - Ayniyle insân” şeklindedir. Fakat, 

burada Holland’ın kasdettiği biraz daha farklı ve kap-

samlıdır; üslup araştırmasında, kelimelerin seçiminden 

kullanılan seslere ve cümle yapılarına kadar birtakım 

somut verilerin dikkate alınmasını öngörmektedir, 
26Norman H. Holland, The Dynamics of Literary 

Response, New York : Oxford University Press. 1968, s. 

225, 239. 

“Bende kalanları daha fazla taşıyama-

yacağım çünkü artık. Hele hele bu defterlerin 

ardından... İçimde yıllar boyunca neleri tut-

muş, saklamışım meğer. Şimdi daha iyi anlıyo-

rum. Hatırladıkça gördüklerimin bana boşuna 

yaşatılmadığını da anlayabiliyorum ama.”(s. 

244) 

Onun için ısrarla anlatmaya çalışacak, 

biriktirdiklerini gereği gibi anlatabildiği tak-

dirde ancak istediğince özgürleşebileceğine, 

yaşadığına inanabilecektir: 

“...O günlerin lanetinden yine de tam 

anlamıyla kurtulamadığımı itiraf etmeliyim. 

Tüm çabalarıma rağmen kendimi istediğimce 

özgürleştiremediğimi söylesem, inanır mısı-

nız?.. Çocukluk ülkesinin gizli sokaklarında, 

odalarında, aynalarında yaşananların yaptığı 

hasarlar kolay kolay tamir edilemez, dahası 

anlatılamaz derler, doğrudur. Anlatamıyorsu-

nuz işte, elinizdeki kelimelere rağmen anlata-

mıyorsunuz, içinizdeki yıkıntıları farkına vara-

rak ya da varmayarak girdiğiniz, yaşamak 

istediğiniz her eve taşıyorsunuz. Sonuçta o 

günlerin yaraları dışarıdan kapanmış gibi gö-

ründüğü halde, içinizde kanamaya devam 

ediyor, hepsi bu.”(s. 243-244) 

Gerçi, maziyi herkes bir ölçüde hüzün-

le, o günlerin artık bir daha yaşanamayacağını 

bilmenin üzüntüsüyle yad eder.  Ne var ki, 

Size Pandispanya Yaptım’da hem daha fazlası 

hem daha farklısı sözkonusudur… Yazar, ses-

siz, yalnız ve mutsuz bir çocuk kimliğiyle 

geçmişini yeniden kurarken, doğal olarak, iki 

kat zorlu iki kat karmaşık duygular içinde 

görünüyor. Bir yanı, her şeyi iyilikler ve 

güzelliklerle hatırlayabilmeyi istemekte, diğer 

yanı,acıları ve mutsuzlukları da listeye dâhil 

etmektedir. Bu, acısıyla tatlısıyla hayatı yan-

sıtmaktan ziyade, genel olarak hayatı değer-

lendirmek ve ölçüye vurmakla ilgili bir sorun, 

kişinin kendisiyle kavgası gibi bize yansıyor. 

Belki de hem kendisiyle hem ailesiyle hem 

kenti, hem de toplumuyla bir hesaplaşması... 

“Zamanın ancak bir yerine gelmiş, 

sonra da durmuşum. Yaslarıyla yüzleşmekten 

kaçanlar ile geçmişlerini taşıyamayanlar hep 

böyle yaparlar, biliyorsunuz. Tarihin bir kısmı 

onlar için hiç yaşanmamıştır sanki. Oysa ya-

şanmıştır. Hem de tüm anları ve ölümleriyle... 

O kadar ki, hatırlamak istemeyenlerde bile 

etkilerini sürdürürler. Bakın ben de şimdi aynı 
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kaçışa sığınıyorum. Ancak kendimle bir kavga 

verdiğimi söylemeliyim.” (s. 239-240) 

Holland’ın açtığı yoldan yürümek is-

tersek, Size Pandispanya Yaptım romanındaki 

çoklu anlatımı,yazarın içinde bulunduğu “ça-

tışma” ve “hesaplaşma” durumunun kâğıda 

dökülmesi ve bir forma dönüştürülmesi olarak 

yorumlayabiliriz. Yazar, dünden bugüne yü-

reğinde birikmiş olan tortuları, yarattığı birçok 

kimlik ve bakış açısıyla tartışmaya ve irdele-

meye çalışmıştır. Eğer, böyle karmaşık bir ruh 

hali içinde olmamış olsaydı, şüphesiz böyle iç 

içe bir form da doğmayacaktı. Her şiirin kendi 

biçimiyle var olması gibi, romanlar ya da hi-

kâyeler de yazım aşamasında kendi biçimlerini 

kendileri bulmaktadırlar.Bulmalıdırlar. 

Meseleyi biraz daha açalım. Form, bi-

linçaltında bulunan ve bilinç alanına ulaşması 

arzu edilmeyen fantezileri ve içeriği manipule 

etmeye yarayan bir düzenleme prensibi olarak 

tanımlanabilir. İçeriğin unsurları böylece giz-

lenmiş ve yapılandırılmış olarak dış dünyaya 

yansımaktadırlar. Bunu şöyle de ifade edebili-

riz: Bir yapıtın içeriği içgüdüye, dürtüye ya da 

bilinçdışı fanteziye karşılık gelirken, form, bu 

içeriğin hemen açığa çıkmasını önlemeye yö-

nelik “savunma”ya karşılık düşmektedir. İşle-

vi, okuyucunun içerikle hemen bağlantı kur-

masını, araya mesafeler ve şaşırtmalar koyarak 

mümkün olduğunca geciktirmekve böylece 

yapıttan alınan zevki artırmaktadır. Yani, oku-

yucunun reaksiyonunu büyük ölçüde eserin 

formu belirlemektedir. İçeriğin sistemli bir 

biçimde sunulmadığı durumlarda eser, sırrı ilk 

bakışta çözülen ve anında tüketilen bir nesne-

ye dönüşmektedir. Çünkü içerikle form arası-

na hiçbir mesafe konulmamış, söylenmek iste-

nilen, melodramatik ve pornografik eserlerde 

olduğu gibi, en basit ve en çıplak halde doğru-

dan söylenmiştir.27 

Yazar, araya çeşitli mesafeler koyarak 

okuyucuyu oyalamak ve sürükleyiciliği artır-

mak adına içeriği sarıp sarmalarken, kurgu, 

zaman, mekân, çeşitli anlatım teknikleri ve 

bakış açılarıyla birlikte dilden de yararlanmak-

tadır. Bazen, en çok dilden yararlanmaktadır. 

Esasen dili özel kullanma çabası da uygun bir 

form arayışı anlamına gelmektedir. Fakat özel-

likle vurgulamak gerekir ki, bilinçaltı meka-

                                                 
27Bu konuda daha fazla ayrıntı için bkz; Holland, 

a.g.e. , s. 104-160. 

nizmalarının devrede olduğu bu süreçte eserin 

kompozisyonunun nihai formu belirlenmiş 

değildir. Yazarın kafasında bölük pörçük bazı 

biçimler elbette vardır, ancak, ne kadarının 

metne yansıyacağı tamamıyla meçhuldür. 

Cebeci, yaratım aşamasında yazarın metne 

mutlak biçimde hâkim olmasının mümkün 

olmadığı görüşündedir: “Zira, sözcük ve ses 

etkilerinin seçiminden içeriğe kadar pek çok 

konu, bilinçdışı gereksinimler kapsamında ve 

bilinçdışının kendine özgü ilkeleri uyarınca 

belirlenmektedir.”28 

Yazarın form oluşturma süreci daha 

ilk cümlelerinden itibaren kelimeleri seçimi ve 

dizimiyle başladığına göre, eserin nihai for-

munu belirleyen psikolojik etkenleri eserin 

üslubunda da hesaba katmak yanlış olmaya-

caktır. Size Pandispanya Yaptım’da, yazarın 

geçmişiyle yüzleşirken kendi içinde yoğun bir 

çatışma hali yaşadığını ve bu durumun farklı 

bir kurguyla eserin formunu belirlediğini ka-

bul etmişsek, aynı ruh halinin yansımalarını 

üslubunda da aramak ve bulmak durumunda-

yız. 

Bilinçaltından bilince çıkmak isteyen 

unsurlar, yani, bastırılmış birtakım istek ve 

dürtüler, oldukları gibi değil de bir dizi san-

sürden geçtikten sonra açığa çıkıyorlarsa eğer, 

birtakım perdeleme yöntemleri kullanılıyor 

demektir. Gerçekten, özellikle rüyalar üzerin-

de yapılan psikanalitik araştırmalar, egonun, 

sözkonusu dışa vurum sırasında, “yoğunlaş-

tırma”, ve “yer değiştirme” gibi usuller başta 

olmak üzere birtakım savunma mekanizmaları 

kullandığını belirlemişlerdir.29Rüya kuramının 

en önemli kavramlarından biri olan "yoğun-

laşma" (condencation) kavramı, kısaca; kişinin 

‘gizli rüya’larında oluşturduğu bir çok düşün-

ce, anı ve fantezinin, tek bir somut imgede 

toplanarak açık rüyaya girmesi’ olarak tanım-

lanmaktadır. Denilebilir ki,  çok sayıdaki bilin-

çaltı unsuru, ego tarafından bir imgede birleş-

tirilmek suretiyle çözülmesi zor karmaşık bir 

yumak halinde açığa vurulmuştur. 

                                                 
28Oğuz Cebeci, Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özel-

likleri, İst. , İthaki Yayınevi,2013, s. 93. 
29Burada bir parantez açarak, günlük hayattaki her 

uğraşa egonun karşı çıkmadığını belirtelim. Hatta 

bazıları ego için hoşa giden, istenen şeylerdir. Ancak 

bunalım ve suçluluk duygusu doğuran kaynaklar ego'-

nun hoşuna gitmez ve açığa çıkmaları perdelenerek 

engellenir. 
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"Yerdeğiştirme" mekanizması; kişinin gördüğü 

rüyaya ait birtakım unsurların, bilinçaltında 

saklıca yaratmış ve oluşturmuş olduğu ‘gizli 

rüya’ya ait unsurları maskelemesinin adıdır. 

Bu durumu, bilinen şekilde; ‘rüyada görülen 

şeyin, aslında o şey olmaması’ veya “tersiyle 

ifade etmek” şeklinde özetlemek mümkündür. 

Burada, ya, gizli rüya açısından önemli olma-

yan bir unsur açık rüyada öne çıkarılmıştır, ya 

da, benzer biçimde, açık rüyanın çok önemsiz 

bir unsuru gizli rüyanın çok önemli bir unsuru 

olarak rüyaya girmiştir. Ego, bu çarpıtmayla, 

rüyayı anlamaya yönelik çabaları hedefinden 

saptırmayı başarmaktadır.“Sembolleştirme” ve 

“dramatizasyon” (görselleştirme) yöntemleri 

de Freud'un tanımladığı rüya mekanizmaları 

arasında, gizli rüyayı dönüşüme uğratmakta 

en çok kullanılan araçlardır.30Holland’a göre, 

eserlerde çeşitli kelime ve anlatım oyunlarıyla 

dikkatin içerikten çok dile yöneltilmesi psika-

nalizdeki “yer değiştirme” mekanizmasının 

karşılığı olarak değerlendirilmelidir.31 Nasıl, 

ego, rüyalarda “yerdeğiştirme” yöntemini 

kullanarak anlaşılmayı geciktiriyor ve zorlaştı-

rıyorsa, yazar da aynı şekilde, eserinde, birta-

kım dil oyunları ve teknikleriyle içeriğin he-

men anlaşılmasını geciktirmekte, okuyucuyu 

kendisinin de dâhil olduğu bir merak ve arayış 

süreciyle zevkli bir sona doğru sürüklemekte-

dir. Yazar, kelimeleri ve cümleleri üzerinde 

böylesine bir yoğunlaşmayı ise, dili olağandışı 

ya da kendine özgü kullanmak suretiyle sağ-

lamaktadır. Yani, üslubuyla. 

Mario Levi’nin daha ilk romanı İstan-

bul Bir Masaldı’dan itibaren dil üzerinde uzun 

uzun düşündüğü, kendine özgü bir kullanım 

için çaba harcadığı anlaşılmaktadır: 

“Benim kimi ipuçlarına yaklaştığım 

yerde, doğduğu, denizini soluduğu ve bir tür-

lü terk edemediği şehre, bambaşka bir pence-

reden bakmaya çalışan, daha da önemlisi, ‘di-

lini”, ‘asıl dilini’ bulmak için uzun bir yürüyü-

şü göze almış bir hikâye kahramanı vardı. 

‘Ülke’nin sırrı bu yürüyüşte gizliydi, ‘Ülke’nin 

sınırları bu ‘dille’ çizilecekti. ‘Ülke’ bu ‘dilin’ 

kendisiydi, bu ‘dilin’ açtığı ufuktu, bu ‘dilin’ 

verdiği, uyandırdığı hayallerdi, ‘bu dilin’ do-

                                                 
30Rüya mekanizmalarına dair ayrıntı için bkz; Oğuz 

Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İst. , İthaki 

Yayınaevi, 2004,  s. 296 – 303. 
31Holland, a.g.e. , s. 135. 

ğurduğu duyguydu. “ (İstanbul Bir Masaldı, s.. 

12)  

 Bu satırlar, Levi için,  dilin sadece bir 

araç olmanın çok ötesinde anlam değerlerine 

sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Heidegger, dil düşüncenin evidir demişti. Levi 

daha da ileri gitmekte; dil insanın herşeyidir 

demektedir. Kendi dilini bulmak için bu zorlu 

yolculuğa başladığını belirten bir yazarın üs-

lubunun kişiliği ve kişiliğinin bilinçaltı kat-

manlarıyla ilişkisi herhalde çok daha açık ve 

“tartışılmaz” olacaktır. Gerçekten, yediyüz 

kırkbir sayfalık bir eser olan İstanbul Bir Masal-

dı’dan alınmış küçük bir kesit bile, araştırma-

cıya, yazarına dair özel yorumlar yapabilme 

imkânı sunabilmektedir. 

“Hikâyeyse çok eski bir hikâyeydi. Hi-

kâyedeki saat, ‘kullanılmış’, başka yerlerde 

‘yaşamış’ bir saatti örneğin, hikâyedeki ‘ölüm-

ler’, ‘bilinen’ ölümlerdendi, hikâyedeki kitap 

sabırla, hem gizlenmek, hem de gizlenmemek 

için yazılmış bir kitaptı. Anlatmaya, kurmaya 

çalıştığı metni, sığınabileceği tek ‘ülkesi’ bilen 

bir insan vardı bu kitapta. Anlattıklarının hem 

tanığı, hem seyircisi, hem de kahramanı olan 

bir insan… Anlattıklarının, bir başka deyişle, 

hemiçinde, hem de dışında kalan, kalmaya 

yargılı görünen bir insan… ‘Duvarlar’ orada 

da örülmüştü, ‘duvarlar da ‘o ülkenin’ sınırla-

rını çizmiş, daha da önemlisi göstermişti. Bu 

‘duvarların’ yabansı değildim… Bu ‘duvarlar’ 

benim de duvarlarımdı… Benim ‘duvarla-

rım… ‘dilimde’, yeniden bulmak istediğim, 

‘dilimde’ anlatmayı düşlediğim duvarlarım… 

O tedirginlik böyle açıklanabilirdi, o yanlış 

adım atma korkusu bu duvarların tarihinde 

aranabilirdi belki de… O korku o duvarlarda 

gizliydi… İstanbul’un ‘batı’ya en yakın yarı-

madasında, bir ‘yabancı’ olarak doğmak benim 

suçum değildi ama. İstanbul’u bir masal gibi 

yaşamak da benim suçum değildi, başka kitap-

lardaki insanlara, ya da hayatımın bana yön 

veren hikâye ve oyun kahramanlarına zaman 

zaman benzemeyi istemek de, ‘ötekiler’in söz-

cüklerini, eski bir yanılsamanın etkisiyle, ayır-

tına varmaksızın kullanmak, yeni bir yolculuk, 

bir kurtuluş umudu bilmek de… Benim İstan-

bul’um bir masaldı sonuçta… Benim İstan-

bul’um bi masaldı… Bu masal benim hikâ-

yemdi.. Bu masal ‘onların’ hikâyesiydi… Bu 

masal bizim hikâyemizdi… Bu masal sizin 
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hikâyenizdi… Bu masal, kendini, kendi şeh-

rinde yabancı hissedenlerin hikâyesiydi… Bu 

masal, tüm yaşananlara karşın, Boğaz’ın sula-

rını bir ana rahmi olarak görmek istemenin 

hikâyesiydi… Bu masal, ‘yanlış’ bir kulaçta, ya 

da bir kürek sallayışta, o akıntıların biri tara-

fından yutulmaktan, bambaşka bir denize sü-

rüklenmekten korkmanın hikâyesiydi… Bu 

masal, bir masaldı işte.”32 

Cebeci, metaforik yapıları anlattığı 

önemli eseri Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özel-

likleri’nde, yukarıdaki metne ve yazarına dair 

şu çıkarsamalarda bulunmuştur: 

“Pasajın temel özelliklerinden biri 

“tekrar” olgusu ve metnin tekrar üzerinden 

küçük değişikliklerle ilerletilmesine yönelik bir 

tekniktir. Dil, hikâye, ülke, saat, anlatı, duvar, 

masal sözcükleri çerçevesinde oluşturulan ve 

bu sözcüklerin ritmik aralıklarla ilişkilendiril-

mesini öngören anlatı, ilerleme fikrinden çok, 

“dönme” ve kendi üzerine kapanma eğilimini 

taşır. Bu açıdan, yukarıda sözü edilen, “çizgi-

sel olmayan merkezcil bir yapı”yı, konuyu 

açımlama yerine yer değiştirerek döndürme 

fikrinin bir uygulamasını gösterir diyebiliriz. 

Kronolojinin yerine “çağrışım”ı geçiren bu 

anlatı tarzının temel bir özelliği, bilgi aktar-

maması, olaylar arasındaki bağlantıları “neden 

sonuç ilişkisi” bağlamından çıkararak, çağrı-

şım bağlamına oturtmasıdır.”33 

 İstanbul Bir Masaldı, yine otobiyografik 

bir eserdir ve Levi orada da hatıralarından 

yola çıkarak İstanbul’da masal gibi bir geçmişi 

yeniden yaratmaya çalışmıştır. Çıkış noktası 

hatıralar olduğu için elbette geriye doğru 

“dönmüş”, kendi üzerine kapanmış, 

bilinçiçinden veya bilinç dışından çıkarabile-

ceği ne varsa bulup çıkarmaya uğraşmıştır. 

Böyle bir metnin ilerlemeden çok dönme eği-

limi taşıması ve “çizgisel olmayan merkezcil 

bir yapı” arzetmesi kaçınılmazdır. Yazar, ister 

istemez, “açımlama yerine yer değiştirerek 

döndürme fikri”nin bir uygulayıcısı olacaktır. 

Öyle de olmuştur. Bir pasajdan yola çıkılarak 

eserin tamamına yönelik olarak yapılabilecek 

böyle bir yorum,yukarıdan bakışın ana çizgile-

                                                 
32 Mario Levi, İstanbul Bir Masaldı, İst. , Remzi 

Kitabevi, 1999, s. 13. 
33Oğuz Cebeci, Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellik-

leri, İst. , İthaki Yayınevi,2013, s. 101. 

riyle büyük ölçüde doğrudur ve isabetli-

dir.Çünkü üslup içeriğe paralel yürümüştür. 

 Mario Levi, Size Pandispanya Yaptım 

romanında bir kere daha yaşadıklarının geriye 

doğru izini sürmektedir. Ne var ki, aradan bir 

insan ömrü için uzun denilebilecek bir süre, 

yaklaşık yirmi yıl geçmiştir. Yazar artık ellili 

yaşların ortalarındadır; coşkusu heyecanı 

oturmuş, hayat görüşü epeyce durulmuştur. 

Yine geçmişiyle hesaplamakta yine hafızasına 

silinmez kareler halinde kayıtlanmış flû fotoğ-

rafları netleştirmeye ve renklendirmeye çalış-

maktadır, ama artık tarzı ve yaklaşımı farklı-

dır. Geçmişine ve yaşadıklarına, ailesine, ce-

maatine ve toplumuna karşı eskisi kadar uz-

laşmaz değildir. Mutsuzluğu ve öfkesi, her 

şeye rağmen hissedilir derecede azalmıştır. 

Dahası,  acılarının ve kırıklıklarının asıl itici 

gücü olduğunu fark etmiştir:  

“Kırılgan bir insan oldum çıktım, an-

layacağınız. Kırık da diyebilirsiniz. Bu tarafım-

la barışığım ama artık. Kitaplarımı önce yazma 

ihtiyacını duymamı, sonra da yazmamı sağla-

yan en güçlü duyguymuş bu, yıllar geçtikçe 

daha iyi anladım. Benim gibi yaşayanların yol 

aldıkça daha çok duyma imkânını bulduğum 

seslerinden de güç almayı bildim. Onlarla kar-

şılaşabildiğim anlar, hayatımın en duygulandı-

rıcı, kederli, ama aynı zamanda da en yürek-

lendirici anları arasında yer aldı. (s. 246) 

Ama biraz daha uzlaşmacı bir tutum 

sergilemiş olması, Size Pandispanya Yaptım 

romanının yeni bir “yüzleşme metni” olduğu 

gerçeğini değiştirmemektedir. Kahramanın 

çoklu anlatım tekniklerini kullanarak kendi 

kendisiyle tartışması, içeriktekine paralel bir 

biçimde üslupta da görünmektedir. Cümleler 

peşpeşe akarlarken adeta birbirleriyle çarpış-

maktadırlar. Her cümle bir öncekiyle didişme 

halinde gibidir: 

“Burada duralım mı? Duralım bence. 

Hikâyeyi inşa etmek için oynadığımız bu oyu-

nu da bitirelim artık. Birbirimizi daha ne kadar 

kandıracağız? Bakın, bana bakın. Ne görüyor-

sunuz? Aynı insanı değil mi? Aynı insanı, du-

yuyor musunuz? Bal gibi aynı insanız işte.” (s. 

321) 

“Ben vakti geldiğinde geleceğim. Git-

tikten sonra da artık hiç dönmem belki. Kal-

maktan başka türlüsünüyapamayacağım resim 

ruhumu yine hapsine alıyor. Bu göç, bu uzak-
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lık nasıl da eski bir bilseniz, nasıl da derinleri-

me işlenmiş. Bir kader bu, biliyorum. Yüzyıl-

lardır, hatta binyıllardır yaşanan, taşınmak 

zorunda kalınmış bir kader. Günah, asıl günah 

kimin günahıydı aslında? Sonra... Sonra gitti-

ğim yerden belki de beni başka odalar çağırır. 

O gün ne zaman gelir, bilemem. Ama gelir, 

elbette gelir, biliyorum. Bu uzun bir hikâye. Ne 

zaman biteceği, hatta bitip bitmeyeceği kestiri-

lemeyecek bir hikâye. (s.325) 

Cümleler, yazarın kendi söyleyişiyle 

adeta birer çığlıktırlar: 

“Bu çığlık benim de çığlığımdı çünkü. 

Kırgınlık benim de kırgınlığım. Kader benim 

de kaderim. Dışarıda bırakılanların, hep ke-

narda yaşamaya yazgılı olanların kaderi. La-

netlilerin kaderi. Lanetlerini başkalarına taşı-

maktan, bulaştırmaktan başka türlüsünü ya-

pamayanların kaderi...(s. 330-331) 

Ama, yine de yazarın kafa karışıklığı-

nın çok çok azalmış olduğu, kısa, öz ve açık 

cümlelerle hemen üsluba yansımıştır. Örneğin, 

2009 yılında yayımlanmış olan Karanlık Çöker-

ken Neredeydiniz adlı romanda34 sıkça rastladı-

ğımız; 

“Yine elini tuttum. Yine elimi sıktı. 

Onca yıldan sonra o köprüyü bir daha kur-

muştuk. Hüzünlü bir hikâyeydi anlattığı. Son 

anda evlenmekten vazgeçmesi, Nihal’in onu 

yeniden görmek istemesi, buluşmaları, buluş-

mamaya ihtiyaç duymaları… Acı oradaydı. 

Tüm bilinenlere rağmen… Sıradanlıklarıyla… 

Kim yaşadıklarının çok özel olmadığını kolay 

kolay kabul edebilir ki ama?.. “35 

şeklindeki kesik kesik cümleler bu çalışmada 

artık daha duru ve daha olağan bir akış içerisi-

ne girmiş görünmektedirler. Tabir caizse, ya-

zar artık söyleyeceğini söylerken, yaşadığı 

hissedilen bir tür tedirginliğin veya huzursuz-

luğun dışavurumu mahiyetindeki kekelemeyi 

bütünüyle bırakmıştır.  

“Ben en çok kendi cinayetimi gördüm. 

Herkes gibi. Bu hikâyede herkes öyle yaptı 

göreceksiniz. Herkes en çok kendi cinayetini 

yaşadı. Anlatılanlarda bir tutarlılık aramayın 

                                                 
34Roman üzerinde kapsamlıca bir inceleme için bkz; Ali 

Budak, “Karanlık Çökerken Neredeydiniz Romanında 

‘Kimlik Sorunları’ ve Kimlik Yapıcı Bir Mekan Olarak 

İstanbul“, İst. , Journal of Academic Studies, Volume : 

12, Number :46, October 2010, p. 77- 106.  
35Mario Levi, Karanlık Çökerken Neredeydeniz, İst. ,  

Doğan Kitap, 2009, s. 117. 

bu yüzden. Hiç kimse hiç kimseyi takip etme-

yecek, çözmeye çalışmayacak.”  (s. 2) 

Cümleler belki yine kısa kısadırlar, an-

cak, daha kararlı, berrak ve akıcıdırlar: 

“Ben bu hikâyenin neresinde miyim? 

Bu ne acele böyle!.. Gelin önce bu defterlerle 

bu uzun mektubu ve onları biraraya getiren 

kaderin hikâyesini okuyun. Davetlisiniz, bu-

yurun. Cinayetlerin nasıl işlendiğini görmek 

istiyorsanız tabii.” (s. 25) 

Üslup araştırmaları, şüphesiz, seslerin 

ve kelimelerin kullanımından türlerine ve ya-

pılarına, cümle kuruluşlarından dizimlerine 

kadar bir yığın veri incelemesini gerektirmek-

tedir.Burada yapısal bir analizin sınırları için-

de sadece genel değinmelerle yetinilmiştir.  

Sonuç 
Size Pandispanya Yaptım, çok anlatıcılı, 

çok bakış açılı, kendisine özgü bir kurgusu 

olan farklı bir roman… 

Mario Levi, anlatım biçimi kadar anlat-

tıklarıyla da geleneksel çizgiden epeyce ayrılı-

yor. Roman, her ne kadar içinde,  hüzünlü, 

buruk ve kıyıcı bir aşk hikayesini barındırıyor-

sa da, daha çok,yedi-sekiz yaşlarındaki bir 

çocuğun belleğine kazınıp kalmış bazı fotoğ-

rafları canlandırma çabası olarak okunuyor… 

Yazarın, unutamadığı çocukluk anılarının si-

likliğini, evlerinde babaannesinin pişirdiği 

yemeklerin buharları ve kokularıyla giderme-

ye çalışması ise,romanın asıl özgün yanını 

oluşturuyor. Anlaşılıyor ki, Levi, çocukluğunu 

son derece açık ve ayrıntılı bir şekilde hatırla-

ma imkânı veren Seferad Mutfağı yemekleriyle 

cemaatinin bu coğrafyada verdiği “var ve kalı-

cı olma” mücadelesi arasında özel bir ilişki 

kuruyor ve bu ilişkiyi anlatılmaya değer bulu-

yor.Size Pandispanya Yaptımromanının hem 

tekniği hem de içeriğiyle Alain Robbe-

Grillet’nin tanımladığı türden bir arayışın eseri 

olduğu rahatlıkla söylenebilir.Mario Levi, tam 

da Grillet’nin söylediği gibi; bu eseriyle geçmi-

şi arkasında bırakırken, kendi tarzı ve biçimiy-

le geleceğin de sesini duyurabilmiştir. Öyley-

se,Size Pandispanya Yaptım, işlenişi, biçimi ve 

içeriğiyle gerçekten “yeni bir roman”dır.  
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Türkiye'nin   Gelecek Ufku: 

     Muhafazakâr  Değişim* 
 

Mesut MEZKİT** 

 Öz 
     Geleceği emin adımlarla arşınlayabilmenin yolu; geçmişteki tecrübelerden âzami derecede  

istifade ile mümkündür.İstikbal inşasını kendine dert edinenlerin ana insiyakı; “muhafaza” edebilme-

nin gayreti hep ön plânda olmuştur.Geçmişi olduğu gibi “an”a ve “âti’ye taşıma lüzumsuzluğu ile 

debelenenler ile; yine “maziyi” olduğu gibi taşımanın gayretkeşleri de/ gayretkeşliği de uç noktaların 

iştigal ettiği sahalardır. Burada yapılmak istenen;“köksüzlük” ile “geri dönücülük”arasında gel git 

dengesinin bir türlü tutturulamamışlığı açığa çıkarmaktadır. Hakikatte ise toplumların şuur altında 

mevcut bulunan “koruma”telâkkîsi doğru zemin ve zamanda yerli yerine oturtulabilirse tekâmülün 

gerçekleşeceği muhakkaktır. 

    İşte, bir türlü kurulamayan değişim ile muhafaza arasındaki denge; devamlı suretle fikrî ve 

siyasi münakaşaların vasatını oluşturmuştur. Değişmeyen tek şeyin değişmek ile yaşamayı öğrenmek 

uğruna, “değerlerin” buna feda edilmesi;karşı çıkışların mevzi kazanmasına zemin hazırlanmıştır. 

Bunun, birlikte olabileceği fikri üzerinde durma çabaları ise -hüsranla demeyelim-; ama, tahrif edilmiş 

bir muhafazakârlığı ve değişimi meydana getirmiştir. Esas itibariyle değişmek için yok etmenin ge-

rekmediğini; “asıl” olanı bertaraf ederek,muhafazakâr olunamayacağını; bilakis  tarihimizde “gizli 

olmayan” hazinelerin gün ışığına çıkarılarak “denge”yi bulmanın mümkünlüğüne müdrik olmalıyız. 

Yani, gelecek inşasını, geçmişle birlikte;tasfiyesiz, tahrifsiz,taklitsiz bir telâkkî ile mümkündür. İşte, 

Muhafazakâr Değişim’i bunun için kaleme aldık. 

 

Anahtar Kelimeler:Muhafazakar Değişim,Muhafazakarlık,Değişim,Geçmiş,Hal,Gelecek, Gele-

nek,Gelenekçilik,Çağdaşlık,Modernlik,Modernizm ,Millet,Milliyetçilik  

 

Turkey’s Future Horizon: Conservative Change 

Abstract 

        It's only possible to take secure steps in to the future by making use of past experiences. 

Those who dedicated themselves in the construction of future always gave importance to 

"conservation". Those who struggle to  make present and future just like the past are people who try to 

carry past directly into the future. Here, dilemma between rootlessness and passion of past is cleary 

seen. However, every society has a moral of conservation that should be used in proper time and 

place. 

          So, balance between this incompleted  change and conservation has always been matter of 

ideal and political disagreements. The only thing constant is change, and some values may be 

sacrificied in this way and this situation also caused objections to this issue. Thinking these two terms 

together also caused  -let's not say disappointingly- altered conservation and change. In fact some 

doesn't have to destroy and demolish in order to change and some can't be conservative by 

disregarding the "fact", hence we have to unearth the treasures of past to set balance between these 

terms. We should built future along with the experience of past but in a unique way. That's why we 

wrote about "Conservative Change". 

Keywords: Conservative Change, Conservation, Change, Past, Present, Future, Tradition, 

Traditionalism,Contemporary,  Modernism, Modern 
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1. MUHAFAZAKÂRLIK  VE  

      GELENEK  
1.1.Muhafazakâr Değişim'e giriş  

      niyetine 
        İnsanoğlunda, beşer olmanın gereği, bi-

linmeyenlere,tecrübe etmediği şeylere karşı 

muhafaza içgüdüsüyle hareket etme hissiyatı 

hakimdir. Umumi kanaate göre,maceraya 

atılmaktansa mevcudu koruyarak, önünü gö-

rerek,geçmiş tecrübelerden istifade etmeyi 

düşünüp adımlarını ona göre atmanın saikiyle 

hayata devam ederler. Şuur altındaki muhafa-

za duygusu bütün hayatına yansır. Ferdi terci-

hin bu yönde olması, toplumun da gelecek 

vizyonunu bu politikalar belirler. Dolayısıyla 

bir milletin kültürel hayatından dini inancına; 

edebiyatından sanatına;hukuk sahasından 

iktisadi anlayışına; tarihine bakışından sosyal 

hadiselere yaklaşımına;velhâsılı medeniyet 

inşasına kadar her şeyini muhafaza içgüdü-

süyle şekillendirir. Bu telâkkî ile değişime kar-

şı olan endişeli bakışı hâkim unsur haline gelir. 

Aslında,değişime muhalif değildir; ancak sa-

hip olduğu “şey”lerden ne kadarının elinden 

çıkacağını; zaferle mi yoksa hezimetle mi kar-

şılaşacağını bil(e)mediğinden  ihtiyatlı bir dav-

ranışı sergilemesi tabiidir. 

    İşte, cemiyette var olan bu fikrî kalıplar, 

toplumun tamamını ihata ederek yaşantılarına  

aksetmiştir. Zikredilen  toplumdan neşet ede-

cek olan siyaset tarzına da, korumacılık anlayı-

şının hakim olması kaçınılmazdır. Siyasete yön 

veren teşkilâtların başındaki kişilerin ( bura-

daki siyasetin modern veya modern öncesi 

olması açısından bir faklılık yoktur)yönetime 

katılımları, siyaset felsefelerini buna göre tes-

pit etmeleri “muhafazakârlığın” bulunduğu 

yere göre muhalif unsurları da belirlemiştir. 

Artık bundan sonra muhafazakâr ve muhalif-

leri şeklinde kendisini tarih içinde göstermiştir. 

   Muhafazakârlık, tarihin seyrinde her mahal-

lin kendine has muhtelif mânâlar kazanmıştır. 

Özünde “korumacılık” olmasına rağmen tefer-

ruatında çeşitlik vardır. Buradan hareketle 

muhafazakârlığın Türkiye’de ve dünyadaki 

fikrî mülâhazalarıyla  mevzumuza başlayalım. 

    Zikrettiğimiz gibi muhafazakârlık vücut 

bulduğu toplumda ideoloji olarak tekâmül 

ettiğinde  meselenin aslına inilmiş olunur. 

Siyasi bir doktrin olarak temayüz ettiğinde 

topyekün bir siyasi anlam kazanır. Sığ bir par-

çalanmışlıktan derinliği olan siyasi bir ideolo-

jiye dönüşür. Bir cemiyetin politikaları da –

istesek de istemesek de- ideoloji halini alma-

dan  toplumun menfaatine katkı sağlamaz. 

İdeoloji “izm” despotluğuna dönüşme-

den;karanlıklara yelken açmadan cemiyete  

mal olursa; derinlik, daha manalı hâle gelir. 

Burada muhafazakârlığın Türkiye ve dünya-

daki tekâmülüne geçmeden evvel Cemil Me-

riç’in ideoloji hakkındaki görüşlerine müracaat 

etmekte fayda ümid ediyorum: 

  “Karanlıkta kavga olmaz. İdeolojiler, uçu-

rumları aydınlatan hırsız fenerleri. İstemesek 

de onlara muhtacız. Kaosu kosmos yapan in-

san zekası,tecrübelerini ideolojilerde sergile-

miş. İdeolojiye düşmanlık, tek izm’e teslimi-

yettir: Onskürantizme. İdeolojiler siyaset dün-

yasının haritaları. Haritasız denize açılınır 

mı?Ama harita tehlikeli bir yolculukta tek kı-

lavuz olamaz. Pusulaya da ihtiyaç var. Pusu-

la:şuur. Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik 

şuuru. İdeolojilerin peşine takılanlar pusula-

sızdırlar. Gemi ya kayalara çarptı, ya batağa 

saplandı. İdeolojilerin ışığına göz yumanları 

sloganalar yönetir. Karanlık kinlerin birbirine 

saldırttığı çılgın sürülerin savaş çığlığı-

dır,slogan. İlkelin,budalanın, papağanın ideo-

lojisidir. Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun 

sesi çığlık değildir. Yabani bağırır, medenî 

konuşur. Bu çocuklar yıllarca konuşturulmadı. 

Hınçlarını üç beş kelime ile suratımıza tükürü-

yorlar. İdeolojileri yasakladığımız için hışımla-

rına uğradık. Demokrasinin demopedi oldu-

ğunu kimse düşünmedi. Aczin hürriyetperver-

liği yalanların en namussuzu. Bahşedilen hür-

riyet, ölmek ve öldürmek hürriyet. 

    Toprak sarsılıyor!.. hep birden esfel-i sâfiline 

yuvarlanmak istemiyorsak, gözlerimizi açma-

lıyız. İnsanlar sloganla güdülmez. Düşünceye 

hürriyet, sonsuz hürriyet. Kitaptan değil kitap-

sızlıktan korkmalıyız. Bütün ideolojilere kapı-

ları açmak, hepsini tartışmak ve Türkiye’nin 

kaderini onların aydınlığında fakat tarihimizin 

büyük mirasına dayanarak inşa etmek. İşte, en 

doğru yol.” (Meriç,2002:93-94)   

     Değişimdeki tezahürü tetikleyen ana saik 

insanın bizatihi kendisidir. İnsan merkezli bir 

hayatın tekâmülü sosyal vakıaların  nasıl şekil-
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lendiğine bağlıdır. İşte,bundan dolayı insan 

hayatında öyle olaylar vardır ki, bunlar insan-

ların dimağlarında oluşur; fakat orada iz bı-

rakmazlar. Dimağlarda vukuu bulan düşünce-

ler pratiğe dökülmediğinden veya halk tabanı-

na inilmediğinden orada yerleşmesi bir hayli 

güçtür. Toplumların değişime ayak diremesi-

nin kaynağında milleti teşkil eden fertlere te-

kamülün hikmetinin tam olarak anlatılamama-

sıdır.  

 Meseleler, bu fikirlerin halkta kabul görme-

mesi, “mutlak” olarak verilmeye çalışılmasın-

dan ileri gelmektedir. Bir fikrî sistem ki, kate-

gorik bir üslup ile topluma verilmesi, orada 

kargaşalığa yol açar. Çünkü, cemiyette yerleş-

miş bağnaz düşüncelerin geçersizliğini kabul 

ettirmek zorundasınız.  Bunun için yeni bir 

doktrini empoze etmek amacıyla muhtelif  

yollara başvurulacağı aşikârdır. 

  Toplumda kemikleşmiş hatalı fikirleri, iyi 

düşünülmeden hayata geçirilmiş mülâhazaları 

kaba kuvvetle yok etmek mümkün müdür? 

Fiili güce karşı , fikirlerle mücadele ne kadar 

imkân dahilindedir?  

   Felsefi inanışlar ve fikirler belirli manevî 

temayüllerden doğan hareketler, ister doğru, 

ister yanlış olsunlar bir zaman sonra artık yal-

nız bir “şart” ile maddî kuvvet tarafından yok 

edilebilirler. Bu şart şudur: Maddi kuvvet 

.Maddi kuvvet, yeni bir ışık saçan  felsefi ina-

nış veya fikrin hizmetinde olmalıdır. 

    Manevi bir inanışa dayanan ahlaki bir kuv-

vet olmadan yalnız başına fiziki bir kuvvet 

kullanarak bir fikrin zihinlerden sökülüp atıl-

ması hiç bir zaman sağlanamaz... 

   Buradaki maddi kuvvetin yanında öyle kuv-

vet olmalı ki(ifade ettiğimiz maddi kuvvetin 

illaki askeri bir güç,kolluk kuvvetlerinin mü-

dahale anlaşılmamalıdır. Muhtelif iletişim 

yolları da buna  dahil edebiliriz), bu ikisi bir-

leştiğinde toplumda mevcut  olan hatalı fikir-

ler değişsin. Bu kuvvet, manevî  inanışa daya-

nan “ahlâkî”bir güçtür. Bu manevî kuvvet 

olmadığı müddetçe yalnız fizikî güç ile, zor-

lama yoluyla halkta yer etmiş olan bir düşünce 

yok edilemez. Belki de bu fikir sahiplerini or-

tadan tamamen kaldırmak suretiyle muvaffak 

olunabilir. Nihayetinde  bunun da muhal ol-

duğu açıktır (Batının liberal demokrasiyi bu 

şekilde müstemlekelerine mecbur etmesi, buna 

delildir).Böylesi kötü neticeler; bu fikri anlayı-

şa sahip devletin, dünyadan tecrit edilmesine 

sebep olur. Toplumda çeşitli muhalif gruplar 

oluşarak devletin yıkımı daha da kolaylaşır. 

   Hakikatte, bir fikrin yok edilmesi için mutla-

ka ahlaki bir boyutu olmalıdır. Sadece fiziki 

güçle elde edilen başarılar uzun sürmez. 

   Ahlâkî bir gücün olabilmesi, değişim ve ko-

ruma tahterevallisinin ne kadar temessül 

(özümseme) edildiğiyle ilişkilidir. Özümsen-

miş alternatif fikir sunulmalı ve halkın kabul 

etmesi temin edilmelidir. Bu hal, diğer fikirle 

mücadeleden daha iyidir. Arz edilen fikirle, 

karşı hamle yapılırsa ve üstünlük elde edilirse, 

o zaman halkta bir kaynaşma, bir yönelme 

olur.  

   Meselâ,Charles DARWİN’in “Darwinizm” 

diye bilinen nazariyesi hemen hemen her top-

lumda aksülamel meydana getirmiştir. Bu 

tepkiye bağlı olarak mezkür görüşe yönelik 

tenkitler yapılmıştır. Eğer, bu nazariyeyi eleşti-

rirken, bundan daha üstün ve bunun mümkün 

olmadığını kitlelere anlatılmamış olunsaydı; 

işte o zaman bu teori yaygınlaşır ve önüne de 

geçilemezdi. Ama, alternatif bir yaklaşım ile 

bu nazariyenin yaygınlaşması önlendi. En 

azından iddia olmaktan öte geçemedi. 

    Bu örneği vermekle şunu anlatmak istiyo-

ruz: Eğer bir topluma uymayan, onun zihnin-

de tezahür etmeden şırınga edilen edilen bir 

fikrin, cemiyette yaralar açacağı düşünülüyor 

ise, onunla mücadele edilirken fizikî gücün 

yanında mutlaka manevî bir dayanak ile (ah-

lâkî) takviye edilmelidir. Ahlâkî güç olan al-

ternatifler topluma verilmediği müddetçe, 

hatalı fikirlerle mücadele yapılamaz.  

  Halka tevcih edilen fikrin vasatı, bu fikri 

kabülünde çok önemli yer tutar. Mücadelesi 

verilen felsefî düşüncenin ortamı, karşıtlarının 

kanunları (nassları-dogmaları) ile yönetiliyor 

ise, işte o zaman mücadelenin mukadderatı-

nı;mücadele edilen fikrin yerleşmiş ortamına 

emanet olunur ki, o zaman “kuzu, kur-

da”ikram edilmiş demektir. Alternatif  fikrî 

yerleştirmeden, kadrolaştırmadan bu ortamda 

mücadele zor olur.Ve,  netice elde edilmesi 

hayal olur. 

   Bütün bir tabakaya hakim olmuş bir doktrin-

le mücadele, ancak aynı şartlarda  olur; hatta 

onlardan daha üstün duruma gelinmelidir( 

Müspet düşüncenin teşekkülünde). 
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   Bu noktadan hareketle felsefî düşüncenin 

sistemleştirildiği batıya atf-ı nazar edildiğinde; 

ortaçağın karanlık dehlizlerinde yoğrulmuş 

skolastik kilise “ide“si, batı insanını  o kadar 

derinden sarsmıştır ki; topyekün bir inkârcılık 

telâkkîsinin yerleşmesi ile sekülerleşmede en 

ön safta yer almıştır. Cemiyetin –bütün- kılcal 

damarlarına kadar nüfuz etmiş nasslardan 

(dogma) kurtulmak isteyen batı toplumu, ihti-

yaçlarına cevap verecek bir yol bulduğunda, 

buna –hemen- dört elle sarılmıştır. Hıristiyan 

batıda hacamat din adamlarının halkı sömür-

mesiyle dinden uzaklaşan garb medeniyeti, 

çıkış yolu ararken, buna önderlik eden de Mar-

tin LUTHER olmuştur. Fikrî teşekkülün  akis 

bulması, toplumun teveccühünü kazanmasın-

da mühim bir tesir meydana getirmiştir.Yeni 

bir fikrî akımın neşvüneması inadırıcılığı ve 

alternatif sunumunun müesseriyeti ile tahav-

vülü (değişim) hız kazanmıştır. Buna fikrî alt 

yapının hazırlığı batı düşüncesin yeniden yo-

rumlanmasına zemin hazırlamıştır. Toplumun 

teşne olduğu fikrî temayülünün önündeki 

manilerin kaldırılmasına liderlik ve rehberlik 

eden bu ve bunun gibi “protest“ kişiliklerin 

batının maddî ilim ve fen sahasında 

terakkîsine katkıları çok fazladır. Yani; Batı, 

tekâmülünü de bu kişiye borçludur. Kralın 

çıplak olduğunu “ahlaki“ (seküler batı ahlâkı) 

bir temelle ispat etmiş ve kitleleri arkasından 

sürüklemiştir. Ancak , alternatif fikrin “ahlâkî“ 

boyutu çok önemlidir. Ahlakîden kastımızın 

inanç mezkezli “manevî“ bir derinliğin mevcut 

olmasıdır. Sırf muhalif olsun kabilinden farklı 

mülahazâtın cemiyete şırınga edilmesi ; hasta-

lanan insana verilmesi gerekli dozun fazla 

kaçırılması ve dozdaki karışıma ilavesi mucip 

“can“ miktarının olmaması uzun vadede menfi 

neticelerin meydana gelmesine sebep teşkil 

eder. Bu zihniyete misal olarak Augusta 

Comte’un şu ifadelerini gösterebiliriz: “Geç-

mişte dikkate alındığında bilimler, insan dü-

şüncesini teoloji ve metafiziğin vesayetinden 

kurtarmıştır... Şimdi dikkate değer alındığında 

hem yöntemleri, hem genel sonuçlarıyla top-

lumla (alâkalı) kuramların yeniden düzenlen-

mesinin belirlenmesine yardım etmelidirler. 

Gelecekte dikkate  alındığında, bir kere 

sistematize olduktan sonra, türümüzün  etken-

liği yeryüzünde sürdükçe, toplum düzeninin  

sürekli (fikrî) temeli olacaklar-

dır.“(Aron,1994:11)     

    Binaenaleyh, fikrî mücadelelerde subjektif 

bir gücün yanısıra  içe dönük 'öteler' ahlâkının  

deruhte edilmesi asal bir etken olacaktır. Top-

lumu ikileme sürüklemeden metafizik  ve fizik 

dengesini muhafaza ederek  hayata geçirilecek 

fikri hareketin muvaffakiyeti muhakkaktır. 

Ancak,metafizik-fizik arasındaki diyalektiğin 

tedrici tatbiki önemlidir. Aşamalı  ihyacı hare-

ketin neticesini görmek; ''sebat ve sabır'' ile 

doğru orantılı olduğu da unutulmamalıdır.   

  Neden  fizik-metafizik denge?Neden safha 

safha tatbikat? Bunun cevabı Batı’nın 

tekâmülünde(evriminde) saklıdır.Batının 

rönesanstan itibaren geçirdiği materyalist 

felsefinin insanlarını ne hale soktuğunu 

malumdur.Batı’nın maddî sahadaki fikrî 

tekâmülü, ortodoksi ile (katolik mezhebi)  

heterodoksi (protestan mezhebi) arasındaki 

mücadelenin ana merkezi, bağnazlık telâkkîsi 

ile materyalist felsefenin nüfuz etme sahasıdır. 

Alternatif maddi arzı kuvvetli olan materyalist 

felsefe gâlip gelerek, garb düşüncesinde ihtilal 

yapması, pozitivizmin omurgasını meydana 

getirmiş oldu. Pozitivizmin batı insanına 

verdiği inkarcılık, nihayetinde çok da 

geçmeden çıkmaza sokmuştur. Bunalım 

toplumu inşa etmiştir. Zira maddeyi tek ayak 

üzerine bina eden batı maddeciliği, terazinin 

bir tarafına fazla yüklenince, hayatla  yok oluş 

( ölüm) arasında kalan batı insanı, maddî 

refahın huzur getirmediğini çok geç olmadan 

anlamıştır.  

   Ancak, dini reddeden, metafiziği yok sayan; 

her şeyi tecrübeyle, akılla ölçüp tasnif eden 

Batı, şimdi de zifiri karanlıktan çıkış 

aramaktadır. Alternatif mülahazanın 

oluşmasındaki sır da işte buradadır: Ahlakî 

boyut(buud). Bu noktada batı insanın 

tezatlıklar içerisindeki hissiyatı, yine batı 

cemiyetinin içinden çıkmış ve sonunda 

huzurun İslam’da olduğunu görmüş olan eski 

ismiyle Leopold WEİSS; meşhur ismi ile  Mu-

hammed ESED, batı toplumunun geçirdiği ve 

hâlen de geçirmekte olduğu manevi buhranı 

şöyle dile getirir: “Her şey şekilsiz bir 

cereyanla erimiş gençliğin ruhî kararsızlığı, 

tutunacak bir şey bulamıyor. Ahlakî değerler 

için doğru bir ölçünün mevcut olmayışı 

karşısında kimse, biz gençlerin (1914-1918 
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yıllarından bahsediyor. M.M.) zihnimizi alt üst 

eden sorularına doyurucu cevaplar veremiyor. 

Bilim,“Bilgi herşeydir“  diyor. -Unutuyor ki, 

manevi dayanağı  olmayan bilgi yanız felakete 

götürür.-  Soyal yenilik taraftarı olanlar, 

ihtilalciler, komünistler, hepsi daha iyi ve 

mutlu bir dünya kurmaya çalışıyorlar, fakat 

konuyu sathi şekilde, yalnız kelimelere 

tırmanarak düşündüklerinin farkında 

değildirler. Yalnız sosyal ve ekonomik  şartlar 

var ortada. Bu eksikliği gidermek için “tarihi 

maddecilik“ doktrinini ortaya atıyorlar. 

Metafizik’in yeni bir anti metafiziki... Diğer 

taraftan gelenekçi dindar halk, kendi düşünme 

alışkanlıklarının ortaya çıkardığı Allah’a 

dayanmaktan daha iyi bir şey olmadığı  

iddiasında bulunuyorlar. Bu alışkanlık çoktan 

beri  kalıplaşmış ve anlamını kaybetmiştir. Biz 

gençler, bu değerlerin etrafımızda  gerçekleşen  

şeylerle uzlaşmaz bir tezat içinde 

bulunduğunu görünce kendi kendimize 

“Kaderi şekillendiren güçler, Allah’a atfedilen 

niteliklerden gayet açık  şekilde  farklıdır“ 

diyoruz. Bütün bu karışıklığa, belki yalnız 

kendilerine göre haklı olan kader bekçilerinnin 

keyfî hareketlerinin sebep olduğunu içimizden 

pekazı bilir.... Menevî değerlerin bu oynaklığı 

kişiyi büsbütün ahlakî felâkete ve alaycılığa 

sevkeder veya daha düzenli bir hayatın 

kurulması yolunda üretici ve şahsi bir 

tezahürün araştırılmasına sebep olur.... İnsan 

şahsiyetinin  şekillenmesinde rolü bilinmeyen 

şeylerin hiç şüpheye mahal kalmayacak  

şekilde meydana çıkarılması, mevcut 

psikolojik teorilerin  yardımıyla, kendini daha 

derinden anlama yolunda  gençliğin 

maceralara atılmasına yol açtı. Her şeyi kabule 

hazırdım. Hakikaten Freud’un düşünceleri 

genç zihnimi, keskin bir şarap gibi 

uyuşturmuştu.... İnsan benliğinin  bütün 

meçhulleri, nörojenetik tezahürlere 

dönüştürülüyordu. Felsefî sonuçlar da 

kurucuları tarafından ortaya atıldı. Fakat bu 

sonuçlar, esas hakikate yaklaşabilmek  için 

biraz hafif, fazla kesin, ve gereğinden fazla  

çok basit göründüler bana. Şüphesiz bunlar , 

daha iyi bir hayata götüren  yolu işaret 

etmiyordu.“(Esed,1999:74-76) 

  İşte, batı insanının çıkmazdan çıkış aradığı 

yolun, materyalist felsefe ile olamayacağını; 

kendi içindeki birisinden başkasının bunu 

anlatması mümkün müdür? Dolayısıyla, 

alternatif fikrin tezahüründe en büyük müessir 

“şey“ madde- mânâ dengesinin tesisinden 

geçmektedir. Yoksa sadece pozitivizmden 

neşet eden aklî ve fizikî  güçle bu mümkün 

değildir. 

   Muhafazakar düşüncenin  Muhafaza-

kar Değişimi ne kadar etkilediğini anlamada  

fikrî olgunluğun fert üzerindeki aksi mühim 

yer tutmaktadır. Buna göre  şekillenen toplum, 

yöneten-yönetilen münasebetinde  tesiri de o 

mesabededir. Bu sebeple muhafazakarlık, bu 

fikri safhalardan geçerek siyasi bir amaca yö-

nelik işlerlik kazanmıştır. 

                                         ***  

     Fikrî an’ane;düşüncenin ideolojiyle 

siyasi bir davranış olarak kabul edilen muha-

fazakârlık, siyasi niteliği Batı’da ortaya çıkmış-

tır. Felsefi bir derinliği, tarihî arka plânıyle 

temâyüz eden Batı tarzı muhafazakârlık,esas 

itibariyle Aydınlanma Felsefesine muhalif 

olarak tevellüt etmiştir. Rönesansla başlayan 

dönüşüm,batıyı kendi değerlerinden çok uzak-

lara atan bir siyasi ideolojiye dönüşmesi neti-

cesinde olumsuzlukların had safhaya vardığını 

düşünen kimi batılı aydınlarca mevcudun 

elden gittiğine düşünmelerine sebep olmuştur. 

Sonuçta aşırı değişimden, dönüşümden, kural-

sız ihtilâllerden bîzar olan batı aydını muhalif 

hareketi yerliliğe bağlılıkla eşdeğer görmüş;bu 

minval üzere Aydınlanmacı tavrı red etmenin 

doğruluğu üzerinde fîkrî hareket başlamıştır.  

  Buna göre muhafazakârlık  “Aydınlanmanın 

olumsuz  kimi sonuçlarına,dönemin siyasi 

projelerine ve bu siyasi projeler doğrultusunda 

toplumun dönüştürülmesine ilişkin öneri ve 

uygulamalara muhalif olarak ortaya çıkan, 

rasyonalist siyasi sınırlamayı ve toplumu  bu 

tür devrimci dönüşüm projelerinden korumayı 

amaçlayan yazar, düşünür ve siyasetçilerin   

eleştirilerinin biçimlendirdiği siyasi felsefeyi, 

bir düşünce geleneğini ve zaman içerisinde 

 onlardan türetilen bir siyasi ideolojiyi ifade 

etmektedir. Doğuşu itibariyle aristokratik bir 

kökene  sahip olan muhafazakâr ideoloji, dev-

rimlere ve yenilikçi akımlara öncülük eden 

Fransız Devrimi ve Devrimin ananevî tarım 

toplumunun değişmesine yol açan entelektüel 

hareketi olan Aydınlanmanın, geleneğin ve her 

alandaki gelenekli otoritenin bilinçli reddine, 

akla dayalı ütopik devletler kurmanın peşinde 
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olan düşünürlerine Devrimin doğurduğu ra-

dikal güçlere karşı bir argüman geliştirmek 

amacıyla doğmuştur.”( Robertson,1996:65) 

     Yine diğer bir tarife göre muhafazakâr-

lık şöyledir: “Muhafazakârlığın ne olduğu 

konusunda iki farklı yaklaşımın varlığından 

söz edilebilir. Bunlardan birincisi muhafaza-

kârlığı, Fransız Devrimi’nden sonra ortaya 

çıkmış, temel doğrultusunda yeni rejimin ge-

tirdiği ve genellikle ‘modernlik’ olarak algıla-

nan değer ve kurumlar manzumesine karşılık 

olan bir ideoloji olarak görülür. Bu tanımla-

mada muhafazakârlık, eski rejimle özdeşleşen, 

krallık, kilise ve aristokrasiyi, diğer deyişle 

feodal dönemin hiyerarşik yapılanmasını sa-

vunan, bireyciliğe karşı olduğu gibi,aklı kü-

çümseyen, sanayi toplumun bazı özelliklerine 

karşı çıkan hareketlere verilen genel isim ola-

rak kullanıla gelmiştir. İkinci yaklaşım muha-

fazakârlığı, katı doktriner içeriğe sahip bir 

ideoloji olmaktan çok,esas eğilimi var olan 

kurum ve ilişkiler ağını korumak olan bir 

dünyayı algılama ve davranış biçimi 

(disposition)olarak algılar. Muhafazakârlık,  

insanın mükemmel olamayacağı fikrinden 

esinlenir ve dünyaya akıl yoluyla hükmedebi-

leceği görüşünü sorgular. İdeal toplum tasav-

vuru herkesin kendi yerinin farkında olduğu 

hiyerarşik bir toplumdur.  Değişimi,ancak 

kaçınılmaz olduğu zaman ve genellikle  deği-

şime gidilmezse daha kötü olacağına inandığı 

için ehven-i şer olarak görür. Muhafazakâr 

düşünüş eskiye dönüş özlemlerinin de en az 

diğerleri kadar sosyal mühendislik koktuğuna 

inanır. Bu sebeple gerici veya rasyonalist de-

ğildir. Yüzyılların birikimi ve sağduyusunu  

içerdiğine inandığı geleneklere değer verir, 

denenmiş olanı denenmemişe tercih eder. Mu-

hafazakâr için  özel mülkiyet  sadece maddî 

(para) değeri olan meta değil, aidiyet, bağlılık 

ve korunma gibi insanın hissiyatına/ psikolojik 

duygularına da hitap eden bir kurumdur. Ke-

za, muhafazakâr için otoritenin varlığı tabi bir 

gerekliliktir. Otorite liberallerin ileri sürdüğü 

gibi, sosyal sözleşmeden kaynaklanmaz; top-

lumun tabiatında mündemiçtir, onu mümkün 

kılar. Her türlü otoriteye -baba, öğretmen, din 

adamı,devlet- saygı gösterilmesi toplumun 

toplum olarak varlığını devam ettirebilmesi 

için gereklidir. Muhafazakâr felsefe kanun 

önünde eşitlik fikrini kabul ederse de, sosyo-

ekonomik eşitlik fikrine karşıdır. İnsanın do-

ğuştan eşit olmadığına/ yaratılmadığına ina-

nır.”(Demirel,2004:215) 

     Aslında beşeriyetin şuur altında var 

olup da sebepler yüzünden fikrî plândan siyasi 

tahavvüle (dönüşüm) geçen muhafazakâr-

lık;XVIII. yüzyılın sonunda Aydınlanma felse-

fesinin uygulamalarındaki akla ziyan anlayışı-

na aks-ül amelde bulunmak suretiyle şekil-

lenmiştir.    

  Halbuki “muhafazakârlık  genelde, 

aydınlanmacı düşünceyle ve Fransız İhtilaline 

reaksiyon olarak  çıkmış bir akım şeklinde 

tanımlansa ve öne sürülse bile bu geleneğin 

çok gerilere gittiği, en azından  batı geleneği 

içinde muhafazakârlığa karşılık gelen, hatta 

genelde batılı araştırmacılar tarafından,Roma 

İmparatoru Augustus’a  kadar götürülebilecek  

ve onun devlet  yapılanmasındaki pratiklerine 

ad verilebilecek bir yön olduğu söyleni-

yor.”(Adanalı,2004:52) 

   Bu muhalif anlayış,XX. yüzyılda mu-

hafazakâr iktidarların yönetime gelmesine 

zemin hazırlamıştır. 1980’li yıllarda ABD ve 

İngiltere’de yeni muhafazakârlar adıyla maruf 

iktidarlar muhafazakârlığa da yeni anlamlar 

yüklemişlerdir. Bunun yanısıra  Kıta 

Avrupası’nda Hıristiyan Demokratlar muha-

fazakârlığın savunuculuğunu üstlenmişler. Bu 

siyasi doktrini iktidara taşıyarak;temelde aynı 

teferruatta farklı muhafazakârlık telâkkîsini 

uygulamışlardır.  

     Mahalli değerlere göre muhafazakâr-

lığın değiştiğine misal, Japonya’daki liberalle-

rin muhafazakâr kıymetleri savunmalarıdır. 

Halbuki muhafazakârlık batıda topluma bir 

cevap olması için  meydana çıkan iki farklı 

anlayışın Japonya’da birlikte neşvünema bul-

ması ilginçtir. 

    Muhafazakâr felsefenin batıdaki tat-

bik şekline ve sınıflandırmaya geçmeden evvel  

muhafazakâr siyaset felsefesinin ana hatlarını 

hülâsa etmekte fayda vardır: 

    1-Muhafazakâr siyaset felsefesine göre, ev-

rende bir çeşit mutlak ahlâkî düzen vardır. 

    2-Muhafazakâr düşüncede tanrı merkezli 

(theocentric)bir hümanizm vardır. Muhafaza-

kâr değer teorisinin kalbini oluşturan  bu teori, 

kişinin manevî gelişimi ve erdemin filizlenme-

si ile ilgilidir. İnsan ve toplumun varlığı tanrı-

ya dayanır. Hem dinî bir varlık olan insan için, 
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hem de iyi bir toplum için din gereklidir. İnsan 

hayatını düzene sokmak istiyorsa, dinin gerek-

lerine uymalıdır. 

    3-Muhafazakâr felsefeye göre insan aklı, 

sınırlı şeyleri bilebilir. Muhafazakâr anlayışın 

insan hakkındaki bu yaklaşımı siyasî düşünce-

yi de sınırlar. 

    4-Muhafazakârlar, insanın toplumu çeşitli 

ideallere göre yeniden biçimlendirme yetene-

ğine güvenmezler. 

    5-Muhafazakâr düşünce antiütopik olup, 

siyasette yaklaşımları pragmatiktir. Çeşitli 

siyasi önerileri değerlendirirken muhafazakâr-

lar,karar vereceklerini içinde bulunduğu pra-

tik, tarihî ve amprik şartlarının önemini vurgu-

lar. Bu sebeple insan ve toplumun oluşumun-

da devrim stratejisini reddeder. Çünkü dev-

rimler, toplumun düzenini alt üst edip, gele-

nekli otorite, meslek ve sınıf tercih ederler. 

Reform gerekiyorsa bu, her şeyden önce mev-

cut durumu korumak için olmalıdır. 

    6-Muhafazakârlar rasyonalist ve pozitivist 

saldırıya karşı, klâsik felsefeyi ve Hıristiyan 

düşünce geleneğini savunur. 

    7-Muhafazakârlar, genellikle toplumu en 

kabiliyetli insanların (tabi aristokrasi) yönet-

mesi gerektiğini öne sürerler. 

    8-Muhafazakârlar modern siyasi hayatta 

irrasyonel çoğunluğun topluma vereceği zarar-

ları önlemek  ve liderlerin gücünü sınırlamak 

için anayasa temelli yapılanmanın gerekli ol-

duğunu öne sürer.Ayrıca modern demokratik 

siyasetin aşırılık ve tehlikelerine karşı hukuk 

düzeni ve bağımsız yargıyı savunur. 

    9-Muhafazakârlar yerelliğe ehemmiyet atfe-

derler..Bu sebeple küçük ölçekli topluluk ilişki-

lerine, cemaatlere ve aile kurumuna büyük 

önem verirler. Ayrıca yönetimde yerel idarele-

re ve siyasî kurumların yerinden yönetimi çok 

mühimdir. 

   10-Muhafazakâr siyaset felsefesinde ilkeler 

mutlak olmayıp, değişebilir, eklenebilir ve 

çıkarılabilir(Vural,2003:14-15). 

    Muhafazakârlık,yerli duruşu ön plâna çı-

kardığı için mahallin şartlarına göre çeşitlilik 

arz etmektedir. Çıkış şartları farklı olduğun-

dan ötürü, yerleştiği toplum(lar)daki yönetim 

anlayışı da muhteliftir. Meselâ sosyo-politik 

sahaya çıktığı yer olan Avrupâ’da iki kısma 

ayrılmaktadır. 

      Birincisi Kıta Avrupası Muhafazakâr-

lığı’dır. Buna göre sathi bir tefrik ile şunları 

söylemek mümkündür. Fransız Aydınlanma-

sında bulan bütüncü, rasyonalist ve devrimci 

ve kolektivist teorilere kaynaklık 

eden;Aydınlanma aklının ürünü siyasi nazari-

yelere muhalif olan,ama rasyonalizm tenkidi 

haricinde,umumiyetle aynı bütüncü fikir tar-

zını taşımaktadır. 

     İkincisi ise,Anglo-Sakson ve Amerikan 

muhafazakârlığıdır. İskoç Aydınlamasında 

ifadesini bulan evrimci ve nispeten ferdi bir 

düşünceler geleneği içinde meydana çı-

kar(Özipek,2000,). 

      Fransız görüşü olarak yaygınlaşan ve 

kabul gören birinci tip muhafazakârlık,Joseph 

de Maistre ile Louis de Bonald gibi Fransız 

ekolü olarak kabul edilen muhafazakârlık 

Fransız Devrimi’nin eskiye dair ne varsa kök-

ten söküp atarak reddi miras yapmasına karşı-

lık müdafaa edinilen bu tarz muhafazakârlık 

monarşik bir geçmişe özlem duymaktadır. 

Buna karşılık İngiliz ekolü olarak da nitelene-

bilecek olan muhafazakârlığı ise Edmund 

Burke’nin  yaklaşımıyla şekillenmiştir. Edmun 

Burke biraz daha ılımlı, dengeli ve parlamen-

ter  hükümetten yan tavır sergilemiştir. (Ak-

doğan,2003:19) Fransız Devrimi’nin giriştiği 

katliamlara Edmund Burke’nin şu tepkisi ne-

den farklı bir muhafazakârlık anlayışının orta-

ya çıktığına delâlet eder: “Katliam, işkence, 

idam! İşte sizin insan haklarınız bunlar-

dır”(Hirchman,1994:24-25,Nak.:Vural,2003:23) 

    Muhafazakârlığın farklı bir numunesi 

ve uygulaması ise “neo-con”,yani,yeni- muha-

fazakârlıktır.  ABD tipi muhafazakârlık olan 

bu anlayış,birinci tür muhafazakârlıktan (Kıta 

Avrupası )ayrılır; ama ikincisine yakın bir 

telâkkîyi savunur ve tatbik eder(Anglo-Sakson 

).Yeni- muhafazakârlık umdelerini,Amerikan 

yeni- muhafazakârlık düşüncesinin ilklerinden 

kabul edilen Russell Kirk’ün 1953’te yayımla-

nan The Conservative Mind adlı kitabında 

yeni fikrini yedi tezi şu şekilde sırlamaktadır:“ 

1-Ahlâkî ve aşkın bir düzenin varlığına inan-

mak; 2-Hiyerarşiye inanmak; 3-Örf ve âdetlere 

karşı duyulan sevgi; 4-Özel mülkiyet tapınma-

sı; 5-Reformist ideolojilere karşı kuşku;6-

Topluluk ekseriyetine temayül; 7-Tarihî sürek-

lilik ilkesine bağlılık”.(İnsel,2003:11)   
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     Amerikan sistemine göre muhafaza-

kârlık “her şeyden önce, neo-muhafazakârlık 

klasik doktrinle ilgili olmaktan 

çok,Amerika’nın bugünkü statükosunun ideo-

lojileştirilmesiyle ilgilidir. Bu ideolojinin özü-

nü, bugünkü Amerikan siyasi kurumlarından 

somutlaşan şekliyle ‘Amerikan değerleri’nin 

insanlığın nihai-evrensel durağı olduğu dü-

şüncesi meydana getirmektedir. Amerikan 

yöneticilerine 'kuvvet yoluyla’ demokrasi ihra-

cı’nı böylesine normal gösteren de budur. 

     Amerika’da  neo-muhafazakârlık, esas 

itibariyle ‘soğuk savaş’ döneminin anti-

komünizm atmosferinde ve muhafazakârlığın 

gelenekli değerlerinden bir ölçüde kopuk bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. Gelenekli Amerikan 

muhafazakârlığı muhafazakâr doktrinin ana 

değerlerini (insan tabiatı hakkında kötümser-

lik, devletin ferdi iradelerden türemediği anla-

yışı, ara kurumların önemi, düzen vurgusu, 

erdemin teşvikinin devletin görevi olduğu 

gibi) esas itibariyle paylaşmakla beraber, o 

özünde dış politikada izolasyonizmden yana 

olan, federal devlet karşısında eyalet haklarını 

vurgulayan ve refah devletine eleştirel bakan( 

yani, liberal temalara daha sempatik) bir mu-

hafazakârlıktı(r). Soğuk savaş döneminin özel 

şartlarının Amerikalılarda  meydana getirdiği 

‘hür dünya’nın doğal lideri olduklarına dair 

inancın ve bunun yol açtığı ‘nizam-ı âlem’ci 

dış politikanın ise bu anlayışla bağdaşmadığı 

açıktır.   

      Nitekim, Amerikan muhafazakârlığı 

içinde bu gelenekli çizgiyi koruyan ve kendile-

rine ‘paleo-muhafazakârlar” da denen grup 

neo-muhafazakâr politikalara karşıdır. Paleo-

muhafazakârların karakteristik yanı baştan 

beri muhafazakâr gelenek içinde yer almaları 

ve sağ-kanat Troçkistler olarak gördükleri neo-

muhafazakârlara karşı olmalarıdır. Onların 

neo-muhafazakârlara karşı olmalarının temel 

sebebi,bu yeni grubun  müdahaleci, hatta sal-

dırgan (şahin) bir dış politikadan yana olması 

ve Amerikan’ın  (İsrail’in lehine olacak şekilde) 

bir emperyal siyaset izlemesini teşvik etmiştir. 

Oysa,paleo-muhafazakârlar dış politikada 

izolasyonizm taraftarı olup müdahaleciliğe 

karşı çıkarlar.”(Erdoğan,2004:31-32) 

 

                        *** 

 1.2.Muhafazakârlıkta geleneğin yeri 

neresidir? 
    Gelenek, naklin esasını teşkil eden bir unsur 

olduğundan,muhafaza edileceklerin de başın-

da gelir. Hatta,başat amildir. 

   Bütün milletlerin kendine mahsus olan gele-

neklerinin muhafaza edilip edilemeyeceği; 

uğradığı tahrifata göredir. İhtiva ettiği “kutsal” 

ölçüsünde kıymetlidir. Doğu’ya ait geleneğin 

muhafazasının neden önemli olduğu; gelene-

ğin “öz”ünde saklı olan ruhta gizlidir. Asıl 

Kaynak’tan tevarüs eden hikmetli, mukaddes 

ve canlı bir varlık olan geleneğin “sahih”liğini 

muhafazada vahyin sahiplenişi önem arz et-

mektedir.   

     Umumi mânâda (bütün muhafazakâr-

lık anlayışlarında) “ Gelenek,muhafazakârlığın 

temel referansıdır. Muhafazakârların geleneğe 

bağlılıkları dışarıdan bakanlara körü körüne 

bir bağlılık olarak görülebilir. Oysa muhafaza-

kârlar geleneği bir tür bilgi veya bilgelik kay-

nağı olarak görürler; muhafazakâr açısından 

gelenek toplum tecrübelerinin muhassalasıdır. 

Onlara göre,gelenekli kurum ve normlar bir 

toplumun tarihî tecrübelerinin somutlaşmış 

birikimleri demektir ki, bu bilgi veya birikim 

tek bir insanın aklının spekülatif çabasıyla 

erişilemeyecek kadar engin ve derindir. 

     Ayrıca, muhafazakârlar,geleneğin 

sürekliliğinin toplumun kimliğinin omurgasını 

teşkil ettiğini düşünürler. Muhafazakârlara 

göre, ferde belli bir aidiyet hissi veren, onu 

köksüzlük duygusunun boşluğuna düşmekten 

koruyan ve kendi kimliğinin bilincine varma-

sını sağlayan gelenektir. Bundan başka, muha-

fazakâr düşüncede gelenek toplumun istikra-

rının da temeli olarak görülür… Gelenek, kişi-

leri ve toplumu  değişmenin yol açtığı belirsiz-

liğin meydana getirdiği  güvensizlik hissinden 

kurtarır. Bundan dolayı, muhafazakârlar gele-

nekli kurumların yerine, akıl yoluyla soyut 

olarak tasarlanan yenilerini koyma girişiminin 

beklenmedik zararlı sonuçlar ortaya çıkaraca-

ğından endişe ederler.” (Erdoğan,2004:27) 

     İnsanları ve cemiyetleri mevcut biri-

kimlerini muhafazaya sevk eden gelenek, nasıl 

teşekkül ediyor? Geleneğin hepsi muhafaza 

edilmeli mi? Her gelenek topluluklara (millet-

lere) yön verebilir mi? Kastedilen hangi tür 

an’ane olmalıdır ki, cemiyetin bütün kılcal 

damarlarına nüfuz ettiğinde, makul karşılan-
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sın? Geleneği neler oluşturur ve meydana geti-

rir? Geleneğin değişime mukavemeti veya 

katkısı nedir? Neden modernizm geleneği 

dışlamıştır? Niçin Batı-dışı toplumlarda deği-

şimin sancısı çok derin olmaktadır? Batıda 

modernizm, geleneği yıkarak mı tekâmül et-

miştir? Vs. vs... 

 Bu suallerin cevapları ciltleri dolduracak  ka-

dar geniş hacimlidir. Şurası da muhakkaktır ki, 

“muhafazakârlık” ile “değişim”in muvazenesi 

geleneğin sahihliğinde (orjinalliğinde) gizlidir. 

  Buradan hareketle Muhafazakar Deği-

şim'in sosyal sahadan iktisadi sahaya; tarihi 

süreç içindeki Muhafazakârlık ve Değişimin  

ihyası nasıl olmalıdır? Zihni bir inkılap müm-

kün müdür? Bunun izaha çalışalım:   

1.3.Muhafazakâr Değişim'in  

        İnkılabı 
     Cemiyetin inkılabı;direncin (mukave-

metin) ölçüsüne göre, bünyenin sağlamlığı, 

dayanışmanın kararlılığı büyük ölçüde deği-

şimin önündeki engel gibi görünür. Mukave-

metin, cemiyetin tekâmülüne set çektiği, müs-

pet değişimi geciktirdiği,diğer medeniyetlerle 

münasebeti sağlayamadığı nazariyesinde yan-

lışlıklar vardır. Zira her mukavemetin değişi-

me muhalif olmak yahut muhalifmiş gibi gös-

termek,akl-ı selimin varacağı bir çıkarım ola-

maz. Binaenaleyh,bahsedilen direnişi,karşı 

çıkış olarak kabul etmekten ziyade;toplumun 

şuur altında var olan şüphelerinin tezahürü-

dür. Bu şüpheleri var eden evham ise;kendine 

yabancı (ecnebi) olanın;“varlığımdan” ne ka-

dar götürür endişesini taşıma-

sı;kazandırdıklarından çok (kazandırdığını 

söylemek de şüpheli!)kaybettirdiği değerlere 

karşı direnişin aksetmesidir. 

   Değişim nasıl olmalı ki; aksül amel de 

bulunan toplumun haklılığına karşı“öz”üne 

halel getirmeden olumlu girdi sağlan-

sın?Hangi gerekçeler; kutsal değerlerine sıkı 

sıkıya bağlı cemiyeti, tahavvülün eşiğine geti-

riyor? Milletin asliyetine zarar verilmeyeceğine 

dair ne gibi kıstaslar ortaya konuyor?Sahih 

gelenek (an’ane) ile aslı olmayanını nasıl ayırt 

edip, cemiyetin seçimine sunulu-

yor?Mukaddesatı için yaşadığı,onun uğruna 

her “şey”i göze aldığı değerlerini korumadan 

nasıl bir “yeni halin” değişimine tercih yap-

mak zorunda bırakılıyor? 

      Şimdi;“kökü mazide olan âtî” umde-

siyle hemhal olmuş veya olmaya çalışmış mü-

tefekkirimiz, büyük şair Yahya Kemal’in ufku-

nu ufkumuz kabul etsek bile,“âtînin”oluşumu 

çok sathidir. Zira, tefekkür hayatı ile fiiliyatı 

arasında rabıta kuramamış;“camiyi” dışarıdan 

çok güzel tasvir eden bir dehanın anlayı-

şı;tatbiki olsaydı ancak geçmişi geleceğe o 

zaman daha güzel taşırdı.  İşte,biz mazi-hal-

gelecek  nasıl aynı paydada buluşturu-

ruz;bunun fikri tahlilini yapacağız. 

     Yani; Gelenek(an’ane)(tez) +  Asrî-

lik(Çağdaşlık)(antitez) =Muhafazakâr Değişim   

1.4.Gelenek Nedir? 
          Gelenekle ilgili araştırmalarda yapılan 

hataların başlangıcı, mefhum kargaşasıdır. Bu 

kavramlar yerinde kullanılmazsa ilmî yanlış-

lıklara sebep oluyor. Bunu, S.H.NASR şu şe-

kilde dile getiriyor: “Sebep her ne olursa  sonuç, 

gelenekçi karakterde eserlerin Batı’da ortaya çıkı-

şından altmış ya da yetmiş yıl kadar sonra birçok 

çevrede geleneğin hâlâ yanlış anlaşıldığı;âdet, alış-

kanlık, miras olarak devralınmış düşünce kalıpları 

ve benzeri şeylerle karıştırıldığıdır.”(Nasr,1995:49-

50)   

  Böyle bir girizgâhtan sonra, 

mevzumuza esas teşkil edecek  gelenekle alâ-

kalı tarifleri nakledelim. Gelenek; “Bir topluluk-

ta, zaman içinde  meydana gelen kültür birikimin 

neticesi olan her şey; sözlü nakil ile gelen şeyler.”( 

Doğan,385) 

   Başka bir tarifte ise, “Bir toplumda, bir 

toplulukta uzun süre yaşayan, kuşaktan kuşağa  

aktarılan efsane, olay, öğreti, alışkanlık gibi şeylerin 

bütünü.”( Dictionaire Larousse,910) 

    Yine benzer bir tanım; “(gelmekten, gelenek) 

Uzun bir süresi boyunca , efsane, olay, görüş, dokt-

rin, töre v.b.’lerin sözlü aktarımı. Nesilden nesile 

aktarımla bilinen veya yapılan şey.”(Meydan La-

rousse,457) 

    Ansiklopedik ve lügat itibariyle bu şekildeki 

tarifler  ilk defa söylenebilecekleri ifadeden 

ibarettir. Orjini aynı olmakla birlikte asıl 

mevzumuza mutabık olan tarif ise şu şekilde-

dir: “Gelenek, kelime anlamıyla bir kuşaktan diğe-

rine aktarılabilen herhangi beşeri uygulama, 

“inanç”,kurum ya da zanaat için kullanılır. Gele-

neklerin içerdikleri şeyler olmakla birlikte, tipik 

olarak içtimai (toplum) bir rubun ortak mirasının 

parçası olarak görülen bazı kültür unsurlarına 

işaret eder. Gelenek sık sık toplumun  kararlığının 
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ve meşruluğun kaynağı olarak görülür, fakat mev-

cut değişime temel sağlayabilmek için de geleneğe 

başvurulur. Kavram, modern bir toplumla bir kar-

şıtlık kuran sosyolojide “otoritenin “ niteliği ile 

ilgili tartışmalardan önemlidir.” 
(TurnerAbercrombei,1981 :Nak .:Armağan,1992 :13-14) 

   Geleneğin muhafazasını sağlamak, onu 

olduğu gibi bir fanus içinde saklamak mıdır? 

“Mukaddes Değeri” korumak adına (gelenek) 

tabulaştırmak mı gerekir? “O”nun arkasına 

sığınarak dünyevî menfeat temin etmek gayesi 

mi güdülmektedir? Yoksa, “asıl” olanı 

geleceğe taşıyarak münbit nesle nasıl aktarırız 

endişesi mi hakim olmalı? İşte, cemiyetimizin 

sahih (asıl) olan geleneği kabullenip hayatına 

aksettirebilmesi için gerçek an’aneyi bilme-

si/bildirilmesi lazımdır.Lazımdan da 

öte,elzemdir. 

     Asıl geleneğin,bir görüş,bir doktrin 

gibi dünyevî düşünce sistemi şeklinde ele al-

mak ve melekelerin nesilden nesile nakledil-

mesi olarak düşünmemek lazımdır.Geleneğin 

mutlaka bir “öz”e sahip olması gere-

kir.Asliyetin,sağlam bir dayanağının mevcut 

olmaması onun beşerî bir “uydurma” hâlini 

almasını kaçınılmaz kılar.Ancak, ana 

kaynağının “ilahi” olması, kasdedilenin bo-

zulmadan muhafazasının devamlılığı esastır. 

   Biz burada genel bir gelenekten;vahiy 

kaynaklı olmayan gelenekten 

bahsetmeyeceğiz. Mezkür lügat ve ansiklope-

tik tarifler, girizgâh niyeti ile 

yapılmıştır.Batının kendi iç tekâmülü  netice-

sinde oluşan gelenek de burada tahlil edil-

meyecektir.  

   Gelenek, ne kadar bir süre  sonra bu 

anlamı ile isimlendirilir? Frithjof  SCHUON, 

bu zamanı şöyle tarif eder:“Bir din doğuşunda 

,ilk andan itibaren insanları Allah’a bağlar fakat 

ona gelenek adı verilmez.Dinin ilk tabilerinin üze-

rinden iki ya da üç nesil geçince din bir gelenek 

halini 

alır.”[Schuon,1966 :144,Nak.:Armağan,1992 : 

12)] 

   Buradaki iki ya da üç nesil öncesi 

kaynakların güvenilir olması demek;İslâm 

ulemasının nakli,sağlam temellere 

dayanadırılması anlamındadır.Yani 

“asıl”(Kur’an ve Sünnet) dairenin dışına 

çıkılmadan geleneği belirli esaslara oturtmak 

gerekir.Daire merkezindeki 'Asıl'ın çaplarının 

manyetik dinamizmi, geleneği merkeze 

çekeceğinden harici tesirlerin tahribatı 

azalacağı bir gerçektir.Çapların kuvvetni temin 

eden irtibat yollarının 'vahiy derinliği' çok 

önemli bir amildir.  Vahiy derinliğine sa-

hip,Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e bağlı, bunları 

sahih kaynağından alıp aktaran,altın silsile 

mevcut olmuştur(Sahabe-i Kiram, Tâbiin, Te-

beitâbîin gibi). Ve, dinin asıl amacı insana, 

kaybettiği merkezine dönüş yolunu aç-

mak(Lings,1989 : 27), O’ndan neşet eden 

geleneğin insanlığa (insanımıza) niçin aynı 

hayatı bahşetmesin! 

    Bu vazifeyi ifa edebilecek sahih geleneği 

Seyyid Hüseyin NASR şöyle tarif ediyor:“En 

evrensel anlamda geleneğin insanı ilahi olana 

bağlayan umdeleri içerdiği söylenebilir.Öte yandan 

ve başka açıdan din,esas anlamıyla Gök’ten indiri-

len ve insanı Kaynağına bağlayan ilkeler olarak 

düşünülebilir.Bu durumda gelenek,daha sınırlı bir 

anlamda bu ilkelerin uygulanması şeklinde görüle-

bilir....Gelenek, çekip çıkartılamaz bir biçimde dine 

ve vahye, kutsallığa, ortodoksi, otoriteye, sürekliliğe 

ve zahiri ve bâtini hakikatin düzenli biçimde 

aktarılmasına bağlıdır... Yanı“hikmet-i halide”; 

yani ebedi bilgelik kavramıyla çok yakından ilgili-

dir.” [Nasr(Nak. :Armağan) ,1995 :12] 

    Tabii olarak burada sahih geleneği 

mutlak otorite kabul edilmesı halinde “Kitap 

ve Sünnet’in” ruhuna aykırı hali 

kaçınılmazdır.NASR’ın ifadesinde geçen “orto-

doksi ve otoriterlik” mefhumları zamanla ve 

modernizmin (modern değil)otoriterliği ile 

paralel peyda olan aklın tahakküm etmesi-

dir.Bu süreçte  meydana gelen sahih olmayan 

geleneği çağrıştıran bir tanımlamadır. 

Geleneğin belirleyiciliği vardır,ancak;mutlak 

otorite,tiranvari sitem ihtiva etmez. Etmemeli-

dir de. Zira,Halik-ı Mutak, insana irade-i 

cüz’iyye vermekle tercih hakkı tanımıştır. Eğer 

asıl geleneği tetkik ediyor ve sahih gelenek de 

“İlahi Vahyi” asıl ise;bu taktirde  vahyin ferdi 

muhtar kılmasını görmezden gelmiş oluruz.  O 

zaman da hür iradeye ket vurulmuş anlamına 

gelir. ‘Hürriyeti ortadan kaldırırsanız hayatta 

bir kendiliğinden oluş, davranışlarda da bir 

makilaşma hâli kalır(Topçu,2012 :64). İradenin 

hürriyeti esaret altına alınmış demek-

tir.Esaret,hürriyete kapı aralayacağı düşünülse 

de,bu zaman zarfında meydana gelebilecek  

kayıplar, telafisi mümkün olmayabilir. 

Kazanılacak hürriyet irade-i cüz’iyyenin  
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anlamsızlığını vahmeder ki, değişimdeki asıl 

engel de budur.Esaretin neticesi 

mes’uliyetsizliktir.Mes’uliyetsizlik,imtihan 

sırrına vakıf  olmaya bend olacağı ; metafizik 

boyutu örseleyeceği aşikardır.   

     Beşer hürriyetinin aslını da gelenekte 

bulmaktayız. Nasr,gelenek ilgili izahına şöyle 

devam eder: “Gelenek,tradition (gelenek) keli-

mesi etimolojik olarak nakletme ile alâkalıdır 

ve bu tarif içerisinde bilginin, uygulamanın 

,tekniklerin, hukukların, şekillerin ve sözlü ve 

yazılı birçok diğer özelliğin intikalini kapsar. 

Gelenek yaşayan bir varlık gibidir; iz bırakır, 

ama bu ize indirgenemez. Onun naklettikleri 

kağıt üstüne yazılmış kelimeler gibi görülebi-

lir, ama o insanların ruhlarına kazınmış ger-

çeklerdir de;ve nefes ve hatta belli öğretilerin 

kendisiyle nakledildiği bakış kadar latiftir. 

…(G)elenek, gerçekleri insanlığa açıklanmış ya 

da açıklanmamış ilâhî bir kaynağın hakikat ve 

ilkelerini; ve gerçekte, farklı diyarlardaki so-

nuçları ve (hukuk,toplumun yapı-

sı,sanat,sembolizm, bilimler ve kazanılması 

için gerekli araçlarla birlikte  Yüce Bilgi’yi ihti-

va eden) uygulamaları ile birlikte nebiler, 

resûller, avatarlar, Logos(Kelâm) ve diğer na-

kilci vasıtalar olarak  tasavvur edilmiş olan 

birçok figür vasıtasıyla tüm kozmik sektörü 

ifade ediyor. 

 Daha cihanşümul (evrensel)  anlamıyla gele-

neğin insanı öte’ye bağlayan ilkeleri ve dolayı-

sıyla dini kapsadığı düşünülebilir. Bir diğer 

görüş açısından ise din ,Allah tarafından 

vahyedilen ve insanı Asl’ına bağlayan ilkeler 

olarak, kendi aslî anlamı içerisinde düşünüle-

bilir. Bu durumda gelenek, daha sınırlı bir 

anlamda, bu umdelerin uygulanması olarak 

düşünülebilir. Gelenek, hakikatin mahiyetin-

den kaynaklanan fert-ötesi karakterdeki ger-

çekleri ifade eder; şu sözde söylenildiği gibi: 

‘Gelenek çocuksu ve modası geçmiş bir mitolo-

ji değil, alabildiğine gerçek olan ilim-

dir.’Gelenek, din gibi, hem hakikat, hem de 

bulunuştur. Bilinen özne ve bilinen nesneyle 

ilgilenir gelenek. Her şeyin aslı olan ve her 

şeyin dönecek olduğu Kaynak’tan gelir. Böyle-

ce gelenek, sufilere göre varoluşun asıl kayna-

ğı olan ‘Rahman’ın Nefesi’ gibi her şeyi ihtiva 

eder. Gelenek, kendilerinden ayrılmaz bir şe-

kilde vahiy ve dinle, kutsalla, sahih akideyle, 

şahadetle, süreklilik ile , hakikatin nakledili-

şindeki düzenliliği ile, zahirî olanla ve bâtinî 

olanla olduğu kadar manevî hayat, bilim ve 

sanatlar ile de ilişkilidir.”(Nasr,2001:78-79) 

   Geleneğin din ile ilişkisini ve asrımız-

daki geleneğin durumunu da göz önüne almak 

mecburiyetindeyiz. “Eğer gelenek etimolojik 

ve kavram olarak nakletmeyle ilgiliyse, karşı-

lık olarak religion (din)kök anlamı itibarıy-

la‘bağlayıcı’(Latince religareden)olmaya işaret 

eder…(Gelenek) insanı Allah’a bağlar; aynı 

zamanda kişileri kutsal bir cemaatin ya da 

halkın, ya da İslâm’ın isimlendirdiği şekliyle 

ümmetin üyeleri olarak birbirlerine bağlar.Bu 

şekilde anlaşıldığında, ilâhî bir başlangıç ola-

rak, vahiy aracığıyla uygulamaları ile gelene-

ğin kaynağı olarak düşünülebilir… 

(G)eleneğin tam anlamı bu başlangıcı olduğu 

kadar, ondan doğmuş olanları ve onun yayılı-

şına da şamildir. Bu anlamda gelenek dini 

ihata eden daha genel bir kavramdır;Arapça 

ed-dîn(en evrensel anlamıyla din)deyimi gele-

nek ve din demektir; religion (batılı bir kavram 

olarak din) deyimi ise ( en geniş anlamıy-

la;bazılarınca anlaşıldığı gibi, vazettiği ilklerin 

uygulamasını ve daha sonraki tarihî açılımları 

içine alacak şekilde)de gelenek derken kastet-

tiğimiz şeyi ihata etmektedir. Mama-

fih;modernizmin ve  anti gelenekçi etkilerin 

dinin alanına hulûl etmelerinin sonucu olarak 

gelenekli bakış açısıyla dinî bakış bakış açısı 

artık özdeş değildir.”( Nasr,2001:86) 

   Geleneği ideoloji olarak telâkkî etmek de 

otoriterliğin merkezine oturmakla 

eşdeğerdir(Şia, Vehabilik  gibi). Artık burada 

sahih gelenekten bahsetmek mümkün değildir. 

Geleneğin yerini “Gelenekçilik” (Traditionali-

sizm) almıştır. Öğretisini çevreye yaymaya 

çalışan ve onun arkasına sığınarak, takiyye 

yolu ile ideolojisini ihraç eden “otorite” haline 

dönüşmüştür. Buradaki nüans çok iyi tefrik 

edilmelidir. 

      Geleneği entegrist bir tutumla onu 

(sahih gelenek) “içine kapanma, taassupluk” gibi 

ifadelerle bir şeyin zıddıymış gibi takdim et-

mek “batıcıların” kendi totariterliğine kılıf 

bulmak için yaptıkları bir 

cepheleşmedir.Halbuki gerçek kimliği ile 

tanımlanabilir ise, cemiyetimizin ne kadar 

kazançlı çıkacağı o zaman görülecektir. 

    Sahih geleneğin;değişkenliğinden 

(yıkıcı değil),yapıcılığından, tutuculuğun 
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karşısında oluşundan, totariter gibi görünüp; 

ama, bunu izale ediciliğinden,sahih kaynakları 

membaından  gelecek nesillere taşımasından, 

gerçek mânâda tarih şuurunu aşılamasından; 

kısaca dinamik bir gelenekten bahsedersek; 

gelenekçiliğin de bunun tam zıddına tekabül 

ettiğini söylemek mümkündür.Yani gelenekçi-

lik;totaliter,değişmeye direnen, entegrist, boz-

guncu, belirli mihrakların (güç sahiple-

ri)etkisinde,sahih kaynağı yok sayarak, hurafe-

leri,bid’atları umumileştiren; kısaca statik ve 

tahripkar bir unsurdur. 

   Geleneği nesilden nesile aktarılma 

safhasında  meydana gelen hâdiseler, 

geleneğin kökünü dinamitlemiş ; yenileme adı 

altında bir sürü sapık cereyanlar ortaya 

çıkarmıştır.Bâtıl fikri akımlar sahih gelenekte 

büyük tahribatlara sebep olmuştur.Yanlış 

anlayışlar tezahür ederek inanç sahiplerini 

menfi yönlendirmiştir.Hz. Ebubekir (ra) 

zamanından emareleri görülen, Hz. Ali (ra) 

devrinde daha da artan bir “haricilik” hareketi 

sahih geleneği derinden sarmıştır. Bununla 

beraber günümüze kadar gelen sahih gelenek 

elbette hükmünü sürdürmüştür. Ancak, bura-

da masum gibi görünen o kadar değişik ve 

hatalı anlayışlar üretilmiştir ki, “öz”e  aykırı bu 

fikirleri mücedditlerin büyük gayreti ile, sahih 

gelenek yeniden ıslah edilmiştir. 

   Binaenaleyh,Doğu’daki ( Hilâl mede-

niyeti,daha özeli “Biz”deki) geleneği ikiye 

ayırmak; meseleyi biraz daha vuzuha 

kavuşturacaktır. Çünkü,gelenek üzerinden 

yapılan tartışmalar hep “modernizm” kaynaklı 

olmuştur. Bu da meselenin –kabaca- “iyi-kötü” 

şeklinde sınıflandırılmasına; insanların zih-

ninde hatalı kabullenmelere sebebiyet 

vermiştir. Bu halde geleneği iki kısma ayırmak 

mümkünddür: 

    1-Aslî gelenek, 2-Örfî gelenek 

    Aslî gelenek:Vahiy kaynaklı; kutsî olanı, 

aslından saptırmadan vasıtaların doğruluğu 

üzerine bina edilen canlı bir varlıktır. 

       Örfî gelenek ise, yerliliği ve yerleşik 

düzenden aldıklarını “o anki” tashihin iler(i)ki 

zamanlarda (asırlarda) dumura uğramasını 

mevzuubahis kılan/ kılınması muhtemel olan 

kadavradır. 

     Aslî gelenek ile Örfî gelenek arasında 

ince bir çizgi vardır. Günümüzde tukaka edi-

len; aslında ikincisinin üzerinden birincisidir. 

Yani,gelenek muhaliflerinin amacı; tahrif ol-

muş Örfi geleneği tahkir ederek; Aslî geleneği 

yıkmanın çabası içindedirler. Örfi gelenekteki 

uygulamaları, Aslî gelenektekilerle aynılaştırı-

larak “yobaz” tasması takılmak istenmektedir. 

Elbette Örfi yaşayıştaki bozulmuş an’aneyi 

savunmak yobazlık sayılabilir. Ancak, bunu 

yapanlar, Aslî geleneği kast etmelerinden do-

layı kötü niyetlerini açığa çıkarmaktadırlar. 

    Bu noktada Cemil Meriç’in şu tespitle-

ri yerinde olacaktır: “Yobazlık, Şark’ın nefis 

müdafaası. Yobaz,samimiyet, yobaz kendini 

bir nass’a hapseden idrak; bir nass’a, yani son-

suza. 

     Yobaza düşmanlık, tarihe düşmanlık. 

Yobaz biziz, en güzel taraflarımızla biz.” (Me-

riç,2002:89) 

      Bakınız Aslî geleneğin imbiğinden 

süzülerek yerleşmiş davranış şekline bir misal 

verelim. Geleneğin muhafazası,ehemmiyet 

kazanmaktadır.  

           Kadir Mısıroğlu'nun  bir hatırasını 

nakletmek yerinde olacaktır. 

    “İlk olarak Almanya’ya, Türk işçilerine ve 

orada okuyan Müslüman talebelere konferans-

lar vermek üzere bir davete icabetle gittiğim 

1965 yılında,Rudesheim şehrinde bir Türk 

talebesinden şu vak’ayı dinledim. Kendisi 

Almanya’ya ilk geldiği sırada Münih’te Al-

manca öğrenmek üzere Goethe Enstitüsü’ne 

kaydolunmuş. Türkiye’den çıkarken dininden 

haberi olmayan bir Müslüman gençmiş. Sade-

ce domuz etinin kendisine haram olduğu tar-

zında, birkaç  temel dinî bilgiye sahipmiş. 

Domuz eti karışmış olacağı düşüncesiyle ensti-

tünün yemeklerini boykot  edip, yememe kara-

rı almış ve kendisine yapılan bütün telkînleri 

reddetmesi üzerine bunu enstitünün müdürü-

ne çıkarmışlar. Alman olan enstitü müdürü , 

daha  önce oraya gelmiş olan  hiçbir Türk tale-

besinin böyle bir talepte bulunmadığını söyle-

yerek , biraz sert  ve târizkâr üslup kullanmış. 

Bizim genç ısrar edince aralarında münakaşa 

çıkmış. O sırada müdürün yanında bir misafir 

varmış. Bu zât karşılıklı bağırıp çağırmalarını 

teskîn için söze  karışıp müdüre demiş ki: 

   

   -Ben geçenlerde  Papalık’ın gazetesin-

de bir makale okudum. Siz bu gence haksızlık 

ediyorsunuz. Okuduğum makalede deniyor 

ki:Biz batılılar kaydettiğimiz teknik terakkî  
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karşısında uyanan ve tahrik olan maddi icab 

ve ihtiyaçlarımızı frenleyemediğimiz gibi, 

inancımızı da o terakkî ile uzlaştırarak ayakta 

tutamadık. Bakın kiliselerimize, oraya devam  

eden hiçbir genç göremezsiniz. Kendilerini 

ölüm korkusu istila etmiş birkaç ihtiyar dışın-

da , dinin icabını yapan yoktur. Merhamet 

duyguları köreldi. İnsanlar ihtiraslarının zebu-

nu oldu.  

Târîhen meşhur olan İsevî merhametin bütün 

menbâıları kurudu. Bu durumda dinimiz için 

tehlike çanları çalmaktadır. Fakat şimdi bu 

teknik terakkîde Müslüman-Türk milleti adım 

atıyor. Ben onlardan çok ümitliyim. Onlar 

maddi terakkî ile manevî alemi bağdaştırarak 

Dünyada yeni bir misal  teşkil edecekler. Belki 

de bu halleri biz Avrupalılara da ders verecek-

ler. İnsanın bedenden ibaret olmadığını, bir de 

ruhu bulunduğunu hatırlatacaklar. Ben geçen-

lerde bir Türkiye ziyareti yaptım. Şahsî müşa-

hedelerime istinâden söylüyorum ki, onlar her 

teknik terakkîyi inançlarıyla bağdaştırıyorlar. 

Bu kabil olmadığı takdirde o terakkîyi redde-

diyorlar. Size bir misal vereyim. Her bindiğim 

arabada bir levha gördüm. Üzerinde “maşal-

lah” yazıyordu. Ben bunu önce bir şirket adı 

zannettim. 

    -Bu şirketin ne çok arabası var, diye sordu-

ğumda iş anlaşıldı. Türkler câhilliğime bir 

hayli güldüler. 

    -Bu bir şirket ismi değildir. “Allah dilerse” 

mânâsına bir ibaredir ki, Allah’a sığınmayı, 

O’na dayanmayı,O’nun takdirinden ümitvâr 

olmayı ifade ediyormuş. Sonra anlattılar. Bir 

şoför kontak anahtarını besmeleyle çevirirmiş. 

Yeni bir araba aldıklarında, kazâ-belâdan ma-

sun kalabilmek ümidiyle bir kurban keser ve 

onun kanları üzerinden arabanın tekerleklerini 

geçirirlermiş. Böyle daha  birçok müşahedem 

oldu. Anladım ki,Türkler bugünkü durumları-

na rağmen mâneviyâtla dolu milletler. Kötü 

idarecileri yüzünden geri kalmış olsalar da, 

yakın gelecekte bunu telâfi edecek ve fakat 

maddiyât ile maneviyâtın te’lifi istikametinde 

yeni bir model oluşturacaklar k müşahedem 

oldu. Anladım ki,Türkler bugünkü laik 

idârelerine ve böylece bize de ibret teşkil ede-

ceklerdir…  

     Bu izahat üzerine enstitü müdürü, 

bizim gencin itirazını kabul etmiş ve ona ensti-

tüde hastalar için çıkartılmış olan yemekten 

vermeyi kabul etmiş. Zira hastalar için domuz 

eti kullanılmazmış. 

   Ben de buna benzer bir hadiseye daha sonra 

şahid oldum. Bir Alman’a domuz eti  yiyip 

yemediğini sorduğumda: 

    “-Hayır bana yasak, çünkü bende romatizma 

var.”dedi. 

    Daha sonra bu bahis üzerine nimal-i fikir 

“Domuz Eti ve Sağlık” ünvanıyla Almanca bir 

kitap getirdiler ve muhtasar olarak muhteviya-

tını naklettiler. İslâmın her kaidesinin  altında 

hayâtî bir hikmet yattığına şahid oldum ve 

Rabbime şükrettim.”(Mısıroğlu,2003:32) 

     1.4.1.Gelenek, Değişime mani midir?   
     Hürriyetin kaybedilmesi ve yeniden 

ayağa kalkmanın  önündeki mani olarak görü-

len geleneğin  nasıl bir hayati öneme haiz ol-

duğunu tespit ve teşhis edelim.    

    Gelenek, her milletin, her kültürün; 

dolayısıyla her medeniyetin inşa sürecindeki  

amillerin asli unsurlar olup olmadığına göre 

değişmektedir. Batı’nın, geleneği red ederek, 

yeni bir yapılanma içinde olmasının haklı ma-

zeretleri elbette vardı. Garb’ın gelenek diye 

vasıflandırdığı yegane şey, ortaçağ karanlığın-

daki hurafelerden müteşekkil değerler yuma-

ğıdır. Bu değerlerin temel taşı olan muharref  

Hıristiyanlık, milletlerin tabii tekâmülüne da-

ima set çekmiştir. İnsanlığın faydasına olabile-

cek bütün yenilik hareketlerine bend oluştur-

duğundan dolayı,ortaçağın o meş’um engizis-

yonları nice masumun kanına girmiştir. Temiz-

liğe bile karşı olan bir “uygarlığın” geleneği 

elbette ki tahrif olmuş değerler mirasıdır. 

Galile,dünyanın döndüğünü  söylemesiyle 

kilisenin o korkunç engizisyonuna  muhatap 

kalmıştır. Neticede bu iddiasını geri alması 

şunu gösterir:Kilisenin tahakkümünden neşet 

eden bozulmuş bir geleneğin  müdafaası nasıl 

mümkün olabilir ki? Bundan tevellüt eden Batı 

kültürü, matbaanın gelişimine o kadar sert 

muhalefet göstermiştir ki, uzunca bir süre 

kilisenin iznine tabi olmayan hiçbir eser  bası-

lamamıştır. Zira, matbaanın en büyük tesi-

ri;kokuşmuş, batıyı tamamen esaret altına 

almış ve tek söz söyleme selâhiyetine sahip 

Kilise’nin mahsulü geleneğin,Aydınlanma’nın 

bir numaralı düşmanı olmasını kaçınılmaz 

kılmıştır. Bu yüzden Batı’nın geleneğe bakışı, 

hep  çağdışı olmuştur. Bundaki haklılıklarını 

anlamak mümkündür. Bu “anakronik” telakkî, 
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“Modernizm”in daima hedef tahtası haline 

gelmesine sebep olmuştur. Daha sonra da 

“Modernizm-Gelenek” kavgası bütün milletle-

ri etkilemiş, nihayetinde Batı’nın her toplumu 

kendisi gibi aynı safhalardan geçtiği zehabıyla 

hareket etmesi, diğer milletlerin-hususiyle 

Doğulu milletlerin- “taban- tavan” zıtlığının 

asrımızda da devamını etkilemiştir. 

   Toplumlar, canlılıklarını muhafaza ettikleri 

müddetçe,değişimi yaşayacaklardır. Değişimi 

red ile değil de sahip çıkarak gerçekleştir-

mek;tekâmüldeki sırdır. Bu sırrın merkezinde 

yer alan temel unsur ise gelenektir. Geleneği 

her gelişmenin önündeki engel görenler, aslın-

da onun arkasındaki “kutsal” şeyleri yermek-

tedirler. 

       Gelenek, esas itibariyle devamlılığın 

bir şiarıdır. Bu şiar, cemiyetleri var eden un-

surların nesilden nesile nakledilmesi netice-

sinde milletlerin canlılığını korumuştur. Canlı 

bir organizmanın devamlı bir şekilde , kendini 

değiştirerek yenileyebilmesi, o cemiyetin mu-

kavemetine bağlıdır. Mukavemet de dayandığı 

güce göredir. Eğer, istinat olunan değerlerin 

aslı korunmuş ise, direnç o kadar güçlüdür. 

Direnmenin derecesi ise “geçmiş-hal-gelecek”  

arasındaki irtibatın hangi boyutlarda olduğuy-

la eşdeğerdir.      

       Geleneği bozulmuş, tahrifata uğramış, 

aslî vazifesini icra edemeyecek hale getirilmiş 

an’ane gibi değerlendirmeye tabi tutulması, 

geleneğe bakışın can damarını oluşturmakta-

dır. Cemiyetteki tekâmül, gelenekçilerin  duru-

şuyla ilgilidir. Gelenekçi tutum; bütün tecdit 

hareketine kendi zaviyesinden bakmaktadır. 

Kendi yerini muhafaza etmek için yerleşmiş, 

kutsaldan ari, cahiliyet üzerine bina edilmiş; 

mahallî âdetlerin hakim olduğu Muharref 

Gelenek, var gücüyle mücadele eder. Buradaki 

muhalifliğin ana unsuru ”dünyalığını “ kay-

betme korkusudur. O, her şeyini Muharref 

Gelenek üzerine kurmuştur. Böyle olunca, 

mahallî âdetlerin hüküm fermâ olduğu  bu 

şekil bir vasatın ilerlemeye mani olmaması 

düşünülemez. Münevver tabakanın, mezkür 

geleneği baz alarak geleceğe bakması, bu yön-

de milleti yönlendirmesine haklılık kazandır-

mıştır. Millî bütünlüğün harcı olan  kutsal 

değerler, değişimin önündeki engeller olarak 

sunuluyor. Bunun yerine ikame edilmeye çalı-

şılan da seküler bir kutsiyet anlayışıdır. Top-

lumun ikilem içinde kalmasına zemin hazırla-

narak, geçmişe ait ne varsa “Muharref Gele-

nek” le mücadele adı altında, bir milletin  

“mukaddesatına”  mutabık olmayan davranış-

lar sergilenmektedir. Muharref Gelenek’in 

sahih olmadığı, asıl geleneğin aslî ilkelerden 

müteşekkil bir harç olduğu mutlaka bu millete 

ve aydınların idrakine arz edilmelidir.  

   1.4.2.Geleneğin asıl mevzusu  

             milliliğidir 
Geleneğin asıl mevzusu milliliğidir. 

Müslüman-Türk geleneğinin zaman içerisinde 

arızalara uğramasının temelinde yatan amil 

ise,“aslî”olanın mecrasından sapmasıdır. Za-

manla oluşan, nesilden nesile nakledilen, bir 

milletin olmazsa olmazı olan gelenek, maalesef 

bugünkü haliyle milletimizin tekâmülüne 

hizmet vermesi düşünülemez. Mecrasından 

başka yönlere akmasına sebep olan faktörlerin 

hakim düşünce şekline gelmesi,geleneğin tec-

didine imkân vermemiştir. Bu uğurda yapı-

lan;yani mukaddesatın mündemiç olduğu bir 

geleneğin tekrar neşvünema bulmasına matuf 

çabalar;tahakkümcü zihniyetin engellemeleri-

ne maruz kalmıştır. Millî hasletlerin oluşu-

munda yegane âmil olan gelenek, dahilî ve 

hâricî müdahalelerin neticesinde yeniden di-

rilmesi,yeşermesi,dal budak salması mümkün 

olmamıştır. Zira,Türk modernleşmesinin teme-

lini meydana getiren sekülerizm; kutsallığı ile 

bir milletin geleceğine yön veren gelenek, bu 

sayede akamete uğradı. Bunun için şartlar 

kemale erdirildi. 

   Türklerin Müslüman olmasıy-

la;kültür,örf ve âdetlerin, mahallî hayat tarzla-

rın vs. gibi değerlerin karşılıklı mübadelesi 

neticesinde sentezin meydana gelmesi kaçı-

nılmaz olmuştur. Bu karşılıklı alış verişin te-

messülü neticesinde Müslüman-Türk geleneği 

vücuda gelmiştir. Vahyin asıl ve hakimiyetini 

muhafaza ederek,ancak şartların değişmesiyle 

yeni ihtiyaçların hasıl olması ve bunun asırlar-

ca devam etmesi orjinal bir geleneğin teşekkü-

lünü ortaya çıkarmıştır. Zaten geleneğin teme-

linde yatan, ilim erbabınca da vaz edilen dinî 

temelli inanç sistemi, bir iki nesil sonrasında 

millî bir gelenek meydana getirmiştir. 

Modernizmin tahribatına maruz kalan gele-

nek, dünyevileşmenin de tesiriyle aslından 

sapmalar göstermiştir. Bir medeniyetin( İslâm-

Türk Medeniyeti’nin)fetret devri yaşadığı bir 
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sırada Batı medeniyetinin tahakkümüyle bir-

likte geleneğin yeniden şekillenmesine;yani 

modernliğin geleneğe galip gelmesiyle, 

“öz”den iyice sap(ıl)mıştır Bunda dinî şuur-

suzluğun büyük payı vardır. Aydınlanmacı 

taraftarları, bilinçsizliğin sebep olduğu tutucu-

luğu bahane ederek var gücüyle geleneğe sal-

dırdılar. Bütün meselelerin baş sorumlusu 

geleneği gördüler. Değişime,yenileşmeye, yeni 

fikrî tekâmüllere mani olarak; peşin hükümle-

riyle bütün güçlerini geleneğe teksif ettiler. 

Aslında  bu  fikir sahipleri mukaddesata sal-

dırmayı doğrudan yapamadıkları için gelene-

ğe yüklenerek, ona çağdışılık damgasını vura-

rak İslâm Dini’ne saldırmaktadırlar. Doğru-

dur; geleneğin zahirinde birçok  tahrifatlar 

olmuştur. Bu bozukluklar, çok sayıda bilinçsiz  

kişiyi değişimin,gelişmenin önündeki engelleri 

artıranlar olarak göstermiştir. Çünkü bunların 

fiilleri, yaşayışları, “asıl”mış gibi bir hatalı 

görüşe sevk etti. Onların hayat tarzları,sahih 

geleneğin bir yansıması olduğu intibağı husûle 

getirildi. Ve,yine doğrudur;gelenek istismara 

açık hâle getirilmiştir. Bundan her iki taraf da 

kendine pay çıkartarak dünyevî menfaat temin 

etmektedir. Halbuki geleneğin görünüşündeki 

tahrifat, asrımızın müspetesiyle (burada mua-

sır unsurların  olumlu katkılarla demek daha 

doğru bir ifadedir) sentezin sahih gelene-

ğin“öz”üne halel getirmeyeceği âşikârdır. İçi 

sağlam,temeli  aslına uygun olan bir tarihî 

binanın tadilatı nasıl ki insanlığın hizmetine 

sunuluyor ise sahih geleneği de tekrar aslına 

rücû ettirerek;ancak asrımızın da icaplarını 

yerine getirerek meselenin kangrene dönüş-

müş yönü hal edilmiş olur. Yaklaşık iki buçuk 

asırdır süren gerici-ilerici mücadelesinde her 

şeyi yerli yerine oturtarak dayanışmaya sevk 

etmek mümkündür. Böylece içine düştüğümüz 

çıkmazdan kurtulup geleceğe, Müslüman-

Türk neslinin “âlem şümul” umdesini bütün 

insanlığın hizmetine sunmasına imkân vere-

cektir. Zira, dünya, Müslüman-Türk vasfını 

kazanmış bir nesle ihtiyacı var. Bu neslin fikrî 

vizyonu, insanlığa huzur ve refahı getireceği 

muhakkaktır. Bütün insanlığın beklediği de 

budur.  

    O halde tekamülümüze katkı sağlaya-

cak sahih geleneğin tarifini yapalım: 

   Sahih Geleneği:“Kaynağını ilahi olandan 

alan;tevellüt ettiği hakiki kaynaktan en ufak bir 

şüpheye mahal bırakmayacak şekilde emaneti ehline 

bırakırcasına teslim eden;herhangibir doktrinin 

maiyyetine ve mahiyyetine dahil olmadan; ancak 

vücut bulduğu cemiyetin de müspet taraflarını 

içinde eriterek sentez yapan;naklen gelen bilgilerin 

hurafeye dönüşmeden aklın idrakine de sunarak;bu 

meyanda zaman içinde kırılmaya uğramadan doğru 

bir seyir izleyen;mukaddes değerlerle olan irtibatını 

devamlı pekiştiren;zamanla oluşan zahiri kayıpları 

asri zamanın müspetesiyle kendini tamamlayarak 

nesilden nesle aktarılan;düzenleyici olup, otoriter 

olmayan; mazi ile âtiyi birbirine bağlayan rabıta-

dır”diye tanımlarsak, böylece hareket nokta-

mızı tayin etmiş oluruz.   

  

 

1.5. Muhafazakârlıkta  gelenek ve      

modernizmin yeri nedir? 
     Muhafaza edilmek istenen “şey”in 

değişim karşısındaki tavrı ya da mukaveme-

tindeki gücün seyri çok önemlidir. Direncin, 

topyekün yokedilişe mi yoksa tabii değişim 

sürecine mi karşı duruş olduğu mühimdir. 

Değişimden kastın milletin bütün kıymetlerine 

hücum  ise;bu taktirde  çok sert bir mukaveme-

tin olması tabiidir. Bir milleti var eden unsur-

ların hiçe sayılarak tekâmül iddiası, varsayım-

dan öte gitmediği yakın tarih göstermiştir. 

Millî değerlerin,[bunlar; din (milletin ruhuna 

işlemesi bakımından), dil, tarih, kültür değer-

leri,edebiyat, estetik değerleri, sanat, musi-

ki,mukaddesleri v.d.] yenilik adına tahrif 

edilmek istenmesi; tekâmüle mani denilerek 

hepsini ortadan kaldırılma teşebbüsleri; kabu-

ğa çekilmeye icbar edilen  topluluk meydana 

getirilmiştir. Böyle olunca da gerçek mânâda 

muhafaza adı altında  terakkîye bend olma 

arzusu güdenlerin peydahlanmasına zemin 

hazırlanmış oldu. Bir türlü tutturulamayan, 

“muhafaza edilerek değişim”  hayata geçirile-

medi. Bu sebeplerden ötürü de  ifrat tefrit nok-

tasında med-cezirler oluştu. “İşin tabiatından 

ileri gelen müşküllerin haricinde, resmî ideolo-

jinin tarihi olguları sterilizasyon işleminden 

geçirerek Cumhuriyet nizamının muhtemel 

meydan okumalara karşı güçlendirme gayreti-

ne girişmesi, Osmanlı tarihini çok problemli 

bir inanç alanı haline getirdi; ifratla tefrit ara-

sında dengesizleşen ‘tartma’ kabiliyeti yüzün-

den Osmanlı tarihinde beyaz ve siyah inanç 

bölgeleri oluşturuldu. Resmî ideolojinin ve-
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himli bir hâletle kararttığı mıntıkalar, müdafa-

acıların gayretiyle hiç gri alan bırakmamak 

kaydıyla beyaza “badana” edildi. 

     İşin ilginç tarafı, aynı “ifrat-tefrit” ay-

kırılığının Osmanlı tarihiyle mahdud kalmaya-

rak Cumhuriyet tarihine de bulaşmış olması-

dır. Meselâ ifratçı zümre, Mustafa Kemal Pa-

şa’nın 31 Mart Vak’asındaki rolünü abartarak 

onu neredeyse Hareket Ordusu’nun yegâne 

erkân-ı harbi olarak takdim ederken tefritçiler 

bu abartmayı boşa çıkarmak maksadıyla Ha-

reket Ordusu’nun “muhtelif” muhteviyatına 

vurgu yaparak karşı atak geliştirmişler-

dir;ifratçılara göre Mustafa Kemal Paşa’nın 

Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun’a hareket 

etmesi,tamamen kendi inisiyatifinden ilham 

alan ve bu yüzden “Millî Mücadele”nin ilk 

adımı sayılması gereken  bir kudsiyet ta-

şır,oysa ki tefritçiler, Mustafa Kemal Paşa’nın 

Vahidettin tarafından tevcih edilmiş “vatanı 

kurtarma”vazifesiyle Samsun’a gönderildiğini 

düşünürler. İfratçılar, Mustafa Kemal Paşa’ya, 

“Carlyle”nın kahraman misyonunu izafe ede-

rek, “o olmasaydı, Millî Mücâdele de olmazdı” 

görüşünü tâlim ederken tefritçiler, “o olma-

saydı başkası olurdu” demeye getirirler. Bu 

kabil hadiseleri,Cumhuriyet tarihinin bütün 

ana başlıklarına yayarak “ifrat-tefrit” listesi 

tanzim etmek mümkündür; tarihî hadiselerin 

etrafında bu tip kamplaşmaların neticede “ha-

kikat duygusu”nu zedelediğini söyleyebiliriz. 

     Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda 

ihtilaf listesi daha da kabarır:İfratçılara göre 

Osmanlılar dine dayalı bir devlet kurmuşlar, 

devlet başkanlığını Osmanlı sülâlesine tahsis 

edip tez zamanda monarşiyi mutlaklaştırarak 

keyfi yönetime kaymışlardır;devşirmeler kapı-

kulu ocağına kabul etmekte Türkmen aristok-

rasinin sukuutuna yol açmışlar,bütün servet 

dolaşımını devlet kontrolünde tutarak ticaret 

ve sanayi sermayesinin temerküzünü   engel-

lemişler;Türklük bilincini hiçe sayarak yabancı 

kadınlarla evlenmişler, yüksek devlet hizmet-

lerini ecnebi asıllılara teslim etmişler; denizci-

liğe önem  vermemişler; yargı, yönetim, eğitim 

ve ilim hayatını medresenin inhisarına bırak-

mışlar; bürokrasinin gereğinden fazla büyü-

mesini seyretmekle yetinmişler, çağdaş ilim ve 

teknolojiyi izlemekte ihmalkâr davranarak 

bunun yerine hurâfe ve dinî itikadlarla iş gör-

meyi tercih etmişler;reaya ve yönetici zümre-

nin birbirinden farklı sınıflar haline gelmesini 

tercih ederek baskı yönetiminden vazgeçme-

mişler; saray ve zâdegân çevresinde farklı bir 

dil ve ideoloji geliştirerek halk yığınlarını asker 

ve vergi kaynağı olarak görmüşler ve hâsılı 

yanlış üstüne yanlış yapmışlardı. Bu yanlışlar 

listesine siyasi hatâlar da yer almaktadır ama 

ilk elde akla gelen kalemlerden müteşekkil bu 

“seyyiât”ın hemen tamamı, siyasî olmaktan 

çok evvel bir “zihnî duruş yeri” olarak dikkat 

çekmektedir.”(Alkan,1999:229-230)  

     Değişim diyerek  reddetme politikası-

nın takip edilmesi, köklü bir tekâmüle hep 

mani olmuştur. Hâlâ günümüzde de “Muha-

fazakârlık”  ve “Değişim”,ya “yakın”ı muhafa-

za etme amacı güdülmekte veyahut da “altın 

çağ” gibi hamhayallerle uğraşılarak millet 

oyalanmaktadır. Oyalanmakla da kalmayıp, 

Sahih Geleneğin vasıtası olan iki zaman ara-

sındaki “değerler” yok sayılarak; onların sahih 

mirası tarihin çöplüğüne atılmak istenmesi çok 

acıdır. Politik arenada muhafazakârlığı “Mu-

hafazakâr Demokrasi” diye vasıflandırıp, bir 

nevi kadükleştirilmiş, yontulmuş, “asrın idra-

kine” sunulmuş bir anlayış ne kadar  gerçekçi-

dir? Bu tarz telâkkî, “Muhafazakâr Değişimi” 

sınırlandırmakta; Batılı yönlendiricilerin tuza-

ğına düşerek başka alternatifin olmadığına 

çanak tutmaktadırlar. Bu,bir “Vizyon”u hudut-

landırarak Hilal Medeniyeti’nden neşet edebi-

lecek ihya hareketine ket vuracaktır. Zira bu 

tür anlayışın temelinde, “Mukaddesat” ve 

“Vahiy Gelenek”i dumura uğratacak zihniye-

tin hakim olduğu gözlerden ırak edilmemeli-

dir. Ana “referans”kaynakları, “Şarkiyatçlık” 

merkezli anlayışa göre yorumlanmaktadır. 

Bundan tevellüd eden 19.yüzyıl “İslam-

cı”hareketleri kimlerin eline zebun edildiği 

unutulmamalıdır. Muhafazakârlığı da yozlaş-

mış veya yozlaştırılan politik cereyan olarak 

kabul etmek; mühim ve ehemmiyet ince çizgi-

sine müdrik olamamanın işaretidir.    

     İfade ettiğimiz Muhafazakar Demok-

rasi anlayışına, Muhafazakâr Değişim’in nasıl 

feda edildiğini şu ifadelerden çıkarmak müm-

kündür:  “ … İslâmcığın muhafazakârlığa dö-

nüşmesi etrafında sözkonusu ettiğimiz hikâ-

ye,Türkiye’de ayrı bir muhafazakâr eğilimin 

kendi iç gelişimini  görmemize engel olmama-

lıdır. Türk muhafazakârlığının beslenen kay-

nağı sadece dinin modernleşmesinin saldırıla-
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rına karşı koruma refleksi olmamıştır. Aksine 

dini kendi hayat tarzını tamamlayan bir renk 

olarak vasıtalaştıran bir boyutu da hep 

varolmuştur. Üstelik modernliğin uygun tem-

posu içerisinde dinin usulüne uygun değişimi 

veya aşınmasına karşı da muhafazakârlık  

hiçbir pazarlığa kapalı değildir. Din,hayatın 

birçok rengi arasında bir renktir. Bir estetik 

unsurdur. Estetize edilmeye müsait olmayan 

yanları Arap bedevilerinin kabalıklarıyla ilişki-

lendirilerek dışlanmalıdır. Daha ötede ,din, 

kendisine ayrılan yeri aşarak hayatın tamamını 

kuşatan, etkileyen, toplumun ve devletin ka-

rarlarında belirleyici bir role soyunmamalıdır. 

Hayatın rutin akışı içindeki olağan değişmeleri 

zorlayacak bir değişim talebinde bulunmama-

lıdır. Din, kültürün cüz’i bir parçası ve kültürel 

bütünlüğün içinde bir dekor unsuru olarak 

güzeldir. Fazlası zarardır ve estetiğe de uygun 

değildir. Zaten, zevahiri batırır. İslâmcılığın 

muhafazakar bir vizeyle siyasi alanda varolma 

çabasının zamanla kendisini gerçekten de mu-

hafazakârlaştırması kadar, bu ifademsi himaye 

ilişkisinin  muhafazakârlığının zimmetine da-

hil ettiği sembolik sermaye de söz konusu 

olmuştur. Ancak muhafazakârlığın bu serma-

yeye yaklaşımı tabii ki onun toplumun fayda-

sına tahvil edilebilir değerine bağlıdır. İslâmcı-

lığın sistemle çatışmaya yüz tuttuğu durum-

larda muhafazakârlık bu sermaye üzerindeki 

haklarını kullanarak, radikal taleplerini kırıcı 

bir etkide bulunur. Bunun tipik örneklerinden 

biri başörtüsü sorununa yaklaşımla gösterilebi-

lir. Üniversitelerde başörtüsünün artık yasak-

lanamayacak kadar yaygın olduğunun düşü-

nüldüğü dönemlerde, yasakçılığa karşı cesurca 

söylemler dillendirilebilir. Oysa zamanla dev-

let ile başörtüsü arasında bir yol ayrımında 

kalındığında, devlet iradesine teslim olmak en 

tipik muhafazakâr tavır olmuş-

tur.”(Aktay,2004:25) 

     Muhafazakârlığı, yozlaştırma ile eş-

değer gören anlayışın;yozlaştırılmış farklı bir 

fikrin  uygulayıcılarına İslâmcı sıfatını yakış-

tırmaları da çelişki değil midir? “İslâmcı 

enteleküel” sıfatını haiz olduklarını düşünen-

lerin biat ettikleri kişilerin mazileri nedense 

hep “iyi niyetli tevil” ile; yine iyi niyetli ifadey-

le “hatasızlığını” kabul ettirme telaşı içinde 

olmuşlardır. İhya hareketini dışarıda arayan 

bir tefekkürün tezahürü mümkün mü?  “ Gü-

nümüzde İslâmî olarak düşünmek mümkün 

müdür? Veya modern dünyada bir “Müslü-

man entelektüel” olmak mümkün mü-

dür?Bununla kastın sadece İslâm’ın kurallarını 

takip eden bir entelektüel değil; modernitenin 

ortasında yaşarken İslâm’ın üç temel boyutun-

da (İlim, Amel ,İhlas) İslâmî olarak düşünen 

kimsedir. 

   Basit anlamda entelektüel meselelerle 

ilgili olan on binlerce Müslüman yazar, profe-

sör, doktor,avukat ve bilim adamı olduğundan 

hiç şüphem yok. Fakat benim kastettiğim 

mânâda “Müslüman entelektüel” tanımına, 

çok ufak bir grup dışında,uyan kimseler oldu-

ğu hususunda çok ciddi şüphelerim var. Evet, 

İslâm’ın takipçisi olarak doğan ve onu uygula-

yan derin düşünceli ve entelektüel kültüre 

sahip birçok insan var. Fakat onlar İslâmî  bir 

biçimde düşünüyorlar mı?Hem modern an-

lamda bir bilim adamı olup hem de kainatı ve 

insan ruhunu Kur’an ve Sünnetin kendisine 

açıkladığı şekilde anlamlandıran bir Müslü-

man olmak mümkün mü?Bir sosyolog olup 

aynı zamanda ‘tevhid’ açısından olaylara 

bakmak mümkün mü?” (Chittick,2003:59) 

Halbuki ihya hareketinin aslının Aslî Gele-

nek’in hurafe sınıfına dahil edilerek  “Kur’an” 

merkezli bir anlayış sergilemeleri, meseleyi 

mecrasından saptırmaya matuf teşebbüslerdir. 

Muhafazakârlığın temeli olan Asli Gele-

nek(Sahih gelenek),İslâmi mirasın temelidir.Bu 

mirasın birikimine mani birçok unsur vardır: 

“Örneğin toplumun politize olması,İslâm öğre-

tisinin monolog tefsirleri, günümüz Müslüman 

liderlerinin öğretilerinin sorgusuz sualsiz  

kabulü(diğer bir deyimle de taklit).Belki de bu 

engellerin ve önemli ve yaygın olanı genel bir 

yaklaşım olan geleneklilik karşıtlığıdır. 

    Diğer dinler gibi İslâm da gelenek (aklî 

ve naklî ilimlerin toplamı) üzerine bina edil-

miştir. Pek çok müslüman, modernitenin tanrı-

larına inanmakla ve aynı zamanda Kur’an ve 

Sünnet’in otorite oluşuna inanmak arasında bir 

çelişki görmemektedir. Bunun için Müslüman-

ların 13 yüzyıllık İslâm entelektüel tarihini 

görmezlikten gelmesi gerekmektedir ve sanki 

kimsenin Kur’an ve Sünnet’i anlamak ve tefsir 

etmek için geçmişteki büyük düşünürlerin 

ihtiyacı yokmuş gibi davranıyorlar. 

     Şunu bilmemiz gerekiyor ki, eğer 

modern dünyada evrensel kabul görmüş bir 
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dogma varsa, bu, geleneğin reddi demektir. 

Modernitenin büyük ‘peygamberi’ -

Descartes,Rousseau, Marx, Freud- birçok deği-

şik tanrıyı izlemişlerdir ki o da eski tanrıların 

artık bir işe yaramadıklarıdır. İslâmi perspek-

tifte Allah’ın peygamberleri tevhid inancını 

paylaşır. Bunun aksine modern  peygamberler 

tevhid’i red ve teksîr’i kabul inancını paylaşır-

lar. Kişi Allah’ın birliğini ancak O’na şirk koşa-

rak reddedebilir. 

     Gelenekli İslâm terimlerinde Allah 

kadîm, ezeli ve ebedîdir. Allah her zaman var-

dı ve her zaman olacaktır. Modernitede tanrı-

lar yenidir. Yeni diyebilmek için tanrıların sık 

sık değişmiş olması gerekmektedir. Yeni, geri 

kalmış ve modası geçmiş eskiye tercih edilir. 

Bilim sürekli yeni keşifler yapıyor ve teknoloji 

bize durmadan ihtiyacını hissettiğimizi dü-

şündüğümüz yeni buluşlar sunuyor. Yenilen-

me sürecinde olmayan her şey ise ölmüş ola-

rak düşünülüyor. 

     Bu yenilik tanrısının bir ismi 

‘orjinallik’tir. O yeni tarz ve modelleri emrede-

rek hüküm sürer ve O’nun rahipleri, özellikle 

reklâm sektöründe ve kitlelerin beyinlerinin 

yıkanması işlevinde yoğun olmakla beraber 

her yerde bulunabilirler. Moda müçtehitleri-

miz var ve onlar kadınların  ne giyeceğine dahi 

karar verirler ve fetvalarını sürekli değiştirir-

ler. ‘Orjinalite’nin rahipleri sanat dünyasının 

otoritelerini kullanırlar. Ya da  en son entelek-

tüel tarzı ortaya çıkar çıkmaz adapte eden 

çoğu profesörlerin bulunduğu üniversiteleri 

ele geçirirler. Çoğu modern üniversitede, ba-

yan,modasında olduğu gibi, Paris hükmeder. 

     Modern Müslümanlar için- diğer bir-

çokları gibi- gelenekçilik karşıtlığının en büyük 

tehlikesi bu tanrıyı bilinçsizce kabul etmiş 

olmalarıdır. Bu sebeple böyle müslümanlar 13 

yüzyıl boyunca Müslümanların söyleyeceği 

hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorlar. Müslü-

man kimliklerini muhafaza etmek  istiyorlar 

fakat bunu yapabilmek  için yüzyıllar boyu 

süregelen  geleneğin büyük düşünürlerini 

umursamadan, önem vermeyerek sadece 

Kur’an ve Sünnete’e bağlı kalmanın yeterli 

olacağını düşünüyorlar. 

    Eğer insanlar artık büyük tefsircilere 

ihtiyaçlarının kalmadıklarını düşünüyorlarsa 

bu onların ilerleme,bilim ve gelişmenin tanrı-

larına inandıklarınından ötürü olduğunu dü-

şündürür… Geçmişteki büyük Müslüman 

düşünürleri dışlayıp sadece  bilim adamları ve 

uzmanların entelektüel otoritesini kabul ede-

cekler. Eğer bir şeyi Einstein söylerse o doğru 

olmalıdır, fakat Gazali veya Molla Sadra söy-

lerse o ilmi değildir yanlış olandır. 

     Eğer gerçekten bilim ve ilahiyatın kök-

leri ve temelleri hakkında bir şey bilmiş olsa-

lardı, bilimin ilahiyat için söyleyeceği hiçbir 

şey olmadığını fakat ilahiyatın bilim için söy-

leyecek çok şeyi olduğunu da bilirlerdi. Bunun 

sebebi ilahiyatın tevhid inancı üzerine kurulu 

olmasıdır. Bu sebeple yukarıdan aşağıya baka-

bilir ve her şey arasındaki kopuklukları 

farkedebilir. Fakat bilim teksir inancı üzerine 

kuruludur dolayısıyla çokluk-gerçekliğin en 

alt seviyesi- düzeyinde sıkışıp kalmıştır ve 

sadece bu çokluğu derinlemesine inceleyebilir 

ve sonsuza dek yeniden düzenleyebilir. O ne 

zaman ki kopuklukları gözden geçirmeye mu-

vaffak olursa, bunu ancak bu kopuklukların ne 

anlama geldiğini anlamaksızın  yapabilir. 

Onun kendi dayanak noktaları ile bilim gö-

rünmez alanlardan –Kur’an’ın deyişiyle 

gaybdan- soyutlandı. Eğer onun bazen nisbi 

hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoksa gerçek 

bir gayb olan Allah hakkında da söyleyecek 

hiçbir şeyi olamaz. Bunun zıddına İslâmî ente-

lektüel gelenek Allah’ın ilmi üzerine bina ol-

muştur ve dolayısıyla O’nun yarattıkları hak-

kında da bilgi sahibidir. Bunlar modern disip-

linlerin zıddına mutlak doğru ve kesinlik üze-

re inşa edilmişlerdir. İnsan ile kutsal arasında-

ki ilişkiyi ancak bu tür bir gelenekli bilgi yeni-

den kurabilir.” (Chittick,2003:64-65) 

     Muhafazakâr Değişim’in temelini oluş-

turan gelenek; vahyin nakış nakış işlediği kut-

sal bilginin naklinin muhafazasıdır. Bu muha-

fazayı hayata geçirecek olana (şimdiye kadar 

geçiren) vasıtanın/vasıtaların meşruiyeti çok 

önemlidir. 

1.5.1.Milliyetçilik, milliyetperverlik,  

         millî hassasiyetlik, Muhafazakâr   

Değişim’e mani mi? Veya bunların 

içiçeliği ne kadardır?  
    Muhafaza duygusunun tarihî, sosyolojik ve 

felsefi arka planında yatan ana saik şudur: 

Değişime maruz kalan toplumun (milletin) 

kendi değerlerinden koparılana karşı bir di-

rencin ifadesidir. Kıymetlerinin, mukaddes 

saydığı/kabul ettiği hususlarda terke mecbur 
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bırakılmışlık  intibaının verilmesidir. Ki, şim-

diye kadarki uygulamaların böyle olduğu 

meydandadır. Buradan hareketle kendini ko-

ruyup kollama vazifesini deruhte eden milletin 

fertlerinin karşı duruşla mukavemet gösterme-

leri tabiidir. Bunun milliyetçilikte (milletçi-

lik/ulusluk değil) ile ortaya çıkması da kaçı-

nılmazdır. Unutulmamalıdır ki, milliyetçilik, 

kendi değerlerini korumak adına kapanmayı 

değil; ancak dışarıdaki tehlikeyi sezerek tedbir 

alıp; millî benliğini muhafaza ederek cihanşü-

mul bir devlet olma yolunda gitmeyi amaçla-

maktadır. Açılırken (değişirken, tekâmül eder-

ken) hep alma değil; temessül ederek alma ve 

vermedir. Bu anlayışın  modernizme karşı bir 

ülkü etrafında yok olmamanın mücadelesidir. 

Millilikte,milliyetçilikte elbette “hakim unsu-

run” tarih ve gelenek telâkkîsi vardır. Sahih 

Gelenek bağlamında gelecek inşasını hayata 

geçirebilmek için; “biz” değerini kâmil 

mânâda yapabilmekle mümkündür. Bizdeki 

“Millet sistemi, Batı Avrupa tipi milliyetçiliğe 

temel olmaz. Batı tipi milliyetçilik bu sistemle 

çatışarak ve onun silinmesiyle gelebilmiştir. 

Bizatihi millet sözünün (nation), ve milliyetçi-

lik (nationalisme) gibi terimlerin tercümesi 

olmayacağı açıktır. Terim uyuşmazlığı, tarihi 

yönden uyuşmazlığı da aksettirmektedir. Buna 

rağmen tarihî tecrübe, millet sisteminin yeni 

tip ulus milliyetçiliğinin biçimlenişi kadar 

özellikle Müslüman kavimler arasında yeni bir 

kaynaştırıcı kimlik oluşturulmasına da yar-

dımcı olduğunu gösteriyor. Bu çelişki gelişme, 

belirttiğimiz gibi bu kavimlerin tarihi bütün 

hadiseli safhalarıyla birlikte yaşamalarından 

ileri gelmektedir. 

    Osmanlı kimliği salt bir Müslüman 

kimliği olarak kalmamıştır. Sadrazam Said 

Paşa’nın ve benzerlerinin girişimlerinde oldu-

ğu gibi Türklüğün ağır bastığı bir Müslüman-

lıktır. Öbür Müslüman etnik gruplar bu Türk-

lüğe dil olarak intibak ettikleri ölçüde Osman-

lı-Türk olmaktadırlar. Genel kural, Türk olma-

yan ana babanın Türkçe konuşup anlaşmaları  

ve çocuklarının da bu dili izlemeleri ölçüsün-

de; ailenin Türk olacağıdır. Dolayısıyla son 

yüzyılın Osmanlılığı Türk kimliğine kolayca 

dönüşmektedir.”( Ortaylı,1999:84-85) 

  Elbette “Türk” anlayışında kavmiyetçilik 

önplânda değildir. Bu Muhafazakâr Değişimin 

ruhuna aykırıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, 

“hakim unsur”da biyolojik kökenin tesirli ol-

duğu da aşikârdır. Mukadderat,böyledir.  

 1.5.2. An’anevi cemiyet ve an’anevi kül-

türün beraberliği nasıl olmalı? 
    Şu ana kadar değişimin handikapı gibi 

görülen gelenekten ve sahih geleneğin oluşu-

mundan bahsettik.Sahih gelenek nasıl olmalı 

onu tarif ettik. Şimdi ise cemiyet-kültür müna-

sebetini tetkik ederek;harsi buudun( boyut) 

tarih ile irtibatını sağlamlaştırarak, onu cemi-

yet üzerindeki tesirini tahlil edeceğiz. Şu ana 

kadar bahsettiğimiz geleneğin devamlılığın-

dan, düzenleyiciliğinden (otoriter de-

ğil),bulunduğu toplumdan aldığı“şey”leri 

tazammun etmesinden ve aslını nasıl koruması 

gerektiği üzerinde durduk. 

   Kültür-cemiyet ilişkisinde varılmak istenen 

nokta ise“millet”unsurudur. Cemiyetin yekvü-

cutluğu,ortak paydası olan “mille-

tin”hedeflerindendir. Millet ise,cemiyetin (top-

lumun) sistemleştirilmiş  temayülün ifadesidir. 

   Kültür oluşumunun cemiyetin(millet) tekâ-

mülündeki müesseriyeti üzerinde durmadan 

önce,bir hususa açıklık getirmekte fayda mü-

lâhaza addediyoruz. Bazılarının “din-gelenek” 

konusunda din ile geleneği aynılaştıranlar iddi-

ası ile ilgili olarak kısaca şunu ifade etmekle 

iktifa edeceğız:Biz,sahih geleneği müdafaa 

ederken dinle aynılığını iddiasında değiliz. 

Sahih geleneğin teşekkülünde ana mehazın 

vahiy(din) olduğunu;ancak dinden, Kur’an-ı 

Kerim’de ifade edildiği gibi“mücedditler“ yar-

dımıyla hurafeler çıkarılarak, Kur’an-ı Kerim 

ve Sünnet  yolunu aynen devam ettirdiklerine 

temas ettik. Sahih geleneğin (biz-

ce)tartışmamızda da ifade ettiğimiz gibi top-

lumların(millet)müspet katkılarındaki ortak 

paydanın din olduğunu mütalâa ediyoruz. 

Yoksa “din= gelenek” iddiasında değiliz. 

   Kültürün (hars) cemiyet hayatındaki 

yerini tayin edebilmemiz için,kültür mefhu-

munun terminolojisi üzerinde durmamız ge-

rekmektedir. 

   Kültür mefhumunu çeşitli ilmi disip-

linlerde aynı etimolojiye(iştikak) sahip olmakla 

birlikte farklı mânâlarda kullanılmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim’de hars;“Kadınlarınız sizin için 

bir harstır.O halde harsınıza nasıl isterseniz varın 

ve kendileriniz için ileriye hazırlık yapın ...ilh.” 

(2/223) şeklinde ifade ediliyor. 
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     Şimdi de asıl tanımlamaya E.SAPIR’in 

üç mânâda topladığı tarifiyle başlayalım 

(Sapir,Nak.:Turan,1994:33-34): 

    İlki, “...kültür “insanın” hayatında içtimai yol-

dan tevarüs ettiği maddi ve manevi her unsuru 

ihtiva eder. Bu mânâda kullanılan kültür,insan 

mefhumuyla hemen hemen aynı şeyi ifade etmekte-

dir...” 

    İkincisi,kültür tabakalaşmasını ifade 

eden bir yaklaşımdır.”Bu terimin ikinci mânâda 

kullanılışı ise daha çok taammün etmiş-

tir(Yaygınlaşmıştır).Bu manaya göre kültürden 

“ferdî” inceliğin daha ziyade konvansiyona (an-

laşma-mukavele) tabii bir ideali 

kastolunmaktadır. Bu ideal, temessül (özümseme) 

cüz’i bir bilgi ve tecrübeye dayanmakta, fakat bir 

sınıfın ve an’anenin himayesinde mazhar olan 

tipik aksülamelden müteşekkil bir tarz ifade etmek-

tedir...” 

    “...Hülâsa bu kültür ideali bir kıyafet ve bir eda 

(tarz,üslup) meselesidir. Bu kıyafet bir insana gayet 

zarif şekilde yakışabilir; edada hoş bir hava buluna-

bilir,fakat ne de olsa kıyafet bir elbiseden ibarettir ve 

eda da nihayet bir edadır...” 

    “Üçüncü mâna ise, kültür (hars) mefhumunun 

bir taraftan, fertten ziyade grubun sahip olduğu 

manevi kıymetlere vermesi(dir)...”  

  B.TYLOR Sapir’in ilk tarifine uygun ola-

rak“Kültür, bilgiyi,imanı sanatı, ahlâkı, örf ve 

adeti ferdin mensup olduğu cemiyetin bir uzvu 

olması itibariyle kazandığı itiyatlarını ve bütün 

maharetlerini ihtiva eden girift bir bütün-

dür.”(Tylor,Nak.:Turan,1994:35)B.MALINOWS

Kİ biraz daha (Mümtaz TURHAN hocaya gö-

re) iyi tarif yapmış: 

     “Kültür değişmesi,bir cemiyetin mevcut 

nizamını, yani içtimai,maddî ve manevî medeniye-

tini bir tipten başka bir tipe kalbeden prosestir. 

Böylece kültür değişmesi,bir cemiyetin siyasî yapı-

sında,idarî müesseselerinde ve toprağa yerleşme ve 

iskân tarzında,iman ve kanaatlerinde, 

bilgisisteminde,terbiyecihazında,kanunlarında,mad

dî alet ve vasıtalarında, bunların kullanılmasın-

da,içtimai iktisadının dayandığı istihlâk maddeleri-

nin sarfında az çok husule gelen tahavvülleri ihtiva 

eder. Terimin en geniş mânasıyla kültür değişme-

si,insan medeniyetinin daimi bir faktörüdür;her 

yerde ve her zaman vukua gelmektedir.”( 

Malinowski,Nak.:Turan,1994:46)  

    Muhtelif görüşlerin kültür tariflerini 

biraz ayrıntılı vermemizin sebebi,okuyucuya 

geniş bir ufuk kazandırarak hükmünde kolay-

lık sağlamaktır. 

     Türkçülüğün mimarlarından Ziya 

GÖKALP harsı, “yalnız bir milletin dinî,ahlâkî, 

hukukî ,mukalevî, bedîi, lisanî,iktisadî ve fennî 

hayatlarının ahenktar bir mecmuasıdır.” (Gö-

kalp;Nak.:Turan:1994;46) diye tarif eder. 

     Bu tariflerde altı çizilen,mutabık kalı-

nan mefhum “maddî-manevî” değerlerin vurgu-

lanmasıdır. Kültürün değişmez umdesi de, 

zikredilen “maddî-manevî”kıymetlerin devamlı-

lığı ve bir ırmak misali mecrasına doğru akar-

ken kenarlarından kendi bünyesinde sentez 

edebileceklerini alır ve çağlar (nesiller) boyu 

yoluna devam eder. 

     

Son olarak Mümtaz TURHAN hocanın  

tarifini aktaralım: “Kültür , cemiyetin sahip oldu-

ğu maddî ve manevî kıymetlerden teşekkül eden 

öyle bir bütündür ki, cemiyetin içinde mevcut her 

nevi bilgiyi, alâkaları , itiyatları(alışkanlık-

meleke),kıymet ölçülerini,umumî 

atitüt(tavır),görüş ve zihniyet ile her nevi davranış 

şekillerini içine alır. Bütün bunlar, birlikte,o cemi-

yet mensuplarının ekserisinde müşterek olan 

ve onun diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi 

bir hayat tarzı temin eder.” (Turan,1994:45) 

 Kültürün, milleti var eden,onu;hemhal olmuş 

toplumun en küçük birimine taşıyan vasıtanın 

(bilgi,yayma,v.s.) ehemmiyeti-kaçınılmaz ola-

rak- üzerinde durulması gerekir.Zira taşıyıcıla-

rın ehliyetsiz,liyakatsız her nevi unsur, “sahih 

geleneğin” yok olmasına veya hurafeye dö-

nüşmesine; dolayısıyla inkılabın gecikmesine 

ve/veya ertelenmesine sebebiyet verir. Onun 

için,cemiyetin kılcal damarlarına kadar işleye-

cek olan doğru;ileriye matuf güzel tahayyülleri 

realize etmak için bilginin doğru iletilmesi icap 

etmektedir. 

    Kültür bir milleti diğer milletlerden 

ayiran mîyardır ve Nurettın TOPÇU’nun “mu-

kadderatını kendi ellerine almayan millet kaybol-

maya mahkumdur.”ifadeleri,bu hakikatın altını 

çizmektedir. Bu millet mukadderatını da ancak 

“sahih geleneğin” mütemmimi olan kül-

tür(hars)ile mümkündür. Mamafih hars;kopuk 

bir tarihle değil, bütün bir geçmişin tekâmülü-

nün bileşkesidir.  

   Kültürmüzü kadim tarihimizden itiba-

ren, bütün vecheleriyle ele alınması elzem-

dir.Evvel ve sonra kültür tefrikinin yapılma-
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sı,Müslüman-Türk kültürnün noksanlığına 

delâlet eder.Nitekim şu ifadelerde olduğu 

gibi:“...vicdanın zaferi kültürümüzü kurtarmakla 

kabildir.Kültürümüz nerede?Bin yıllık tarihimizin 

meydana getirdiği  kültür, vicdanımızda barınıyor; 

o şuurumuzda şuurumuzun altında ve bütün hüc-

relerimizde görülür.Onu dile getirmek, onu hareke-

te geçirmek,onu hayata kavuşturmamız lazım geli-

yor.”(Topçu,1995:22)Bu ifadelerle, Nurettın 

TOPÇU, tarihimizi ve dolayısıyla kültürümü-

zü “1071 Malazgirt Savaşı” ile  başlatı-

yor.Ondan önceki geçiş sürecini ve evvelkini 

reddetme meylindedir. Bunda bir eksiklik söz 

konusudur. İslam öncesi devri niçin görmez-

den gelelim ki? Nasıl olur da bütün Türk tari-

hini Anadoluculuk adına yok sayabiliriz?Türk 

milleti gökten zenbille mi indi de hermen Müs-

lüman oluverdi?Kim söyleyebir ki İslam’dan 

evvel ki Türklerin tevhid inancına sahip olma-

dığını? Türklerin Ergenokan'dan çıkşının öyle-

sine uydurulmuş bir efsane mi olduğu düşü-

nülmektedir? Bununla alâkalı olarak Kehf 

suresinde Zülkarneyn (A.S.)’ın kıssası anlatıl-

makta (18/83-98) ve merhum Elmalılı Hamdi 

YAZIR da bu ayet-i kerimeleri tefsir etmekte-

dir (Yazır,1992:5/381-395). 

     Pekiyi, nassla sabit olan bu hadiseye 

ne diyeceksiniz? Bu da mı uydurma? Burada 

zikredilen millet, Türk milletinden başkası 

olmadığına göre geçmişi topyekün  kabul et-

mek mecburiyetindeyiz 

  Ancak, İslâm ile müşerref olan  Türk 

milletinin Dinimize ters olan adet, gelenek ve 

görenekleri kabul etmesi zaten mümkün de-

ğildir. Kabul etmediğini de bin yıllık tarihî 

süreçten anlıyoruz. Ancak “kültür kırılması” 

olarak niteleyebileceğımız bu düşünceler   

iyi niyetle bile vaz edilmış olsa;asıl hurâfeci 

tavır Şarkıyatçıların (Oryantalist) Osmanlı ve 

Selçuklu dönemini görmezden gelerek,İslâm 

dünyasına ihraç ettikleri mesnetsiz  nazariyele-

ridir.   

   İşte asıl “kültür kırılması” na sebep bu 

ve benzeri tarih telâkkileri ve techiz edilmemiş 

ham bilgilerin genç dimağlara sunulmasıdır. 

Sahih olmayan an’anevi kültürü,tevarüs eden 

cemiyet (millet), tabii olarak fikri kargaşalıklar-

la boğuşacaktır. 

    Bu hurafecilere âdeta direniş gösteren 

meşhur vak’anüvisimiz Ahmet Cevdet Pa-

şa’nın fikrî ve ilmî mücadelesini taktir etme-

mek mümmkün değildir. 

    “Hikmet-i hükümet (raıson d’etat) çokça  

kullanılan devlet adamı ve büyük tarihçi Cevdet 

Paşa (öl.1895)İslam dünyasında “hurafelerden 

arındırılmış ve dili”sade bir İslâm tarihi yazmaya 

yönelen ve bu düşüncesini Kısas-ı Enbiya ile büyük 

ölçüde neticelendirmeyi başaran ilk müelliflerimiz-

dendir..yalnızca sahih hadiselerden yola çıkarak bir 

İslâm tarihi yazmak-ki bu  mevcut tarihlerin çok  

büyük bir kısmının devre dışı bırakılması dolayısıy-

la bir algılama ve yaşama tarzını(hurâfeleşmiş hars 

ve gelenek –M.M.) tasviyesi demekti.Gerekçelerini 

şöyle sıralamaktadır: 1.Peygamberler tarihin 

kıtaplarına sıkıştırılan zayıf rıvayetler..(bugünkü) 

müslümanların itikatlarını ve düşüncelerini zayıf-

latırken,İslâm dini aleyhinde neşriyatta bulunan 

misyonerlere/şarkiyatçılara da malzeme teşkil et-

mektedir... 

2.İranlılar nice batıl ve yalan haberlerle doldurduk-

ları kitapları Osmanlı topraklarına,özellikle de 

Irak’ta neşredilmekte ve bu yolla halkın itikadını 

bozarak Sünnileri kendi mezheplerine çekmektedir-

ler. Dolayısıyla Şiaya karşı Ehli Sünnet mezhebini 

savunmak ve tavsiye etmek, şiileşme temayülünü 

durdurmak bir vecibedir. 3...nebevi hilafeti Osman-

lılara nasıl geçtiğini ve Osmanlı hanedanının bi-

hakkın hilafete haiz olmadıklarını insanların zihin-

lerine tedricen yerleştirmek ve eğitim çağında  olan 

çocukları bu yolla terbiye etmektır.”(Paşa,1995:19-

20) 

    Eğer hakiki bilgiyi “ken-

di”kültürümüzü;sahih tarih telâkkisi ile bera-

ber cemiyete şırınga ederek;milleti hiç şüpheye 

düşürmeden,hatalı anlayışları temessül etme-

den, müspet zihnî temayüllerini doğru tavır-

larla kesiştirirsek,cemiyetin kültürünü sahih 

geleneğe irtibatlandırmış oluruz. Bunu yap-

manın yolu zikredilen sistemleri hata payını en 

aza ircâ edip yorumlayarak, genç nesillerin 

dimağlarına yerleştirmekle mümkün-

dür.Bütün fertler,kendi “eğitimini”, ifade edi-

len şekliyle fert fert yaparsa mukadderatımızın 

kendi elimizde olduğunu göreceğiz. Yaptığı-

mız patinajları kaygan zeminde arama-

mak;bilakis “Sanatkarın”tasarrufunu “dengeli” 

yansıtmasındaki esrarını tefekkür etmek la-

zımdır. 

1.6. Ulus-Devlet mi ?  

Milli-Devlet mi ? 
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   Ulus ve devlet mefhumları sanayi 

ihtilali ile şekillendiği iddia edilen müteharrik 

(dinamik)bir unsurdur. Ancak “millet-

gelenek” münasebetinin girift oluşundan do-

layı tahavvülün (değişim) ana merkezi olan 

“millet” safhalarını, gelenek bahsinde tetkik ve 

tahlil etmemizin daha doğru olacağı kanaatini 

taşıyoruz. Mamafih,“modern” ulus-devlet  

mefhumunu da burada tartışmış olacağız. 

    Acaba, ulus ile millet kavramı aynı anlamda 

kullanılabilir mi? “Ulus” denince “millet”; 

“millet” denince de “ulus”  mu anlaşılmalıdır? 

Yoksa, bu iki mefhumun kökeni insan zihnin-

de farklı mânâlara mı gelmeli ?Bu kelimelerin 

sözlük ve kallanılma anlamları  ile tartışmamı-

za başlayalım. 

  Ulus fikrinin milletlerarası bir 

güç,kompleks bir yapıya sahip kimliklerin üst 

bir kimlik oluşturduğunu öne süren 

M.Guibernau;“...ulusu,bir topluluk oluşturma  

bilincine sahip,ortak kültürü paylaşan,açıkça belir-

lenmiş bir toprak üstünde yerleşik,ortak bir geçmişe 

ve gelecek projesine sahip ve kendi kendini yönetme 

hakkına sahip,bir insan grubu  olarak tanımlayaca-

ğım” der.(Guibernau,1998:119) Ve,ulusun da 

beş boyutlu olduğunu iddia eden Guibernau, 

“...psikolojik( bir grup oluşturma biçimi),kültürel, 

toprağa ait (territorial), siyasal ve tarihî.” ( 

Guibernau,1998:119) ulusun dayandığı veya 

dayandırıldığı temelleri bina eder. Bu yaklaşım 

meseleye pozitif bir bakış açısıyla,batının ken-

di iç tekâmülü neticesinde meydana gelen 

uluslaşmanın umumileştirilmesinden başka bir 

şeydeğildir. Bizdeki 

“jöntürk”hareketinintavrı;batının 

sekülerleşmesi ile kendi iç laikleşmesi arasın-

daki benzerlik ne ise(tanımlama ve kabul et-

me),batının uluslaşması ile bizim millileşme-

miz aynı daireye alınmak istenmiştir.Tarifte de 

görüleceği gibi,bir arada bulunup düşüncede , 

fikirde,idealde birliktelik meydana getirmek; 

grup oluşturmak hangi ruh haliyle olacak? 

İşte, hadiseye bu zaviyeden bakıldığında pozi-

tivizmin üzerimizdeki müesseriyeti açıkça 

görülecektir. Bizdeki münevverlerin kahir 

ekseriyeti millileşme şeklinde değil 

de,uluslaşmanın neticesi olarak gördüğü ulus-

devletin oluşumunu milat kabul ederler. M. 

Güibernau hâlâ meseleyi vuzuha kavuştura-

madığı için mefhumları yerli yerine oturtmayı 

sürdürür ve tariflerini izaha devam eder. 

     “Ulus-devlet ,sınırları belirlenmiş bir 

toprak parçası içinde yasal güç kullanma hakkına 

sahip ve yönetimi,altındaki halkı türdeşleştire-

cek,ortak kültür,simgeler,değerler yaratarak, gele-

nekler ve kökten mitlerini canlandırarak, birleştir-

meyi amaçlayan bir tür devletin oluşumuyla tanım-

lanan, modern bir olgudur. Ulus ile ulus devletin 

çoğu zaman olduğu gibi,çakışmaması durumunda 

aralarındaki temel farkın bir ulusun üyelerinin bir 

topluluk oluşturma bilinci göstermesine karşı-

lık,ulus devletin bir ulus oluşturmaya çalışması ve 

bir topluluk duygusu geliştirmeye çabalanmasın-

dan kaynaklandığı söylenebilir.”( 

Guibernau,1998:119) 

   Geçmişinde uluslaşamamış  topluluk-

ların,müşterek kültür,tarih,fikri ve zihni olarak 

bir arada aynı maksada yürümeleri ancak 

mecburiyetten olur ki;siyasi ve ekonomik ola-

rak meydana gelen zaaflarda geçici tedbirlerin 

netice vermeyeceği aşikardır. 

   Bunun yanında biraz daha kutsal me-

hazlı tanımlamalara da rastlamak mümkün-

dür.Schleiemacher; “insan ırkının,özellikleri tanrı 

tarafından verilmiş,doğal bir bölünmesi-

dir”(Guibernau,1998:120) tezi,hakikatin menşe-

ine inme temayüllerini çağrıştırır.      

    Yeryüzündeki halkların farklı kabilele-

re ayrılarak münasebetlerini kendilerine mah-

sus oluşturdukları teşkilatlanmalarıyla Mutlak 

Varlık’a işaret etmek istiyor. Ama yine de bazı 

görüşler din noktasına geldiğinde farklı bir 

duruş sergiliyorlar:Mesela Huizinga,“ 

...haçlıların, dil,soy ve sadakat açısından bölünmüş 

olanları, din uğruna birleştirmekten çok, Latin   

hıristiyanlığının ulusal düşmanlıklarını körükleye-

rek, onları silahlandırarak,savaş  düzenine sokarak 

ve az ya da çok dinî rekabet oluşturarak bir araya 

getirir” ( Guibernau,1998:121) iddiasını ileri 

sürer. Bu da nihayetinde batının ulusu nasıl 

gördüğü ve ulus devlet  oluşumunun  nasıl 

sistemleştirdiğinin bir işaretidir. 

     Bazı mahalli tefekkür sahipleri de kav-

ram olarak “ulus”kelimesini sanayi devrimine 

hasretmekte, ancak manasını kadim bir gele-

neğe dayandırarak, kutsal kaynağın doğduğu 

kavmi Yahudi “ulusu” ile sınırlamaktadır. 

Buradan hareketle umumi kabul görmüş naza-

riyeyi kendi fikri temayülü ile de –O’nun ta-

nımlaması ile ulus ve ulus devletin- tahak-

kümcü yaklaşımını ön plana çıkarmaktadır. Bu 

noktada tasnife gidip belirli hudutları tayin 
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ettikten sonra bu hükme varsaydı, daha ilmi 

bir yaklaşım sözkonusu olabilirdi. Halbuki 

kullandığı kelime (ulus) modern bir mef-

hum;bunun yerine kendi harsı (kültürel)bir 

terim olan “millet”i kullansaydı;karşı duruşu 

kendimize has değerlerle müdafaa etsey-

di,hem ilmi açıdan hak ettiği yeri alır,hem de 

inandırıcılığı  olurdu. O’na göre tahakkümcü 

“ulus devletin” kültürünün tahrifatı çok ileri 

boyutlardadır:“...herhangi bir kavmin kendi kül-

türünü sırf kendi kavmine özgü olması hasebiyle 

yüceltmesinin yanıltıcı olacağı noktasına dikkat 

çekmek  gerekir. Ulus devlet düşüncesiyle birlikte, 

ulusal kültürlerin önem kazanmaya başlaması,bir 

devletin kendine referans olarak  aldığı kültürü 

yüceltmesine,neredeyse mutlaklaştırmasına  yol 

açtı. Gerçekte bir kavmin sadece kendine ait olma-

sından dolayı mensup olduğu kültürü yüceltmesiy-

le kendine tapınması aynı şeydir. 

 ...(Ö)zellikle ulus devlet fikriyle beraber ortaya 

çıkan ulusal kültür düşüncenin insanoğlunun 

tarihî birliğini parçaladığını, tarihteki şirk eğilimle-

rini öne çıkardığını söylemek mümkün” iddiasını 

ön sürer Ali BULAÇ.(Bulaç,1995:8) 

     Tahlilimize, millet tarifi ile devam 

edelim:Millet;”Din,inanç, ilahi hükümleri tama-

mı,şeriat: Millet-i İbrahim; Mezhep, dini meslek;bir 

din veya mezhebe mensup olanların tama-

mı,ümmet:İslam Milleti;İnanç ,ortak tarih, dil, 

gelenek, kültür, ideal ve vatan birliği olan toplu-

luk”( Doğan,781) 

     İspanya Akademi Sözlüğünde “aynı 

etnik kökene sahip olan, genelde aynı dili konuşan 

ve ortak bir geleneği paylaşan insanların oluştur-

duğu hiden anlayışın ürü-

nü...”(Hobsbawm,1993:30) olduğu ifade edil-

mektedir.   

     Yapılan tarifleri, daha ziyade modern 

zamanlar (asrı) dediğimiz, sanayi devriminden 

sonraki tariflerdir. Zira, o zamana kadar böyle 

bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmamış olduğu 

söylenebilir. Hatta bu konuda Ernest 

GELLNER’in iddiası daha da kat’i: 

    “Ulusları meydana getiren şey ise ulus-

laşmanın kendisidir. Bu durum paradoksal gibi 

gözükse de ulus, uluslaşmanın bir sebebi değil 

sonucudur. Uluslaşma ise sanayi toplumuna geçi-

şin nedenlerinden ve bu toplumun kendi genel 

koşullarından kaynaklanan bir süreçtir... (S)ürecin 

dayattığı dilin, kültürün ve eğitimin merkezden 

kumandalı kullanımıdır. Dolayısıyla ulus olgusu-

nun ulus-devletle kaçınılmaz beraberliği ve bu ilişki 

gereği ulusun siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan 

rüştünü ispatlayabilmesidir. 

( Gellner,1992: 8-9)   

   GELLNER’in milli şuurun meydana 

gelmesini,sanayi ihtilalinin neticesi gibi telakki 

etmesi, milli şuurun evveliyatının olmaması 

manasını taşımaz. Eğer milli tasavvur olmasa 

idi,kadim devletlerin oluşumunu hangi şuu-

run etkisiyle teşekkül ettiğini kabul edecektik? 

Bir düşüncenin adının konmaması, onun ol-

madığını mı gösterir?Genelde Britanya, Roma, 

Çin vs;hususiyle ise kurulmuş Türk Devletleri 

ve son, Devlet-i Aliyeyi Osmaniye’nin kurulu-

şuna sevk eden düşünce ne olabilir?Sadece bir 

menfaat birlikteliğini düşünmek güç. Hele 

Türk Tarihi için bu mefkurenin olmaması,hilafı 

hakikattir. 

     Millet mefhumunu bu şekilde tarif 

ettikten sonra eşanlamlı gibi telakki edi-

len,aslında farklı dünya görüşlerin ideolojik 

birer sloganı haline getirilen“ulus”u tanımla-

yalım. 

     Ulus, “oymakların meydana getirdiği 

topluluk;cemaat, halk, kavim, millet” (Do-

ğan,1118)şeklinde ifade edilmekle birlikte,cari 

mananın “kavim” olduğu aşikardır. Zira, ka-

vim seküler bir etimolojiye sahip olup, din-dışı 

anlamlarını  kullanmak isteyen doktrinin mah-

sulüdür. Gerek içerideki ve gerek dış merkezli 

  içtimaiyyat (sosyolog) mütehassısla-

rı“seküler”  manadan hareketle araştırmaları-

na konu ederler. Buradan yola çıkan bir çok 

yaklaşım ise yanlış zihni ve ilmi telakki ve 

tetebbulara  sebep olur. Buna  bir misalle daha 

da somutlaştıralım: 

“...(Z)amanımızda evrensel ve varolması gerekir 

diye görünen bu ulus nasıl bir kavramdır? İki çok 

geçici tanım bu anlaşılması zor kavramı kavrama-

mıza  yardımcı olacaktır. 

    1-İki insan ancak ve ancak aynı kültürü paylaşı-

yorsa aynı ulustan sayılır. Kültür burada bir dü-

şünceler, işaretler,davranışlar ve iletişim biçimleri 

sistemi anlamına gelmesidir. 

  2-İki insan ancak ve ancak birbirlerini aynı ulu-

sun üyeleri olarak “tanıyorlarsa” aynı 

ulusun mensubudur demektir. Bir başka deyişle 

“ulusları insanlar yaratır;”uluslar insanların kendi 

inanç, sadakat ve dayanışmalarının ürünüdür. Bir 

grup insan, diyelim ki, bir ülkenin sakinleri veya 

belli bir dili konuşan insanlar, ancak aynı gruba 
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mensup olmaların-dan dolayı birbirlerine karşı bazı 

ortak hak ve görevleri olduğunu kesinlikle kabul 

ettikleri taktirde bir ulus olabilirler.( 

Gellner,1992:28) 

Bu ifadelerden sonra zikredilen ulus oluşu-

mundaki tezatlığı analiz edelim: 

   İlk maddedeki, iki insanın “aynı kültü-

rü paylaşması” aynı milletten sayılır iddia-

sı;kültürün “ ortak” mal kabul edilmesiyle çe-

lişmektedir. Gerek millet tarifi, gerekse ulus 

tarifinde aynı kavme mensubiyet asıl olduğu-

na göre, farklı ırklardan gelen iki insan üçüncü 

bir ülkede birleşiyor ve o ülkenin kültürü ile ( 

özellikle ikinci ve üçüncü kuşak)  hemhal oluyor-

sa, aynı kültürü paylaştığı için ırkdaş mı(millet-

ulus)  sayılmalıdır?Bir Kuzey Afrikalı ile 

Türk’ün Almanya’da yetişip büyümesi ve ta-

mamen “o” milletin kültürü ile yoğrulması; K. 

Afrikalı’nın ve Türk’ün Alman milletinden 

olması için yeterli şart mıdır? Almanlar gibi 

yemek yemesi,giyinmesi,okullarında eğitim ve 

öğrenimini sürdürmesi, onların  fikirleriyle 

amel etmesi, işaretlerini kullanması, “onlar-

dan” olmasına kifayet eder mi? İki ayrı ırktan 

gelen insanların müşterek gayeleri olmadığı 

gibi(milli menfaat zaviyesinden), müşterek 

hedeflerinin de (mefkure- ideal) bulunmaması, 

bırakın aynı milleti oluşturmaları, sayılmaları 

bile mümkün değildir. 

    Saniyen,iki insan aynı ulusun mensu-

bu olabilmesi için; “müşterek tarih, coğrafya, 

inanç, dil, hedef, mefkure v.s.” gibi umdelerde 

aynı şeyleri paylaşmaları esastır. Aynı dili 

konuşmak, hak ve görevlerinin  olması men-

subiyet için yeter-şart değildir. Mesela; farklı 

ırktan gelen insanlar  aynı çatı altında aynı dili 

(mesela İngilizce) konuşsalar, amaçları da 

müşterek olsa, (Almanya’ da otomobil fabrika-

sında uluslar arası mühendisi olmak gibi) bu 

insanlar aynı milletten mi sayılırlar?  Veya bu 

insanlara İngiliz demek mümkün mü?(İngiliz 

vatandaşı değil) Binaenaleyh,iddiaların tutarlı 

olaması için tez ve antitezler yeterli delile sa-

hip olmalıdır. Fertler, yeterli donanıma sahip  

kişiler tarafından  aydınlatılmalıdır. 

   O halde tartışmamıza baz oluşturan 

“millet” ve “ulus” mefhumlarını tarif edip Mil-

liyetçilik ve Ulusçuluk anlayışımız üzerinde 

duralım:  

     Millet; ortak bir mazinin asli unsurlarıyla 

beraber tarih şuurunu ,kavmi(ırki) geçmişiyle bir-

likte sahih gelenekle yoğrulmuş bir kültür birli-

ği;sahih geleneğe mehaz(kaynak) teşkil eden inanç 

birlik ve beraberliği;bu tarih,kültür ve inancın teksif 

ettiği ahlak birliği; coğrafi hududun tayin ettiği 

birlik; bu birliğe esas teşkil eden  ve asli unsurlar-

dan biri olan dil birliği ile pekiştirilmiş ortak tavır 

ve müşterek mefkurenin getirdiği şuurun ana bileş-

kesi, “millet”tir ve müteharrik (dinamik) bir unsur 

dur. 

     Ulus; ırki birliğe dayanan ;inanç birliği 

tali kalan;dil, tefekkür, işaretlerde ortaklığı esas 

alan;şekli mânâ muhtevalı olduğu için bütün bir 

ırkdaşlığın müdafaası olan fikir birliği; 

ecnebi (modern-batı)kaynaklı ilmi literatürün ka-

zandırmış olduğu âfâki bir düşünce sisteminin 

ürünüdür. 

    Meseleyi hülâsa edersek: 

     Ülkemizdeki“millet” ve “ulus” telakki-

si, tefekkür hayatımızın açmazlarından biridir. 

Batıdaki fikri cereyanların  tahlilindeki kendi-

lerine mahsusluk halini Türk aydınının hatalı 

iktibası ve kendince yorumu, düşünce hayatı-

mızı;kaynağından farklı mecralara sürüklen-

mesine  sebep olmuştur. Bunlarda (hatalı yo-

rumlayıcılar) çeşitli fraksiyonlarda iddialarını 

vaz etmişlerdir. 

     Bir kısmı“ulus” tanımından hareketle, 

uluslaşmayı savunuyor. Bunlara göre buharın, 

uluslar arası üstündeki o muazzam  tesirini 

görerek,meydana gelen yeni hamleler;neticede 

Sanayi Devrimi’nin meydana geldiği batı dün-

yasındaki değişiklikler... Nihayetinde, vücut 

bulan ekonomik ,siyasi ve kültür boyutlu hızlı 

hareketlenmelerin oluşturduğu “milli-devlet” 

anlayışı... 

     Sanayi Devrimi’nin de en fazla etkili 

olduğu yer siyasi sahadır. Müteakiben impara-

torlukların parçalanışı v.s. Bu fiil ve hal üzeri-

ne bina edilen düşünce sisteminin tefekkür 

sahipleri, “millet”  telakkisi değil de “ulus” 

düşünce sistemini savunmuşlardır. Ve Sanayi 

İhtilali’nin ürünü olan Fransız ihtilalini daya-

nak gösteriyorlar. Bunların savunucuları aynı 

düşünce  sistemin içinden yetişmiş, onu ses-

lendiren aydınlardır. 

     Diğer bir grup ise, tarihin kökenine 

inerken milleti ana unsurlarından tecrit ederek 

yekpare bir ırkçılığın fikir yayıcıları olarak 

ortaya çıkıyorlar. Bunların da temel çelişkisi 

şarkiyatçılardan (oryantalistlerden) farklılıkla-

rını sergilerken, aynı hataya düşüyorlar. Mille-
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tin varlığına esas teşkil eden inanç birliğini, 

dolayısıyla bundan meydana gelen ahlâk ve 

sahih gelenekten mütevellit  kültürü  yok sayı-

yorlar. Böyle fikrî tahayyüllerini ilmî disiplin 

içerisinde ispatlamaya çalışmaları gerçek de-

ğildir. Yani bütün ırkın varlığı(mutlak inanç 

mühim değil onlar için; belki tesadüfen(!) oluşmuş 

bir inanç. İslam Dini değil de başka bir din de olabi-

lirdi: Hristiyanlık, Yahudilik, Budistlik, v.s.) mille-

tin oluşumu için kifayet eder. Artık burada 

millet değil, “ulus” ideolojisinin tahakkümü 

söz konusudur. 

    Bir de  milli tarihi sınırlayan mütefekkirler 

var. Daha evvelki tarihin bıraktığı mirası redd-

i miras etme eğilimin getirdiği kopuk tarih 

tasavvurudur.. Bu düşüncenin ana tezi Türk 

Tarihi’ni“1071 Malazgirt Savaşı’ndan” sonraki 

süreçte Türklerin Anadolu’yu 

müslümanlaştırmalarını temel almalarıdır. 

Onlar için Türk Milleti’nin mazisi “ 1071 Ma-

lazgirt Zaferi”nin milat kabul edilmesiyle başlı-

yor. Bu da “Sahih Geleneğin” cemiyetin inkı-

labı üzerindeki etkisini zayıflatıyor. Hatta ta-

mamen yok ediyor. Milli-Devlet’in oluşumunu 

sadece bu iddia  irtibatlandırmak, suni “millet” 

iddialarını kuvvetlendirir. 

     E.J. HOBSBAWM,şu ifadeleri ile kök-

süz mazinin olmayışına ışık tutar.”... milletler, 

devletin temelini oluşturmaktan daha çok,bir devle-

tin kurulmasının sonucu olarak ortaya çıkarlar. 

Bütün özgül milli karekteristik özellikleri ve millet 

olma ölçüleri on sekizinci yüzyılın sonundan itiba-

ren yerleşik kazanan , aslında devletin ve ülkenin 

kuruluşundan önce var olmayacak olan milli dev-

letlerin açık örnekleri ABD ile Avustralya ‘dır. 

Ancak bir devletin yalnızca kurulmasının kendi 

başına millet teşkile yetmediğini...” 

(Hobsbawm,1993:100) 

     Şu husus çok önemlidir:“Milli-

devletin”oluşması  “bütün” geçmişin teşekkülü 

ile mümkündür.  Kırılgan millet tarihi ile,suni 

millet geleneği oluşturmakla genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulduğunu  ve iddia edilen 

şekliyle farklı bir tarihten geldiğini söylemek 

insafsızlık olur. “Milli-Devleti” meydana geti-

ren millet unsuru, tevarüs eden tarih geleneği-

nin topyekün bir kültür hamlesiyle geleceğe 

taşıması gerektiği ve“Değişimi” ancak bu şe-

kilde tahayyül , tasavvur,tefekkür ve fiilin 

kalplere nakşedilmesiyle mümkündür. Aksi, 

hüsranla neticelenir. 

     İfrat ve tefritten uzak durmak, bizim 

geleneğimizin ana umdelerinden en önemlisi-

dir.. Milli meselelerdeki bakış açımız at gözlü-

ğü ile olmamalıdır. Irkçılık adı altında radikal 

bir   asabiyetçiliği müdafaa etmek,bunu kabul 

ettirmeye çalışmak ne kadar “Sahih Geleneği-

mize” aykırı ise; aynı şekilde “enternasyonal” 

bir tutum sergileyerek milli geleneğimizi yok 

farz etmek de o kadar yanlış ve yanıltıcıdır. 

Çünkü o geçmiş bizi,anımızı yaşatmaktadır.  

Bununla gurur duymalıyız; ancak, geleceğe 

aynı ihtişamı taşımanın  şuuruyla hareket et-

meliyiz. 

    “Millet” ile “ulus” mefhumların mana-

larını ve karşıladıkları doktriner ifadeleri mu-

kayese edelim:                   

MİLLET 

 

-Müşterek inanç birliği vardır. 

-Müşterek tarih anlayışı vardır 

-Dini muhtevalıdır. 

-Kur’an-ı Kerim kaynaklıdır. 

-Sahih kaynaklı sentezin mahsulüdür. 

-Anakaynağı; din, dil, kavim, tarih, içtimai 

 ahlaktır. 

- Bütün bir geçmişin ortak bir ifadesidir. 

 

ULUS 

 

–Müşterek inanç birliği yoktur. 

–Karma tarih anlayışı vardır.   

 –Seküler kaynaklıdır. 

–Modernizmin ürünüdür. 

–Sahih olmayan sentezin mahsulüdür. 

-Ana kaynağı ırki birlikteliğe dayanır. 

–İstenilen bir geçmişin ortak ifadesidir 

 

 1.6.1.Milliyetçilik mi  Ulusçuluk mu? 

  Ulus ve Millet kavramları üzerindeki 

tahlillerimizden sonra Milliyetçilik ve Ulusçu-

luk; bunlardan mütevellit Türkçülüğün hangi-

sine yakın durduğuna düşünmeye, tefekkür 

etmeye ihtiyaç vardır. 

 Bazı kelimeler lügat itibariyle aynı anlama 

gelebilirler. Bütün dillerdeki anlamları bir 

olabilir. Ancak,bu kelimelerin neşet ettiği top-

raklar, yoğrulduğu kültür, gelenek, tarih, din 

gibi aslî unsurların tesiriyle milletlerin kullan-

dığı mefhumların ihtiva ettiği derin mânâ farlı-

lıkları vardır. Hususiyle bu kelimelerin etki 

sahası bir milletin kaderini alâkadar eden mef-
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humlar ise ehemmiyeti daha da ziyadeleşmek-

tedir. Bu sebepten dolayı bizdeki tasfiyeciliğin 

asıl maksatlarından biri de kelimelerin, mef-

humların ruhunu yok ederek “yenileşme” 

çabası içinde olunmasından ötürü, kendini 

tanımayan, tarifi mümkün olmayan ve içinden 

çıkılmaz bir halde yıllarca debelendeğimiz 

yerde durmaktayız. Bir milleti var eden;onun 

kelimelerinde yüklü olan “mânâ”sındadır. 

     Millet ve milliyetçilik ile ulus ve ulus-

çuluk mefhumları da ruhları yok edilmiş keli-

melere  birer misaldirler. Bu kelimelere atfedi-

len mânâlar aynı zamanda bir medeniyete 

bakışın ve o  medeniyetin tarihini, edebiyatını, 

kültürünü, an’anesini, dîni vasfını aksettirir. 

Bu kavramlara verilen anlam, hep ideolojik 

bakış açısında mündemiç olmuştur. Kıymetle-

rimize; oryantalist fikrin elbisesi giydirilerek; 

bütün değerlere ve topluma yaklaşımımız bu 

olmuştur.. Özellikle pozitivizmin tesiriyle zi-

hinlerdeki bulanıklık bizim aydınımızda fazla-

sıyla şumüllendiği için, geleceği tayin edecek 

beyinlerin bu fikriyatla teçhiz edilmesi yüzün-

den,kendi meselelerimize Batı’nın gözünden 

bakmamıza yol açmıştır. Tabiatıyla,zamanla içi 

boşaltılan, tarihin imbiğinden tevarüs ederek 

bize gelen mefhumlarımız bir bir ellerimizden 

kayıp gitmiştir. Bizde,bir kelime halk nazarın-

da kabul görürken, zorlayıcı bir telâkkî ile 

değil; cemiyetimizin kültüründen, gelenekle-

rinden, dininden, âdet ve göreneklerinden bir 

şeyler alarak müşterek bir dil meydana getir-

miştir. Lisanımızı meydana getiren kelime-

ler,İslâm dininin ve bizim kadim geçmişimizin 

kültürüyle yoğrulmuş,ceset ve ruh teşekkül 

ettirilerek milletimize mal olmuştur.  

    İmdi, hal böyle iken, 1789 Fransız 

İhtilali ile neşvünemâ bulan ve dalga dalga 

yayılan asabiyete dönüş fikriyle hareket eden 

aydınlarımız,meseleye bu açıdan baktıkları 

için ulusçuluğun hakim fikir olduğunu ve 

“Türk ulusunun” ve “ulusçuluğunun” müm-

kün olabileceğini on yıllardır dile getirmişler-

dir. Bu fikri  kalıplar aynen devam etmektedir. 

    Menbaını pozitivizmden alan şarki-

yatçıların tilmizlerine göre  ulusçuluk daha 

evvelden yok idi ve bu ulusçuluk malum 

ihtilalle gün yüzüne çıkmıştır. Bizim de kendi 

ırkımızın ön plâna çıkarılması ve istikbalimizi 

tayin etmek için kendi kavmimizin insanları 

eliyle mümkün olabileceği fikriyle hareket 

etmişlerdir. Böyle düşünen aydın tabakası 

batıdan aldıkları ”nasyonal” kelimesini ulus, 

“nasyonalizm” mefhumunu da ulusçululuk 

diyerek meseleyi asli  merkezinden sapmasını 

sebep olmuşlardır. Dolayısıyla bunlara ve za-

manımızdaki kullanılışına göre ulus ve ulusçu-

luk tamamen seküler bir kavramdır. La-

dinidir. Kökü yoktur  ve tarihî  bir geçmişi 

olmamıştır. Şimdiye kadar olmayan böyle 

fikirler bir anda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden 

mezkür fikriyattan şu anlaşılmaktadır: Müs-

lüman-Türk milletinin tarihi yoktur. Bin yıllık 

İslâm-Türk tarihi ve beş bin yıllık Türk tarihi-

nin olması mümkün değildir. Ulusçuluğun ve 

ulusçuların fikrine göre asıl unsurlar şu husu-

siyetlerden müteşekkildir:Bu mefhumların 

tarihî zemini yoktur. Dinî,harsî,an’anevî  hid 

bulunmamaktadır. Müşterek değerlerden şe-

killenen bir maziye sahip değildir. İçi boş, dışı 

modernizm ile doldurulmuş,milletimizin hiç-

bir meselesine cevap verebilecek teçhizat (do-

nanım) mevcut değildir. Tabandan değil, ta-

vandan; yani otoriter bir zihniyetin tahakkümü 

ile millete mal edilmeye çalışılan mefhumlar 

bütünüdür. Ulusçuluk, bizim milletimizle 

hemhal olmamıştır ve olmayacaktır. Aslını red 

eden biz zihniyetin mahsulünden, gelecek 

tasavvur etmek imkan dahilinde değildir. Ve 

bundan sonra da olması mümkün olmayacak-

tır. Hakim “izm”in  tahakkümü belki biraz 

daha zorlayıcılığını devam ettirebilir; ancak, 

ruhsuz bir cesedin fayda vermeyeceği de aşi-

kârdır. 

     Buraya kadar tahlil edilen hususların 

milletimizdeki karşılığı nedir, ona bakalım:  

Millilik,millet sevgisi,vatan sevgisi, milliyetçi-

lik,  gibi kavramların bizdeki karşılığı batıda-

kinden tamamen farklıdır. Garbın milliyetçili-

ğe yaklaşımı,ona yüklediği anlam ‘ulusçuluk’ 

tan ibaret olduğu için “ırki” tarafının öne çık-

ması tabiidir. Dolayısıyla batı merkezli milli-

yetçilik tarifini bize olduğu gibi naklet-

mek,umumileştirmek;ilmî bir tanımlama ola-

maz. Çünkü batı milliyetçiliğinin aslî unsuru 

ırkidir. Meseleye bakışları biyolojiktir. Dinî ve 

lisanî bir vasıfları olmadığından ötürü lâ-dini 

bir mefhum olan “ulus” tam da karşılığıdır. 

Mesela,bir Alman ulusçuluğu, bir İtalyan Fa-

şizmi, tamamen ulus odaklı değerler yumağı-

na bağlılık olarak kabul edilir ve tatbikatı da 

böyle olmuştur. Bu şekil “ulusal değerlere” 
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bağlılık adı altında ırkçılık felsefesini esas alan 

bir “ulusçuluğu” nasıl kendi kıymetlerimize 

dahil edeceğiz? Hangi  hiden  bizi aynı tarifin 

şemsiyesi altında buluşturacak? Mahreçlerinde 

bile farklılık arzeden bir ulusçuluk ile din ve 

dil merkezli müşterek değerin bileşkesi olan 

milliyetçiliği aynı kefeye koyacağız? Zaten 

ülkemizdeki “ulusçuluk” ve “milliyetçi-

lik”çatışması da bu noktada başlamaktadır. 

Hiçbir zaman birlikte olması tahayyül ve ta-

savvur edilemeyecek bir beraberliğin, ayını 

maksada matuf hizmetin mümkün olmayacağı 

da ortadadır. Böyle fikirlere sahip olanlar, 

“kendi” çıkarları veya ideolojilerine göre hare-

ket etmektedirler. Zira,bizde batı merkezli 

ırkçılık, milliyetçilik olarak ve millî değerlere 

bağlılık mesabesinde belirleyiciliği olamaz. 

Tayin edici bir âmil değildir. Zaten bu gibi fikri 

misyona sahip olanlar ulusçuluğun emrindeki 

müstemleke zihniyetlilerdir.  

 ”Evrenselcilik” adına da ,millî hissiya-

tı istismar edenler,millî hasletlerimize zarar 

vermekten başka hiçbir vazife icra etmemekte-

dirler. 

  Müslüman-Türk milletinin milliyetçilik telâk-

kisi,“vatan sevgisi imandandır” düsturunu 

merkez alan bir misyonun ifadelendirilmesi-

dir. Çatısını ve temelini bu fikirle inşa etmiş 

milliyetçiliği,”kültürel milliyetçilik” olarak 

nitelemek de maalesef aslî unsuru yok say-

maktır. Bu tanımla hareket noktasını tayin 

eden zümreler meseleyi asıl mecrasından sap-

tırarak millet unsurunu kültürle eşdeğer say-

mışlardır. Kültürel milliyetçilikten söz etmek 

de biyolojik ırkçılıktan veya dinî ırkçılık-

tan(Siyonizm gibi)bahsedenlerle paralel dü-

şünmeyi iktiza ettirir. Böyle bir tarif, hakim 

unsurun  ihmal edilmesi demektir. Halbuki 

millet ve milliyetçilik, aslî unsurun bütün 

tebayı kucaklayarak;farklı tabakaların huzuru-

nu temin etmekten geçer. O ruhu tesis eden 

şey ise, içi din ile doldurulmuş millet teşekkü-

lünü hayata geçirmektir. Milletin müdafisi 

olan milliyetçilik bütün tarihî geçmişi bünye-

sinde barındıran bir anlayışın ürünüdür. Milli-

yetçiliğin harcını oluşturan ana unsurların 

ehemmiyeti,bunlara tabiliğimizin derecesiyle 

ölçülür. Aslî unsurlarımız ise,tarihimiz, kültü-

rümüz,edebiyatımız, musîkimiz sanatımız, 

âdetlerimiz, törelerimiz,sahih geleneği-

miz,lisanımız ve en mühim olanı da dinimiz-

dir. Muharref olmayan, tahrifata maruz kal-

mamış;bunlarla yüzyüze olanların da tecdidi 

ile donatılmış edilmiş bir milliyetçili-

ğin“kültürel milliyetçilik”ile bir irtibatı olabilir 

mi?Kültürel milliyetçiliğin Osmanlı Millet 

Sistemine tekabül ettiği iddia edilirse,o zaman 

zaten mesele hal edilmiş demektir. Zira Os-

manlı Millet Sisteminin temeli, hakim unsu-

run, yani Müslüman-Türk anlayışının asıl ol-

duğuna delâlettir. Burada kültürel milliyetçi-

likten bahsedilemez. Bazı aydınların böyle bir 

tarifle kelimeye anlam yüklemeleri, ulusçuluk 

misyonuna hizmet edenlerle aynı safta olduk-

larına gösterir. Dolayısıyla şu hususları ayan 

beyan ortaya koyarsak  mefhum kargaşalığı 

biraz olsun aralanabilir. Milliyetçiliği besleyen 

ansa unsur din ve dildir. Bunlardan neşet eden 

sahih gelenektir. Milletin kıymetlerinden 

oluşmuş kültürdür. Tarihtir, sanattır, edebiyat-

tır,musîkidir. Ve, bu misyonun ve vizyonun 

meydana getirdiği medeniyettir. Dinsiz bir 

millet nasıl yok olmaya mahkum ise,aynı şe-

kilde dinî,dili ve sahih geleneği merkez alma-

yan bir milliyetçilik de kadük kalmayı hak 

edecektir. Tabansız ve tavansız,kendinden 

menkul misyonlarla yola çıkanların varacağı 

nokta ulusçuluktur. Şimdiye kadar kendimizi 

aşamadığımız ve fikir dünyasında fırtınalar 

kopan bir zihniyetin zaman aşımına uğradığı-

nı, tek övünme kaynağımız olan birbirimizi 

yeme alışkanlığımızdan kurtula-

rak;bölgemizden ve kendi hinterlandımızdan 

bütün dünyaya “Türk” gibi düşünen bir zihni-

yetin varlığını tesis etmeliyiz. İçimizdeki ve 

dışımızdaki her türlü imkânları kullanabi-

len;daha evvel var olan ruhu tekrar diriltip 

şaha kaldırmalıyız. 

 Bu babta şu sorunun cevabı da iyi tahlil edil-

melidir:Türkçülük, ulusçuluğa mı yoksa mil-

liyetçiliğe mi daha yakın?(Mezkit,2010/4) 

  Türkçülük fikrinin ırkçılığa mı yoksa milli-

yetçiliğe mi yakın durduğu, kafaları karıştıran 

bir sorudur.  

   Kafatasçılık, ırkçılık, ulusçuluk, milli-

yetçilik gibi kavramların ideolojik amaçla top-

lumun şekillenmesinde ne kadar etkili olduğu, 

bu doktrinlere yön veren ana unsurların gücü 

ölçüsündedir. Bir milletin var oluş  mücadele-

sinde ifade edilen akımların yine milletin te-

mel değerlerine ters istikamette  bir yol harita-
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sının çizilemeyeceğini, toplumun ruhuna hitap 

etmeyen bir öğretinin zamanla millete doğru 

dönüşüm geçirmesi tarihin bir gerçeğidir. 

Derde deva reçetelerin zıt tepki vermesi reçe-

teyi yazanın kimliğinde aramak, siyasi tarihin 

bir realitesidir. (Bir ülkenin, bir milletin, bir 

halkın geleceğine yön verenler; bu siyaseti 

amaç edinenlerin şuur altına şırınga edenlerin 

fikri temelini meydana getiren  inanç sistemi-

nin ne kadar tesir ettiğini Türkçülük hareketi-

nin önder kadrosundan anlamak  mümkün-

dür). 

   Esas itibariyle milleti aydınlığa taşı-

manın derdini dert edinmişlerin amacının 

daima takdire şayan olduğu unutulmamalıdır. 

Ortak paydayı bu şekilde teşekkül ettirmemiz 

zorunluluktur.Meseleye bu açıdan baktığımız-

da “Türkçülük, ulusçuluğa mı yoksa milliyet-

çiliğe mi daha yakın?” sorusunun cevabını 

ırkçılığa yakın durduğunu, Türkçülük cereya-

nı  ideologlarının fikirlerinde görmekteyiz. 

Türkçülere göre ırkî taraf ağır basmakta ve 

milliyetçiliğin ana unsurlarından  “inanç” yö-

nü ya es geçilmekte veyahut da “olsa da olma-

sa da fark etmez” anlayışı hâkimdir. 

“Pantürkist”  telâkkî, “Milli Şeflik” döneminde 

tu kaka edilerek tabutluklarda yeşeren Turan 

ülküsü, ulusçuluğu esas alır. Ulusçuluktaki 

lâdinilik, mukaddes “şey”lerin etkisiz, kavmi-

yetçiliğin ana eksen kabul edilmesi; bu ön ka-

bule zihinleri zorlamaktadır. Dolayısıyla  

Türkçülük’te, “ırkî” unsurun asıllığı açıktır. 

Türkçülük hareketinin temel değerleri  “ırkî” 

kaynaklıdır. Türkçülüğün fikrî akım tarzının 

gayri dinîliği, onun Nasyonal Sosyalizm’in 

yansıması şeklinde algılamayı da  haklı kıl-

maktadır. Milliyetçilik-Ulusçuluk tartışmaları 

ve Türkçülüğün hangisine daha yakın durdu-

ğu meselesinin netliğe kavuşması, geleceğimizi 

de şekillendirecektir. Girizgâh niyetiyle ifade 

ettiklerimizi biraz daha açalım:  

Türkçülüğün esasları şeklinde özetle-

nebilecek ilkeler yumağı , zamanımızdan ev-

velki bin yıllık tarihi yok saymaktadır. Türkçü  

harekete göre, din, bu ideolojide yer almaması 

gerekir. Bütün Türklerin dini konumuna gel-

miş  İslâm dini sadece tesadüfler sonucu  veya 

Arap hakimiyetinin  bize zerk ettiği  inanç 

sistemidir. Meşhur Türkçülerden Dr. Rıza 

Nur,  İslâm’ı Arap dini   kabul eder ve bunun 

Türklüğü yok ettiği düşüncesini savunur. 

“Türklerde  hayret ve takdire lâyıktır ki İslâm-

laşmadan evvel milliyet duygusu vardı. Bunun 

misali çok bariz bir şekilde Göktürklerdedir. 

Bu Türkler Türk yasa ve töresine pek riayet 

etmişlerdir. Orhun sitelerinde: ‘Yukarıda Türk-

lerin Tanrı’sı demiş: Türk milleti  yok olma-

sın...’ ‘Türk milletinin adı, şöhreti silinmesin’ 

gibi cümleler vardır. Bu cümleler bugünkü 

Türk nesillerine  ibret ve derstir. 

    Arap fütuhatının Orta Asya’ya varma-

sıyla Türkler Müslümanlığı kabule başlamış-

lardır. Git gide Müslümanlık geniş mikyasta 

Türkler arasında yayılmış, bu yeni din tesiriyle 

Türkler milliyetini unutup Arab’a meclup ol-

muştur.( Meclûb: Başka yerden getirilmiş olan- 

M. N. Özön, Osmanlıca Türkçe Sözlük) İlmi ve 

askeri bütün deha ve varlıklarını Arap hizme-

tine koymuşlardır. Öyle ki Türkiye’ye fenâ 

filislâm veya fenâ fiarap demek yanlış olmaz. 

Türklerin Arap medeniyet  ve ilmine ettikleri 

hizmet çok büyüktür. Hele Arabın dinini, dili-

ni, milliyetini muhafaza için Türklerin bütün 

cihanla  vuruşları pek meşhurdur. Eğer Türk-

ler olmasaydı Arap bütün maddi ve manevî 

varlığıyla beraber çoktan çökmüş, bitmiş, bat-

mış  milletler listesine  girerlerdi. Hıristiyanlık 

öncesi Piyer Lermit’in ruhu ve Tasso’ya “Kur-

tarılmış Kudüs” büyük epopesini yazdıran ( 

destan) ruh, sonra da koloni kurt iştahası fe-

nomenleriyle Arabı sömürür, yeryüzünden 

siler süpürürdü. Tarih şahittir ki, bütün  bun-

lara karşı koyan yiğitler safları Türk alp ve 

erlerinden teşekkül etmiştir. 

    İşte bu Araba yarsıma iledir ki Türk 

yasa, töre ve milliyeti Arap dini sıvağında tuz 

suda erir gibi eriyip gitmiştir. Bu hal aşağı 

yukarı 10 asır sürmüştür.”(Nur,1990:99-100) 

 Türklerin İslamı kabul etmesi neticesinde  

İslam âleminin yegâne temsilcisi ve koruyucu-

luğunu deruhte etmesini; Türklüğe ihanet 

gören anlayışın zihni alt yapısında, oryantalist 

felsefenin etkileri vardır. “Türklerde görülen 

milliyet şuuru, Osmanlı döneminde, İmpara-

torluk ve İslam dininin tesiri altında küllen-

miştir”(Lewis,1984:33) ifadesi ile 1914’lerdeki 

Türkçülerin temsilcilerinden Ahmet Ağaoğ-

lu’nun şu ifadeleri arasında ne fark vardır? 

“İslamiyet Türk’ün dinidir, din-i millîsidir, 

kavmisidir. Türk İslamiyet’i cebren, mahkûm, 

mağlup olarak değil, hâkim olarak kabul et-

miştir. Bin seneden beridir ki İslamiyet’in en 
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ağır yüklerini, omzuna alarak taşımaktadır, 

İslamiyet yolunda Türk  her şeyini unutmuş-

tur. Lisanını, edebiyatını, iktisadiyatını ve hat-

ta bazen mevcudiyet-i kavmiyesini bi-

le.”(Agayef (Ağaoğlu),1914/7: 2388 (Nakleden: 

Sarınay,1990:22) 

    Aslında Dr. Rıza Nur doğruları dolaylı 

yoldan söylemektedir. Elbette, bu millet, Türk 

Milleti İslâm’ın bayraktarlığını 10 asırdır  

yapmıştır. Ancak, bunu yaparken Arap ırkına 

hizmet için değil, bilakis kendi ruhundaki 

hamleci, cesaret ve savaşçı ruhuyla, İslam’ın 

barışçı, mazlumlara zalimlerin zulmünden 

kurtuluşun reçetesini sunan ruhuyla birleştire-

rek bütün yeryüzünü arşınlamıştır. İşte bu 

noktada Türkçülük, meseleyi sırf  lâdinî zavi-

yeden sekülerizme irca ederek, bir nevi “Or-

yantalizmin” tuzağına düşmüştür. Oryanta-

lizmin temel felsefesi  on asırlık Türk tarihini, 

özellikle de Osmanlı Dönemini yok farz ede-

rek  Haçlı ruhuna hizmet etmiştir. Dolaylı ola-

rak yok sayma, Osmanlıyı Türk  Devleti  kabul 

etmeme, Oryantalistlerle aynı gayeye hizmet-

ten başka  bir şey değildir. 

    Elbette, Türk tarihi on asır evvelden 

başlatılamaz, burası doğrudur. Meseleyi  bu 

mecradan bakmak, ( Meselâ, Nurettin Topçu, 

Ali Fuat Başgil gibi) sırf Anadolu Türklüğün-

den bahsederek kadim Türk tarihini yok say-

mak mümkün değildir.Bu da kopuk tarih an-

layışıdır. Ya da Bülent Ecevit, Azra Erhat, Ce-

vat Şakir, Melih Cevdet Anday gibi siyaset 

adamları ve yazarların meseleyi Batı’ya ya-

ranmak adına Anadolu’daki eski uygarlıklara 

kadar götürülmesi  de hatalıdır.  

  Türkçülerin piri  kabul ettikleri Ziya 

Gökalp Türklüğü dolayısıyla Turan idealini  

gösterirken Mukaddesata vurgu yapmaktadır. 

Hâlbuki Türkçüler ( Nihal Atsız  ve eski ba-

kanlardan Abdülhaluk Çay gibi Türkçüler) 

Ziya Gökalp’ı da kendilerine benzeterek Türk 

tarihini ırka dayandırmışlardır.  Türkçülük 

ideolojisi İslâmî  bir anlayışı reddettiği içindir 

ki millî değildir. Türkçülük gayri millî bir 

akımdır. Dinî  vasfı kabul etmeyen bu fikre 

göre bir dünya medeniyeti kurmuş Müslü-

man-Türk devletlerini Türk değil; bilakis, 

çokmilletli ve çokkültürlü  devletler diye  nite-

lemektedirler. Bundan ötürüdür ki, hiçbir 

Türkçü Osmanlı’ya olumlu bakmamaktadır. 

Türkçü akımının savunucularına göre İslâm 

dinini kabul etmemiz tesadüfidir. Gelecekte 

başka bir dinin  olması muhtemeldir. Türkçü-

lüğe göre, kendi fikrine uymayan her görüş, 

anlayış tamamen dışlanmalıdır, hatta tekfir 

edilmelidir. 

  Özellikle Türkçülük peşin hükmünün, 

Osmanlı-Türk devletine bakışının dışlayıcılığı 

pek tabidir ki bu fikriyatı ulusçulukla kesişme-

si çok ilginçtir. Osmanlıyı Türk kabul etmeme-

leri veya bu yöndeki hakaretamiz olmasa da 

ona yakın  tavırları. Millet ulus 

tahtarevallisindeki salınımları sürecektir. Bu 

kabul edilişin, oryantalist fikre çanak tuttuğu 

da açıktır.  

     Türkçülüğün önde gelenlerinden Ni-

hal Atsız’ın bu ideolojiye bakışı, İslam dininin 

Türkler arasındaki yayılışma, dolayısıyla İs-

lam’ın özü olan tasavvufa bakışındaki tasav-

vur, doğrudan hedef göstermeksizin dolaylı 

yönden bu milletin ruhuna pranga vurduğunu 

dile getirmesi dikkat çekicidir. 

“Yunus Emre, Türkçenin büyük sanatkârıdır. 

Türkçenin büyük şiir ve fikir dili olduğunu 

ortaya koyanlardan birisidir. 

Fakat Yunus Emre’nin fikirleri Türk Milleti’ni 

zehirlemiş, onu uyuşturmuştur. Çünkü o da 

yaşadığı zamanın fikir ve duygu hastalıklarına 

kapılarak birbirini tutmaz sözleri ‘tasavvuf 

diye ortaya atmış, savaşçı bir millet olan ve 

çevresinin düşmanlarla kaplı olmasından ötü-

rü savaşçı olmaya mecbur bulunan Türk Mille-

ti’ne bir dilencilik felsefesini telkin etmeye 

çalışmıştır. Onun:Dövene elsiz gerek/Sövene 

dilsiz gerek/Derviş gönülsüz gerek/Sen der-

viş olamazsın.Demesi Türk ahlâkına, yaratılı-

şına uyan bir düşünce midir?Hatta Türk der-

vişleri böyle midir? Orhan Gazi ile birlikte 

savaşlara katılan dervişler, derviş değil midir? 

Türkiye’nin ilk İmparatoru olan Selçuklu Tuğ-

rul Beğ’in katibi olan Arap İzni Hassül, Türk-

çeye de çevrilen eserinde Türkleri böyle mi 

tarif etmiştir? 

Yetmiş iki millete bir göz ile bakma-

yan/Halka müderris olsa hakikatta asidir 

Demekle Yunus Emre milliyet  hiden  ri da, 

din bakımından da sapıklık içinde değil midir? 

‘Millet’ kelimesini Türkçedeki bugünkü anlamı 

ile ‘ulus’ yerinde kullanıyorsa milliyetsiz, va-

tansız bir adamdır. Böyle değil de bunu Arap-

çadaki manası ile “din” yerinde  kullanıyorsa 

da o zaman da kâfirdir. Çünkü Müslümanlık 
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öteki dinleri kendisiyle eşit saymaz. Zaten 

onun: 

Oruç, namaz, zekât, hac cürm ü 

cinayettürür;/Fakir bundan  hiden has-ı he-

ves içinde demesi de hiçbir tevil ve tefsire 

mahal bırakmayacak şekilde küfürden başka 

bir şey değildir. Bunları tasavvufla falan izaha 

çalışmak boşuna ve gülünç gayretler-

dir”(Atsız:Nak.:Çil,1990: 44-46.). 

  Türkçülüğün zamanla  değişim geçire-

rek  biraz daha İslam’a yakın durması, farklı 

bir noktaya gelmesi önemlidir. Aslında burada 

Atsız’ın millet yerine ulus kelimesine atıfta 

bulunarak günümüzdeki anlamı ile Yunus 

Emre’ye yüklenmesi de bir çelişki değil midir? 

Ulus ve Millet kavramlarının anlamında; bir 

medeniyetin inşasındaki önemine işaret vardır. 

Ancak, Türkçülün milliyetçiliği sadece lafzını 

kabul etmesi; milleti meydana getiren ana 

unsurların ihmal edilebilir sayılması garabetini 

de beraberinde getirmektedir. Bu hususla alâ-

kalı  Haluk Çay’ın Türkçülüğü tarifi, ulusçu-

luk ile milliyetçik arasındaki gelgitlerin derin-

liğine nüfuz ettiğine delâlettir: 

“Türkçülük Türk milliyetçiliğinin adı-

dır. Türkçülük Türk Milletinin diğer milletler-

den ileri ve üstün olma ülküsüdür. Türkçülük 

fıkrini siyasî, felsefi, edebî ve ekonomik sahada 

ilk defa bir sistem olarak ortaya koyan Ziya 

Gökalp’tir. Türkçülük ülküsüne temel alınan 

değer, Türk milletidir. Namık Kemal’in dü-

şündüğü millet, Fransız İhtilali’nin ortaya çı-

kardığı müşterek bir irade ve menfaat birliği-

nin oluşturduğu müşterek bir tarih şuuruna 

erişmemiş ruhsuz bir kalabalıktır. Fransız te-

baası  her yabancı bu topluluğa girebildiği 

gibi, Osmanlı tebaası, her Osmanlıyım diyen 

de Osmanlı toplumuna girebilmiştir. Türk 

olmayan, Türklük düşmanı bu tebaa, Tanzi-

mat’tan beri Türk aydınlarındaki gafletten 

faydalanarak Türk milletinin ve devletinin 

başına dert olmuştur”(Çay,1990:17-18)   

  Türkçülük hareketi, milletiyetçiliği ana 

eksen kabul etmesi, bir taraftan da milliyetçili-

ği besleyen ana damar olan dini (İslam dini) 

harcın içinde yapıştırıcılığından ziyade süsü 

kabul etmesi anlaşılmaz bir fikri kırılmadır. 

Mesela Atsız’ın Yunus Emre için söyledikleri-

ne, Türkçülüğün mimarlarından olan Necip 

Türkçü’nün Yunus Emre’ye bakışı çelişki-

dir(Orkun,1977:62). Türkçülük fikri, ulusçulu-

ğa daya yakınlığına inananların daha sonraları 

milliyetçi muhafazakâr değerlere kayması 

“ana unsur” din daha da önem kazanmıştır. 

Tarihe bakıldığında Türkçülük hareketi, za-

manla “kaynaşma”ya doğru bir seyir izlemiş-

tir. Türkçülüğün gerçektende milliyetçilik ol-

duğunu/olması gerekliliği üzerinde Kur’an-ı 

Kerim’den ve Peygamberimizin (s.a.v.) hadis-

lerinden kaynaklar gösterilmiştir. Bu, Türkçü-

lüğün değişim safhalarını göstermektedir. 

Hatta ayet ve hadislerle, muhalif gördüklerine 

sert bir üslupla cevap vermektedir. Mesela 

buna vurgu yapan şu yazı gibi: “Hatta milli-

yetçiliği teşvik ve takdir eden, bu yolda ayetler 

gönderen Yüce Allah’ın emirlerini tuttuğunu 

iddia eden bazı cahil ve hain Müslümanları da 

kullanarak milliyetçilere saldırtırlar (Avru-

pa’nın Türkiye üzerindeki emellerinden bah-

sediyor. M.M.). Allah Hucürat Suresi’nin 13. 

ayetinde, ‘Ben sizi kavim kavim yarattım, bir-

birinizi tanıyıp sevesiniz diye’ diyor. Yüce 

Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) 

‘da ‘Kişi kavmini sevmekle kınanamaz’ diyor. 

Ama bu yabancı güdümlü Müslümanlar, Av-

rupalı efendilerinin sözünü daha çok tuttukları 

için, kendileri milli duygulardan arınıp güna-

ha giriyor ve ayrıca milliyetçilere de saldırıp 

iftira ederek haram işliyorlar. 

Bu günahkârların vebali öyle büyüktür ki, bu 

yolla İslam’a da zarar verdiklerinin yanında, 

milliyetçilere düşmanlık edeceğiz diye azınlık 

ırkçılığım da körükleyerek asabiyete sebep 

oluyor, fitne çıkarıyorlar. Bunlar aynı zamanda 

bölücülük yapıp Müslümanların katline zemin 

hazırlıyorlar” (Şahin,2005). 

      Millîlik, millet sevgisi, vatan sevgisi, 

milliyetçilik, bunların bizdeki karşılığı batıda-

kinden tamamen farklıdır. Garbın milliyetçili-

ğe yaklaşımı, ona yüklediği an-

lam‘ulusçuluktan’ ibaret olduğu için “ırkî” 

tarafın öne çıkması tabiidir. Dolayısıyla batı 

merkezli milliyetçilik tarifini bize aynen nak-

letmek, umumileştirmek; ilmî bir tanımlama 

değildir. Batı milliyetçiliğinin aslî unsuru ırki-

dir. Meseleye bakışları biyolojiktir. Dinî ve 

lisanî(dil)bir vasıf olmaması yüzünden lâ-dini 

bir mefhumun “ulus” tam da karşılığıdır. Me-

sela, bir Alman ulusçuluğu, bir İtalyan Faşiz-

mi, tamamen ulus odaklı değerler yumağına 

bağlılıktır. Uygulaması da böyledir. Bu şekil 

“ulusal değerlere” bağlılık adı altında ırkçılık 
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felsefesini esas alan bir “ulusçuluğu” nasıl 

kendi değerlerimize dâhil edeceğiz? Hangi 

 hiden  bizi aynı tarifin şemsiyesi altında bu-

luşturacak? Çıkışların da bile farklılık arz eden 

bir ulusçuluk ile  kendi değerlerimizin bileşke-

si milliyetçiliği nasıl aynı kefeye koyacağız? 

Zaten ülkemizdeki “ulusçuluk” ve “milliyetçi-

lik”çatışması da bu noktada başlamaktadır. 

Hiçbir zaman birlikteliği tahayyül ve tasavvur 

edilemeyecek bir beraberliğin, ayını amaca 

yönelik hizmeti mümkün  değildir. Bizde, batı 

merkezli ırkçılık, milliyetçilik  ve millî değerle-

re bağlılık mesabesinde belirleyiciliği yoktur. 

Tayin edici bir özne değildir. “Evrenselcilik” 

adına, millî hissiyatın istismar edilmesi, millî 

özelliklerimize zarar verir.. 

1.7.Muhafazakâr Değişim’in Medeni 

yet inşasındaki tesiri  

        Şimdiye  dek izaha çalıştığımız  Sahih 

Gelenek,Millet ve Ulus kavramlarından  sonra   

nasıl bir muhafaza  anlayışı ile hareket edece-

ğiz? Bu hususta  aleniyet çok mühimdir.      

Bir milletin medeniyet inşasındaki en büyük 

amili,değişimi gerçekleştirmesidir. Mevcut 

hâlin devamından yana ve bulunduğu şartla-

rın korunmasına taraf olan;zihnî ve fiili durum 

tespiti yaparak hareketsiz kalan milletlerin 

ileriye dönük gayelerinin olması muhaldir. 

Değişime direnmek, tekâmüle set çekmek de-

mektir. Tekâmülün engellenmesi neticesinde 

ise bir milletin, dolayısıyla bir medeniyetin 

geri kalmasına zemin hazırlanmış olunur. Böy-

le bir  düşünceden hareketle yönetilen toplum-

lar;güdülen cemiyetler olarak temayüz ederler. 

Mukavemeti bu denli kuvvetli olan toplumla-

rın refaha ve huzura kavuşması imkânsızdır. 

Huzur ve refaha erişememiş cemiyetin fertleri 

ise kendi dışındaki her şeye kapalı oldukların-

dan;en ufak bir kıpırdanmaya sert tepkiler 

verirler. Tedhişçilik,böyle halkların müracaat 

edecekleri yegane güç olur. Tekâmül edeme-

miş milletler (toplum) iktisadî, sosyal, kültürel 

ve yönetim açısından zamanın dışında bir 

anlayışa sahip olduklarından ötürü,geri kal-

mışlık saikiyle aks-ül amelde bulunacaklardır. 

Böyle kişilerin yani ruhî yönden tatmin ola-

mamış; maddî açıdan da ihtiyacı olan insanlar 

yığınından, hoş olmayan işlere tevessül eden-

ler meydana gelecek ve buna mani olunama-

yacaktır. 

   Meseleye,zamana mukavemet göster-

mek zaviyesinde bakıldığında değişimi engel-

leyici  bakış açısını sergilemiş oluruz. Zikretti-

ğimiz hususlar,beynelmilel bir toplumun 

umumi  resmidir. Ancak, günümüzde muha-

fazakârlığı değerlendirmeye tabi tutarken  

“Batı” odaklı  bir teşhisle meseleye yaklaşıldığı 

için fikrî vasatın şirazesi kaçmış oluyor. 

   Biz,esası teşkil eden kendi tekâmülü-

müze dönersek; meseleye bakış açımızın 

mahalliyattan umumiyete atf-ı nazar olacaktır. 

Değişime bakışımız,batının geçtiği safhalarda-

ki muhafazakârlığın direnme   noktasından 

olursa,hatalı tarafta kürek çekmekle meşgulüz 

demektir.  

Batı’nın muhafazakârlığa red gözüyle 

muhalefet etmesi tabiidir. Batı’nın kendi de-

ğerlerine, Orta Çağ karanlığı darbe vurduğun-

dan muhafazakarlığa edna telâkkisiyle  yak-

laşması kaçınılmazdır. Dikkat edildiğinde 

rönesansla başlayıp reform süreciyle devam 

eden muhafazakârlık karşıtı gelişmenin sonu-

cu  Batı’ya çıkış imkânı tanımıştır. Filhakika, 

serbest düşünce adı altında yeni gelişmelerin 

bütün Avrupa’yı kaplaması kendiliğinden  

oluşmuştur. Burada mufazakârlıktan veya 

muhafazkârlığın erdemliğinden bahse konu 

olacak bir gelişmeden söz edilemez.Her geliş-

menin önündeki Kilise’nin bağnazca tutumu, 

Batı insanını ikilem arasında bırakmıştır. Din 

mi? Dinsizlik mi? Kilise’nin ruhanî yapısını 

korumak mı? Yoksa insanları maddî ihtiyaçla-

rına çare mi olmak? Din ile dinsizlik ya da  

bundan neşet eden laiklik/ sekülerlik ile 

Hristiyan ruhaniliği gibi bir çelişki içerisindeki 

tahterevallinin salınımları,çözümsüzlükte baş 

amil olmuştur. İşte bundan dolayı Batı muha-

fazakârlığındaki mukavemet geri dönüşe işa-

ret olduğundan; Aydınlanmacı felsefenin ha-

kimiyetine dört elle sarılmıştır. Dikkat edilirse 

laiklik veya sekülerliğe teşne bir toplumun 

varacağı noktanın yeni deryalara yelken açma-

sından başka ne olabilir ki? Bu meyanda bile; 

yani din dışılıkta da ayrışmalar kendini gös-

termiştir. Katı bir anlayışla Fransız laikliği,dinî 

kıymetleri temelden dışlamıştır. Keskin sınırlar 

çizerek vur demenin öldür anlamına geldiğini 

fiili olarak ispat etmiştir. Bundan biraz daha 

ehven görünen Anglo-Saksonların seküler 
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anlayışıdır ki, müsamaha çıtası yüksek; katı 

yaklaşımdan ziyade hoşgörülüsü olan din 

dışılık kendini göstermiştir. Böyle bir yerde 

vücud bulacak hakim fikirlerin,elbette ki mu-

hafazakârlığa çok farklı bakacakları aşikârdır.  

  Bizim,yani Müslüman-Türk toplumunun 

muhafazakârlığa bakışı nasıl olması icap eder? 

Külliyen red mi yoksa sentezden mütevellit bir 

tekâmül mü müspet netice verecektir? Muha-

fazakârlığı cemiyet olarak nasıl algılamalıyız? 

İyi-kötü, güzel-çirkin, tahrif olmuş-  olmamış; 

nasıl bakacağız? Bunu tetkik etmekte büyük 

faydalar vardır. Ancak,bu taktirde Muhafaza-

kâr Değişim’e fikrî ve ameli taban oluştururuz. 

    Değişime arzulu milletlerin şuur altın-

da var olan;dönüşüm mü değişim mi dilem-

ması (ikilemi) içinde zihnî bulanıklığın varlığı 

da tekâmülün önündeki engel gibi görünür. 

Değişmenin, ilerlemenin şartı olduğunu dü-

şünmekle birlikte, bu esnada dönüşüme matuf 

toplum mühendisliğinin mevcudiyeti;hassas 

cemiyetleri, kabuğunu kırmakta tereddüt ge-

çirmeye zorlamaktadır. Tahavvülün neticesin-

deki gelişmeler, bir topluluğun aslından başka 

mecralara sürüklenmesine sebep olduğu bilin-

diğinden dolayı, tecdit hareketlerinin dirençle  

yüzyüze kalmalarına yol açıyor. İnanç birliği 

ile bütünlüğünü muhafaza eden, kavmiyet ile 

sentezi yapılan;ama altında çapanoğlu aran-

masına yol açacak gelişmelere zemin hazırla-

yan etkenlerin meydanda cirit atması,hamle 

yapacak cemiyetin kafasını dışarıya çıkarıp  

tabii bir refleksle geri çeken bir civcivin halini 

andırmaktadır. Güvensizlik duygusu had saf-

hadadır. İtimat telkin edici bilgi ve bundan 

meydana gelen fiillerin olmaması veya toplu-

mun tabii seyrine muhalif ifadelerin hakimiye-

ti “acaba”ları tezahür ettirmektedir. Böyle 

toplumlar, mukaddesatına bağlıdırlar. Kuvvet-

li bir rabıta ile bağlandıkları kutsî kıymetlerine 

halel geleceği fikriyle hareket etmektedirler. 

Bunda da haklı oldukları;yapılan “değerlerin-

den arındırma” politikalardan bellidir. Zi-

ra,değişim adına teşebbüste bulunan her fikrî 

akım ve bunun neticesinde hareketin işbaşında 

fiiliyata dökülmesi;inandığı değerlere “saldırı” 

var hükmünü verdirmektedir. Asırlardır hem-

hâl olduğu,müşterek buluşma zemini kabul 

ettikleri, “ırkî” farklılıkları ayrışmaya temel 

teşkil etmediği “inanç” birliğinin zedelendiğini 

düşündüren masabaşı mühendisliği,cemiyetin 

mutabakatsız kalmasına sebebiyet vermekte-

dir. Mutabakat kültürünün mevcut olmaması-

nın tesisi; halk hareketlerine ve muhafaza 

duygusuna meşruiyet kazandırmıştır. Geçici 

bir fetret devrin yaşanması, dâhili ve hârici 

toplum mühendisliğinin had safhadaki varlığı, 

inancı muhafaza uğruna; sapmalara vasat ha-

zırlamıştır. 

    Muhafazakâr Değişim’de asıl olan 

ise,değerlere sahip çıkarak gelişmedir. Mevcut 

hataları tasfiye; ama, yerine ikâme edilecek 

yeni “şey”lerin cemiyetin geleneğine,inancına 

düşman olmayan, uzak durmayan 

yeniliklerden teşekkül etmelidir. Tahrifata 

uğramış, tekâmüle mani çürük değersiz 

kıymetlerin tecdidi(yenilenme) münbit 

(verimli) neticelere imkân verecektir. Topluma, 

asrın gelişmelerinden;bu gelişmenin değişme 

ile mümkün olabileceğinden, değişmenin 

dünyalık getirisinin muşahhas verilerini 

sunarak yapılan teşebbüs, müspet neticeler 

vereceği muhakkaktır. Karşı karşıya kaldığı 

veya kalacağı; şırınga edilecek doktriner 

nassların (dogmaların)olamayacağını 

yenileşme çabasındaki cemiyete (millete) izah 

edilmelidir. Tepeden inme fikirlerin cemiyette 

akis bulması zor olacağından, hatta ters 

tepeceğinden ortak değerlerine vurgu 

yapılmalıdır. Seçilenlerin nazarisyenleri, 

toplumu yönlendirme mevkiindekilerin ve 

devlet  idarecilerin afakîlikten uzak durmaları, 

ayakları yere basarak iş yapmaları ehemmiyet 

arz etmektedir. Meselenin bam teli, tarihî 

geçmişi olan bir milletin –ki burada arz 

edilmek istenen milletin Müslüman-Türk 

milleti olduğu izahtan varestedir- Sahih 

Geleneği’ne bağlılığı da aşikârdır. Sahih 

Geleneği’ni tesis etmiş bir milletin  yeniliklere 

karşı hissiyatsız olması düşünülemez. Buna 

karşılık gelecek, kendine münhasır fakat 

alemşümul umdeleri yeni bir bakış açısıyla 

millete kazandırması tabidir. Asriliğin 

(modernlik/çağdaşlık) müspetesiyle kendi 

kültüründen, inancından,tarihinden;velhâsılı 

bütün bunların bileşkesinden müteşekkil kutsî 

kıymetleri; suiistimale mahal bırakmayacak 

şekilde milletin bünyesine katabilir. Ancak, 

maalesef bu noktada, belki de iyi niyetli 

çalışmaların mahsulü olarak; Sahih Geleneği’n 

aslından tavizler verdirerek veya vererek 

bilmediği deryalara dalan bazı fikir sahipleri 
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olmuştur ve hâlâ da olmakta; görünen o ki 

olmaya da devam edecek.  

1.8.   Zihniyet İhtilâli    
   Muhafaza  edilerek;ihtilal ne kadar 

mümkündür? Muhafazakarlık ile ihtilalcilik 

taban tabana zıt  fikrî  anlayış değil mi? Öyle 

gibi gözükse de aslında muhafazakâr  düşün-

cenin kendisi  ihtilalci derinliğe sahiptir. İnsanı 

merkez alan bir varlık aleminin mevcudiyetini 

sürdürebilmesi; mevcut varoluşu koruyarak  

hayatiyetini devam ettirmek, değişmek, geliş-

mek ,ilerlemek; -dahası- tekamül etmek; muha-

fazakar  düşüncenin esası olmalı değil mi? 

Normal şartlar altındaki muhafazakarlığın aslı 

esası değişime mani olmak, statükoyu koru-

mak değil midir? İnsanı merkez almayan bir 

muhafazakarlığın insanlığın devamını mües-

ses nizamın  nasıl korunması değil, mevcut 

halin otorite-fert dengesini koruyarak değişi-

min adaletli bir şekilde sağlanması zihniyet 

ihtilalinin somutlaştırılmasıyla mümkündür. 

Haddizatında bozulmaya, yozlaşmaya 

,şuursuzlaşmaya, kendisiyle sebep olacak re-

formist bir  ferdiyet serbestleşmenin sonucuna 

karşılık  değişimle bir milletin varlığını teşkil 

eden olmazsa olmazlarını muhafaza etmek  

gibi en zorlu dönemeçleri geçme fikriyatının  

mevcudiyeti, sonradan peyda olmuş  retçi 

anlayışa karşı varlığını ispat etmesi başlı başı-

na bir ihtilal değil midir?  Muhafazakar deği-

şim gibi düşünce  ikliminin varlığı ortaya ko-

yarak böyle vizyonu gerektirecek mevcut alt 

yapıyı gün yüzüne çıkarak ; tatbiki yapılmış 

bir sistemin asrımızın bütün sahalardaki olum-

lu getirisini meczederek   yeniden milletin 

ufku yapma idealinin varlığını ispatlama çaba-

ları da başlı başına bir zihniyet ihtilali değil 

midir?  

       Bu takdirde soralım:Nasıl bir zihniyet 

ihtilâli? 

     Milleti,dolayısıyla bu milletten müte-

şekkil devletin ve medeniyet havzasının mer-

kezindeki hakim unsurun,değişime ayak uy-

durması mecburidir. Mecburiyetten kaynakla-

nan her türlü girişimin ise dengeyi tesis etme-

sinde zaruret vardır. İki asırdır yürütülen ve 

son  yarım asırdan fazla zamandan beri zirve-

ye taşınan batılılaşma cereyanı temelsiz iddia-

larla  geleceğimizi tayin etmeye çalışmıştır. 

Bunun olumsuz neticelerini görmeme; safdillik 

olur.  

   Değişme hareketini hayata geçirmeye 

çalışan Türk münevveri ve bunu idarede ta-

hakküm ettirmeye çalışan ve “yabancılaş-

ma”akımını doğuran “modernleşme”; asıl çıkış 

noktasından çok farklı anlamlar yüklenerek; -

güya- kendi “ulus modernleşmesini” gerçek-

leştirmek için bir yol izlendi. Halbuki, -burada 

Batı’nın da hakkını teslim etmek mecburiye-

tindeyiz- Batı yenilenirken, her ne kadar Orta 

Çağ karanlığını red etse de, ondan kurtulma 

gayreti ile Rönesansla birlikte Aydınlanma 

felsefesini ve bilâhere de maddî sahadaki ge-

lişmesini sağlasa da; o, kin güttüğü tarihini 

eleştiri süzgecinden geçirerek; zamanına inti-

bak ettirmiştir. Batı, Modernite’yi bizim gibi 

geleneği red ederek değil; içindeki çürükleri 

seçerek, tadil etmek suretiyle geleceğini inşa 

etmiştir. Geleneğini tamamen kötü diyerek 

tarihin çöplüğüne atmamıştır. Zaten,şu anki 

geldiği aşamasını, tarihî safhaları da göz 

önünde tutarak dünyevileşmesini temin etmiş-

tir. Bizim asıl umdemiz olması icap eden “kö-

kü mazi de olan âtî ” düsturunu, onlar, hayat 

felsefesi olarak kabul etmişlerdir. Tefekkür 

sahiplerimiz, aydın tabaka, “entelektüel” ke-

sim sırça köşklerinden Batı’nın geleneğe bakı-

şını görmezden gelerek, Müslüman-Türk gele-

neğini tamamen dışlayıcı davranış içinde ol-

muşlardır. Batı’nın tabii seyr-ü seferi olan ken-

di zaviyesinden,geçmiş karanlığından maddî 

sahada düzlüğe çıkma macerası, “yeniden 

doğuş”u (rönasans-renaissance) görünüşteki 

ret;gizli olarak yeniden doğma ile mümkün 

olmuştur. 

  Burada bizim için Muhafazakâr Deği-

şim’e örnek olabilecek; gelişerek; aslına zarar 

vermeden, sahih gelenek ile âtiye yürü-

yen,inanç noktasında da kahir ekseriyetin pay-

laştığı nasslardan  müteşekkil bir geleceği tesis 

ile hareketimize imkân verecek bir nakli yap-

makta büyük fayda vardır. Rönesans uzmanı 

Jacob Burckhardt, muhafaza ederek değişme-

ye, gelişmeye şu şekilde yaklaşır. “İtalyan kül-

tür tarihini incelerken öyle noktaya gelmiş bulunu-

yoruz ki burada klâsik ilkçağ kültürünü hatırlama-

mız gerekmektedir. Bunun yeniden doğuşu, tek 

yanlı kalmakla beraber, bütün çağın adı olarak 

yerleşen terim (Renaissance) olmuştur.”( 

Burckhardt :Nak.:Hocaoğlu,72/2003:134)  

   Yine muhafaza ederek değişmeye 

,Giovanni Scognamillo’nun;bu hareketin Hıris-
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tiyan-öncesi  dönemine dönüş olarak niteler. 

Ve, şu görüşe de katılmamak mümkün değil; 

“Rönesans’ın önemli hususiyetlerinden biri de, 

onun oturmuş-durmuş, düzenli,  hiden   bir 

çağ olmayışıdır. O,her şeyden önce ve behe-

mehal “bir düzenden başka hâle geçme” süre-

ci, bir “tahavvül”, bir “tebeddül” ve hele en 

 hiden, bir “takallub” süreci olarak anlaşılma-

lıdır; fakat,kendi kendisinden radikal bir ko-

pukluk anlamına gelebilecek bir “tağayyür” 

olarak ise asla anlaşılmamalıdır. 

   Bir kere daha vurgulamakta yarar görmekte-

yim: “Batı tecrübesi” bize açık- seçik olarak 

birbirini tamamlayan, birbirine bağlı olan şu 

iki beynelmilel umdeyi bilfiil ispat etmiştir:1-

Geleneği olmayanın geleceği olmaz,2- Klasiği 

olmayanın moderni olmaz.” 

(Hocaoğlu,72/2003:134)  

    Görünen o ki, meselenin çok ihmal 

edilen tarafları vardır.  

                              *** 

    Zihniyet ihtilalini  izah ederken ihmal 

edilen ve kasten günah keçisi durumuna soku-

lan geleneği iyi analiz etmek;doğru yere koy-

mak suretiyle zihni kargaşalığın önüne geç-

mek mümkündür. Daha evvel gelenek bahsin-

de  bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde dur-

muştuk. Şimdi de çağdaşlığın geleneği neden 

dışladığına bakalım: 

    Doğu Medeniyeti’ne has bir özellik 

olan  geçmişe bağlılık;geleneğin ışığında istik-

bale bakış vardır. Özellikle, doğu milletlerinin 

içinde müstesna bir yeri olan Müslüman-Türk 

milleti de bundan azade değildir. Zikredilen 

hususlar yüzünden,kendince çıkış arayan veya 

hakikaten geleceğe yönelik  müspet fikirleri 

olan aydınlarımız;gelişmenin önündeki yegane 

mani olarak, geleneği görmüşlerdir. Burada 

haklı oldukları noktalar mevcuttur. Yüzyıllar-

dır devam ede gelen kültürler arası alış veriş-

ler;medeniyetlerin,hususiyle de Batı “uygarlı-

ğı”nın karşılıklı tesirleri neticesinde bir yoz-

laşma olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla refah 

ve huzuru yakalamada, tekâmülde, gelenek 

hep engellemenin baş sebebi gösterilmiştir. 

Bunun için modernizm ile baş etmenin tek 

çaresi;bize ait ne varsa-tabiatıyla burada kast 

edilen geleneğimizdir- tamamını tarihin çöp-

lüğüne atarak  “çağdaşlaşma“ yolunda ilerle-

memiz zaruri görülmüştür. Bütün günahlar 

geleneğe yüklenmiş ve yüklenmektedir. Buna 

benzer fikir kalıpları hep tepeden inmeci oldu-

ğundan yıllardır gelenek-yenilik çatışması 

süregelmiştir. 

   Millet olarak tekâmül,geri kalmışlık-

tan kurtulmak, ilim ve teknikte ileri seviyedeki 

ülkelerin  imkânlarından faydalanmak ve bun-

ları kendi ülkemizdeki insanlarımızın hizmeti-

ne sunmak, elbette arzu edilen bir amaçtır. 

Ve,mutlaka bu uğurda çabanın azamîsini gös-

termeliyiz. Ancak,   maddî refah uğruna bütün 

kıymetlerimizden tavizler vererek, kendi tari-

himizi,dilimizi, kültürümüzü, geleneğimizi ve 

tabi ki dinimizi bir kenara atarak bunu yap-

mak;kısa vadede birileri için hoş olsa da ve 

buna karşılık  maddî katkı sağlasa da; uzun 

vadede bir milletin yok olmasına sebep teşkil 

edecektir. Kapitalist ülkelerin müstemlekesi 

durumuna düşmekle, onlara boyun eğerek 

köleleşmek aynı mânâya geleceğinden,bize 

hiçbir fayda sağlamayacağı ayan beyan orta-

dadır. 

   Hürriyetine düşkün ve bunun  asırla-

dır mümessilliğini yapmış bir medeniyetin 

torunlarının altın kafes içinde yaşamayı kabul-

lenmek fikriyle hareke etmesinin istenmesini 

düşünmek, abesle iştigaldir. 

                                               ***  

 Geleneği değerlendirmeye tabi tutar-

ken elbette tahrif olmuş,yozlaşmış, özünden 

kopmuş  olanları temizlemek ya da aslına uy-

gun bir şekilde yenilemek lazımdır. Hatta bu-

nu yapmak, geleceğimiz adına çok lüzumlu-

dur.. Birçok mahalli âdetlerin dine girerek 

kutsileştirilmesi ve daha sonra da bunu sahih 

gelenek olarak hayatta icra edilmiş olmasının 

doğru bir anlayış olduğunu göstermez. İslâm 

dinî, çeşitli devirlerde değişik milletlere ve 

medeniyetlere beşiklik etmiş  topraklarda 

neşvünemâ bulması sonucunda,yeni hidayet 

bulanların eski âdetlerini beraberinde  yaşat-

malarını doğurmuştur. Bunlarla ilgili binlerce 

örnek vermek mümkündür.  

    Ehemmiyet arz eden hususun,yeniden göz-

den geçirilerek çağımızın imkânlarıyla milletin 

hizmetine sunulmasıdır. Gerileme safhasında 

birçok hatalı yorumlar,zamanla asıl gibi kabul-

lenilmiştir. Bunların düzeltilmesi üzerinde 

sosyolojik prensiplerle hareket edilerek hatalar 

izale edilmelidir.  Asrın getirdiği yeni imkânla-

rı bizim ölçülerimize uygulayarak; gelişmemi-

ze hız kazandırmalıyız. Bu noktada Batı’nın 
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(Hıristiyan-Yahudi Medeniyeti) Modernite 

(Modernizm),  postmodernizm,demokrasi, 

insan hak ve hürriyetleri,serbest piyasa, glo-

balleşme, çevre, çokkültürlülük, ferdî hürriyet-

ler,terörizm gibi kendi dışındaki milletlere,geri 

kalmış ülkelere, isteyerek veya istemeyerek 

zorla ihraç ettiği fikirlerin bizim sahih (otantik) 

geleneğimize yansımaları nasıl olmalıdır? Bu 

fikirleri Muhafazakâr Değişim açısından nasıl  

tahlil ve tetkik ederek uyumunu sağlayacağız? 

Yahudi-Hıristiyan Medeniyeti’nden ithal fikir-

leri tamamen red mi yoksa istisnasız kabul mü 

edeceğiz? Böyle fikirlerin kendi tarihî, irfanî, 

kültürel,  gelenek,dil ve inancımızın imbiğin-

den süzmeden mi kabul edeceğiz? Muhafaza-

kâr Demokrasi adına bizi biz yapan değerleri 

kutsilik kisvesi altında batıya iltimas mı geçe-

ceğiz? Müsamaha adı altında İslâm’ın âmir 

hükmüne halel getirmek uğruna İbrahimi Din-

ler ve diğer dalâlet ve sapık mezhepleri muk-

tedir olanlarca teşvik edile-

rek,”Reform”çabalarına destek mi verilecek? 

Batı’nın yapamadığını,çağdaş   müslümanlığı 

kabule zorlayanlara imkân mı verilecek? Daha 

özele  indirgesek, şimdiye kadar ki yabancı-

laşmayı ya da yabancılaştırma macerası-

nı,tepeden inerek milletimizin mukaddesatını 

yok sayma siyasetine karşılık Müslüman-Türk 

milletinin Muhafaza hissiyatına bend mi ola-

cağız? 

1.9.Öyleyse soruyu şöyle sora      

      lım:Muhafazakârlık, mürtecilik    

      mi? 
       Şimdiye dek izahlarımızdan anlaşılacağı 

üzere tefekkür hayatımızın açmazlarından ve 

Türk aydınını sınıflandıran bir kelime, muha-

fazakârlık. Muhafazakârlık, bir algılayış biçi-

midir. Hayata bakışın aydın zihnindeki yan-

sımasıdır. Ve, Türk aydınının nasıl paralandı-

ğına da delâlet eder. Bu, muhafazakâr 

telâkkîye bakış açısında, Doğu-Batı tezatlığının 

nasıl ortaya çıktığını görmek mümkündür.  

  Muhafazakârlığı, geriye dönüş olarak kabul 

etmek,batının muhafazakâr felsefesini ana 

merkez yapmış  bazı batıcı aydınlar, yerli olanı 

daima dışlayan bir fikre sahip olmuşlardır. 

Batının muhafazakârlık anlayışının temeli olan 

skolastizme dönüş veyahut da, bu felsefenin 

fikrî vizyonunu kendine  amaç edinen batı 

aydının tepkisiyle,kendini bir tutarak olaya 

genel bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Bizdeki 

muhafazakârlığın, kendi beyinlerindeki “öcü-

lere” dönüşebileceği  korkusuyla;batının şart-

ları gereği temel felsefesi haline gelen Aydın-

lanmacılık anlayışını ana gaye olarak görmüş-

lerdir. Muhafazakârlık mefhumu, zihinlerinde 

mürteciliği çağrıştırmıştır. Böyle bir fikrî hare-

ketle Avrupalılaşılacağını düşünmüşlerdir. 

Geçmişin izlerini silinmesine yönelik her olu-

şumu destekleyen bu gibi aydınların aslında 

fikrî arka plânında yatan şeyin,maziyi red ile 

geleceğe bakmanın mümkün olabileceğini 

düşünmeleridir. Tarihteki medeniyetin bize ait 

olmadığını, farklı medeniyetlerin bir dayatma-

sı olduğu şeklindeki  “aydınlanmacı” fikir  

yapılarına devletin en mühim organlarını da 

alet etmişlerdir. Kendileriyle aynı fikirde ol-

duğu şayiasını daima diri tutmuşlardır. Belki 

bazı fikirdaşları bulunmuş olabilir; ama, bütü-

nü temsil edemeyeceği de bir gerçektir. Muha-

fazakârlığın gericilik olmadığı, sadece millete 

ait ne varsa geleceğe taşımak kaygısı yattığını, 

kutsal kabul edilen bütün değerleri sahiplen-

mek, mürtecilik olmasa gerektir. Taassubun 

muhafazası değil, taassuptan kurtularak, istik-

bali köklü maziyle beraber inşa etmenin telaşı 

ve tefekkür hayatının  mücadelesi vardır. Ka-

dim geçmişi tecditle ebedi geleceğe taşımanın 

fikri temeli bu anlayışta yatar.  

    Muhafazakârlık, eğer geleceği takoz 

koyarak tıkıyorsa, bu muhafazakârlık değildir. 

Bu düşüncenin savunucuları,yine modernleş-

menin mahsulü olan mutaassıplardır. Böyle bir 

anlayışla dünya siyasetini takip edenlerin Av-

rupa’nın muhafazakârlığına tamah etmeleri 

tabiidir. Bir inkılâbın hakiki mânâda başarısı 

muhafazakârlığı tam olarak kabulüne bağlıdır. 

Bu taktirde gerçek dönüşün olabilmesi için  

inkılâba maya olacak “şey”lerin muhafazası 

çok önemlidir. Sahih olanların,muharref olan-

lardan tefrik ederek geleceğe arz etmenin ye-

gane yolu da budur. Peyami Sa-

fa,muhafazakârlık ve inkılabı mukayese ede-

rek, muhazafakârlığı mürtecilik olmadığını 

farklı bir karşılaştırma ile metodu ile dile ge-

tirmiş. Peyami Safa şöyle diyor: 

  “Her millet inkılâbını kendine göre yapar. 

Türkler asker bir millettir. İnkılâplarını ordu  

yapmıştır ve askerce yapmıştır.1908 Meşruti-

yet  inkılâbı,1923 Cumhuriyet inkılâbı, 1960 

Milliyet ve Hürriyet inkılâbı ordunun eserleri-

dir. 



222 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

    Her memlekette ordu muhafazakârdır. 

Çünkü,evvelâ vatanı muhafaza eder ve onunla 

birlikte milletin bütün tarihini, bütün  canlı 

geleneklerini, kültür hazinesini ve manevi 

değerlerini muhafaza ettiğinin yüksek şuuruna 

sahiptir. Fakat bu şuur onun inkılâpçılık ruhu-

nu dondurmaz, bilakis tarih  köklerine bağlar, 

üreticilik hamlesini hızlandırır. 

    Sathi bir bakışa mütenakız görünen bu 

iki vasıf , muhafazakârlık inkılâpçılık birbiri-

nin tamamlayıcısıdır. Her canlı varlık,var ola-

bilmek için  hem kendi özüne sadık kalmaya, 

hem de değişmeye mahkumdur. Büyük millet-

lerin hepsi,aynı zamanda muhafazakâr ve 

inkılâpçıdırlar. Başta Almanya,İngiltere, he-

men bütün Avrupa. 

    Mürteci, muhafazakârın soysuzlaşmış 

tipidir. Geçmişi geleceğe bağlayan köprüyü 

geçmek istemez, ona arkasını döner ve zama-

nın tek  hid  içinde kakılıp kalır. Muhafazakâr 

bu  köprüyü kurar ve üstünden geçer. Bir aya-

ğı geçmişte olmayan bir köprünün  geleceğe 

kurulamayacağını bilir. Zengin bir tarih şuu-

runa sahiptir, geleceğin geçmişten  doğduğunu 

bilir, geçmişle ilgisini kesen devrimbazdan 

ayrılır. Devrimci değildir, İnkılâpçıdır. Devir-

mez, üretir, geçmişin  temelleri üzerine gelece-

ğin çatısını kurar, Bu temellerden mahrum 

devrimler yıkılmaya mahkumdur, geçmişe 

sırtını  çeviren  devrimbazla geleceğe sırtını 

çeviren mürteci, zihin yapısı bakımından , aynı 

adamdır, zamanın üç  hiden  kavrayamaz, 

içinde yaşadığı  halin öncesiyle sonrası arasın-

daki münasebetin  idraksizliği içindedir. Za-

manın  üç  hiden kavrayan muhafazakâr, mil-

letin  ruhu gibi, ebedilik plânındadır. Düşün-

cesi, mürtecininki gibi  yalnız geçmişe, 

devrimbazınki gibi yalnız  geçiciye saplı değil-

dir. Ebediliğin  prensiplerine, olmuş olanla 

olacak olanın arasındaki sonsuz münasebetin 

idrakine bağlıdır. 

    Her inkılâp yıkıcı olduğu nispette ya-

pıcı olduğu için, dünden aldığını yarına öde-

mek zorundadır. Bu borcu ödemeden  tarihin 

sahnesinden çekilemez. Yalnız yıkmakla kalan 

ve tarihe borcunu ödemekten kaçan  bir inkı-

lâp yarım kalmıştır ve onu tamamlayacak yeni 

bir inkılaba gebedir. Mefhum kalıpları içinde  

kalan,bunları  doldurmayan, kelimeci inkılâp-

lar, sözde inkılâplardır. Romantiktirler, hayal 

,dilek,nümayiş ve nutuk safhasında kalırlar. 

Romantik devreden realist devreye, imha saf-

hasından inşa safhasına geçemezler. Yıkanlar 

yapmak ödevini üzerlerine almışlardır. 

   Bu, yalnız dilekse yasa şekli veren hukuki bir 

inşa değildir. Topyekün bir devleti temelinden 

çatısına kadar duran bir madde ve manâ yapı-

sıdır. Şairin ve hukukunun  kifayetsiz ellerine  

bırakılamaz. Bütün tarih ve manevi değerler 

hazinesiyle, bütün mülki ve idari teşkilat bün-

yesiyle bütün dinî, ahlâkî ve millî temelleriyle 

toptan bir inşadır. 

    1960 inkılabı yıkmaktaki dehasını  

yapmakta da göstermeye davetlidir. 

     Herkes kabul eder ki, ikincisi birincisi 

kadar süratle gerçekleştirilemez. İnşası gere-

ken bina bir gecekondu devleti değildir. Yalnız 

plânı üzerinde bile, inkılâp mimarlarıyla bütün 

Türk düşünürlerinin uzun işbirliği şarttır. Da-

va muazzam bir hareketi bir iki siyasi partiye 

acele devir ve teslim etmek değildir. Dava 

Türkiye’nin yeniden inşasıdır.”(Safa,Nak.: 

Nalbantoğlu,2004) 

1.10. Muhafazakârlık mürtecilik değil-

se;neyi muhafaza edelim? 
            Beşeriyet,devamlı ileriye matuf gelecek 

plânlarıyla hareket halinde iken, mazisiyle de 

mütemâdiyen muhasebe içinde bulunmalıdır. 

Kadim tarihini değerlendirerek;âtînin nasıl 

olacağından ziyade nasıl olmalıdır sualini yö-

neltmeli;tefekkür dünyasını yeni düşüncelere 

açmanın yollarını mensup olduğu cemiyete 

zerk etme vazifesi kendinde görmelidir. Daha 

ileri gitmek için,tekâmül seyrini devamlı olum-

lu mânâda seyrüseferini yapabilmesine imkân 

vermelidir. Bunu yapmanın kolay olmadığı bir 

vakıadır. Çünkü,gelişme adına yapılan her 

teşebbüs; ya hamaset tarikiyle geriye rücu 

etmenin telaşındadır veyahut da redci fikir 

kalıbıyla  yeni bir tarih inşa etmenin çabası 

içinde görülmektedir. İnşa düşüncesindeki 

zeminin temelsiz olmasına bakılmadan yapıl-

mak istenen bu şekil (ve istenmiş)değişim ve 

gelişme siyasetlerinin yeni fikri vizyonlardan 

ne kadar mahrum olduğunu;yaşanmış hadise-

lerden anlamaktayız. Mâzi ile âtî arasındaki 

köprüyü kuracak,rabıtayı temin edecek husu-

siyetlerin “hal”de mevcut olabilmesi; bunun 

da yeni bir dinamizm ile tanyerinden muştula-

rın neşvünemâ bulması, tamamen köprü vazi-

fesini deruhte eden “hal”in donanımının tam 

olmasıyla mümkündür. Bu hususta mecburi-
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yet vardır. “Hal”deki sorumluların idrakiyle, 

(hakim unsurun ahlâki sorumluk alması kaçı-

nılmazdır) icra edenlerin hayata geçirme tarz-

ları; ”neyi muhafaza edelim” sualinin tam 

merkezini teşkil ettiği muhakkaktır. İcra etme 

mes’uliyetini üstlenenlerin “muhafazayı” fa-

nus içindeki telâkki fehmedilirse; o taktirde, 

tarihteki yerini almıştır. Sadece isimlerini tarih 

kitaplarında zikrettiğimiz bir vakıa olarak 

hatırlanır. 

   Muhafaza,direnmek değil;tekâmüldeki 

sırrın keşfidir. Sır ise tahrifattan, yozlaşmadan, 

muharrefleşmiş gelenekten kurtularak;asrın 

imkânlarıyla temessül edilmiş yeni bir “hal”in 

mevcudiyetinin temin edilmesidir. Yani, za-

man-mekân tasavvurunun muvazene (denge) 

dahilinde teşekkülü,istikbalin müjdecisi ola-

caktır. Tefekkür sahiplerinin, milletin geleceği 

adına fikir sahibi olanların, ayakları yere bas-

mayan  “ütopya”larının varlığı lazım; uygula-

yıcılarının muşahhas hale getirerek hakikate 

dönüştürmesi elzemdir. Çünkü,fikir ve tatbi-

katın, mücerred( soyut)- muşahhas(somut) 

münasebetinin işbirliği ile mümkündür. 

Tabiatiyla muşahhaslaştırılanların realist ol-

ması zaruridir. Asrı-ı Saadet veyahut da Os-

manlı’nın geri gelmesi imkânsız oldu-

ğu,izahtan varestedir. Ancak, bu şanlı tecrübe-

yi yaşamak, hayata geçirmenin  veya geleceğe 

rehberlik etmesinin imkân dahilinde olduğu 

da / olması da bir gerçektir. 

 “Tarihin tecrübe hazineleri ve geniş  zaman-

mekân tasavvuru bir tarafıyla büyük meselele-

ri halletme imkânı verecek kadar bereketli ve 

muktedir,diğer tarafıyla da aldanışlara ve 

avunmalara kaynaklık edebilecek kadar tehli-

kelidir. Tarihte kalırsanız bu tekrara (tekrîre), 

giderek durağanlığa ve çürümüşlüğe yol vere-

cek, tarihi terk ederseniz bu defa da kendiniz 

olmaktan çıkacaksınız. Bu ikileme “tarihi ya-

şamak” ve “tarihte yaşamak” diyebiliriz. Tari-

hi yaşamak dediğimizde, bir okçunun önün-

deki (şimdilik) hedefe tam isabet  kaydetmek 

için bilgi ve irade ile mücehhez olarak, yayını, 

müstakim bir tarzda  ve olabildiğince geriye 

doğru çekmesini anlayabiliriz. Yani, doğru 

yolda ve ileriye doğru  seyredebilmek için 

geriye, olabildiğince geriye germek. Tarihte 

yaşamak ise nerede, nasıl biteceği belli olma-

yan hayaller ülkesine doğru at koşturmak ve 

kendisini de başkalarını da avutmak, aldatmak 

olabilir. Tarihi çekerek ve biçimsizleştirerek 

değil anlayarak ve yorumlayarak bugüne ge-

tirme mecburiyeti vardır. 

   ...(A)ktüel  realitelerin, hatta maddî tarihin 

üstünde daha mücerret, felsefî ve metafizik 

diyebileceğimiz sahaları temaşa etmemizi, 

anlamamızı ve buradan nazarî-irfanî bir yapı 

inşa etmemizi sağlayacak unsurları görmeyi 

mümkün kılacak evsaftadır. Eflatun’un, kendi-

sine tevcih edilen bir soru üzerine, eserlerini, 

”bir daha Sokratlar gibi insanlar öldürülme-

sin” için telif ettiğini söyler. Bu cevap, büyük  

filozofun idealist hatta ütopist gibi görünen 

düşüncelerinin ve inşaî faaliyetlerinin aynı 

zamanda  ne kadar “realist” ve ahlâkî(pratik) 

bir endişeden kaynaklandığını gösterdiği ka-

dar reel ve pratik olanın felsefî ve metafizik bir 

çerçeve olmadan nihai olarak anlaşılıp çözü-

lemeyeceğine de işaret vardır. İnsanoğluna  bir 

kuruculuk ve yapıcılık vasfı  isnat edilecekse 

bu, evveliyetle nazarî/zihnî ( isterseniz buna 

imanî diyelim) bir vuzuha, aydınlanmaya ve 

bunu takip eden bir kararlığa, bir istikrara 

muhtaçtır.”(Kara,2004:28) 

   Muhafaza etmenin,şekli ve muhteva-

sı;mukavemet gösterenlerin maksatlarını anla-

yarak, onların mukaddeslerinin korunmasının 

asıl, bugüne tatbikin ise fer’i olduğuna inan-

dırmak; meselenin halline delâlettir. Asliyetin 

ana unsur ve hakim telâkki olduğunu; asriliğin 

ise “kutsî”kıymetlerin daha nasıl tekâmül etti-

rilmek için çalışıldığına inandırmak ve itimat 

ettirmek işin esasını teşkil ettiği taktirde,tabii 

bir sürecin kendiliğinden işleyeceği aşikârdır. 

Tabii mecrasında seyreden ırmağın önüne 

engel olan “şey”lerin temizlenmesi; gerekti-

ğinde  fayda getiren elektrik üretim merkezle-

rinin inşasının;faydasız akıp gitmesinden daha 

çok menfaat vereceğine binaen;yeniliklerin de 

önüne set çekmeden; ama,sahihliğini de muha-

faza ederek, “mâzi ile âtî”yi kenetlenmiş vazi-

yette deryalara yelken açmasından korkmanın 

lüzumsuz olduğu görülecektir.   

1.11. Mazi ile âti arasındaki 

medcezir:Tekâmüldeki Değişim 
      Âtinin içinde saklı olan tekâmülün 

seyri, tarihi muhafazayla mümkündür. 

An’aneyi, membaından, asrımıza akıtır-

sak,istikbalin muştusundan ümidvar olabiliriz. 

Heyhat ki, ne yapabiliriz de medeniyetlere 

beşiklik etmiş mirasımızdan kurtulu-
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ruz,şahsiyetsiz halimizi beğenmelerine arz 

ederiz;hep bunun kavgasını vermişiz.Nasıl 

olur da ruhu, maddenin emrine amade kılarız; 

fikrimiz ve fiilimiz maalesef bu şekilde olmuş-

tur.Mücadele edilmeden, zafer kazanılacağı 

zehabına kapılmışız.Gönül gözümüz görmez 

olmuş; kafa gözüyle her şeye bakar olmuşuz. 

Ferasetimizin bağlanması,geleceğimize bend 

olmuş. 

       Değişmenin; tarihimizden, kültürü-

müzden,irfanımızdan,musıkîmizden,dilimizde

n, dinimizden, sahih geleneğimizden; velhâsılı 

bütün mazimizden kurtularak,bunları bir çır-

pıda paçavra gibi kenara fırlatarak necatı im-

kân dahilinde görmüşüz. Edebiyatı,keskin 

sınırlarla ayırıverdik; tarih öncesi tarih sonrası 

gibi. Musıkîmizi Batı tarzı değil diyerek milat-

tan önceki döneme aitmiş gibi bir hale getirmi-

şiz.Yapılan her işte, tekâmülde, gelişmede, 

reddi miras ederek teşebbüse yeltenmi-

şiz.Ama, her seferinde duvara toslamışız.Yine 

de nerede hata yapıldığını sormak aklımzın 

ucundan bile geçmemiş,halen daha geçmiyor. 

Bu halin elli yıl evveli,yüzyıl evveli yok. Elan 

bu samimiyetsizliğimiz, reddiyeciliğimiz, te-

melsizliğimiz artarak devam etmektedir. 

  Esef verici taraf ise;tarihî, millî, dinî;bizi biz 

yapan kıymetlerimizde hassas olduğunu zan-

nedenler veya öyle kabul edilmesini arzu 

edenler, etkili ve  yetkli mercilerie geldiklerin-

de bir anda nisyanla malul hâle dönüşüyorlar. 

Değişime sığınarak, derin güçlere mesaj veri-

yorlar. Halbuki buraya kadar,kendilerinin 

farklı olduğunu, bütün hassasiyetlere karşı 

hissiyab içinde olacaklarını vaad etmişler idi. 

Şu da bilinmeli ki, başkası için değişen;o, ol-

madığı müddetçe kabul görmeyecektir. Onlar-

dan yüz bulamayacaktır. Her verdiği taviz, 

yenisini beraberinde getirecektir. Ama, uluslar 

arası zaman o sınıfa dahil ol(a)mayacaktır. 

   Tekâmüldeki değişim,tarihî, millî,dinî,kültür 

değerlerini ideolojik bir yaklaşımla değil;tam 

aksine medeniyetimizin birer mirası olarak 

kabul edilerek geleceğimize yön verilse; terak-

kinin, bizi biz yapan kıymetlerimizi elimizin 

tersiyle bir kenara atmadan,onları bütün ben-

liğimize temessül ederek iktisadî, siyasî, sosyal 

sahalarda gelişmeye teşebbüs neticesinde ya-

rınların bizim olacağı kaçınılmaz-

dır.Maateessüf, bizler tarihimize ihanetin, ona 

sırt çevirmemizin hesabını tam veremedeğimiz 

için ümidvarlıktan bedbinliğe doğru hızla 

gidiyoruz. Bunu kendimize dert edinmiyoruz. 

Ne zaman ki, kendimize gelmeyi dert ediniriz; 

işte,o vakit iyiye doğru emarelerin olduğuna 

inanmaya başlayabiliriz. Görünen o ki, bizi 

buna sevk esecek   saiklerin meydanda olma-

yışı,değişime muhafazayla yaklaşmayışımız, 

derin endişelere sevk etmektedir. Ne zamanki 

bir ümid ışığı görünüyor;tam çıkış bulduk diye 

sevinirken kara bulutların üzerimize çökü-

vermesi, hüznümüzü  ve ümitsizliğimizi ar-

tırmaktadır. 

    Yine de, bu millet, o ruhuna kavuşmak 

için gayret sarfederse, gerçek Müslüman-Türk 

vasfını kazanma noktasında adım atarsa, buna 

rehberlik edenlere de mani olunmazsa,  belki 

istikbalin bizim olacağına ikna oluruz. Hama-

setle, sloganlarla; madde-ruh beraberliğine sed 

çekilirse değişen bir şey olmaz. 

    Tekâmüldeki değişimi hayata geçir-

mek; âtinin içinde sahih geleneği muhafaza 

edersek; istikbalin tam ortasına  bizi biz yapan 

değerlerimizi yerleştirirsek ve bunu da kendi-

mize şiar edinip yeni nesli tam techizatlı gele-

ceğe hazırlarsak,ümidvar olmamak mümkün 

değildir. 

 

2.   KÖKLÜ ÇÖZÜM   İÇİN       

      DEMİR  DÖVMEK... 
 

2.1.Değişim, Türkiye’de Siyasi Meş 

       ruiyeti ne kadar etkilemektedir? 
        Türkiye’deki siyasi hayatın işleyememesi-

nin temelinde yatan sebep, meşruiyetin kâmil 

mânâda olmayışıdır. Halkın seçtiği temsilcile-

rin derin devlete karşı meşru olduklarını ispat-

lamaya çalışmaları, kendilerini kabule icbar 

etmeleri derin bir krize sebep olmaktadır. Çö-

reklenmiş derin bürokrasinin fiili duru-

mu,mevzisini korumak ve kollamak adına 

milletin taleplerine sırt çevirmektedirler. 

Ehemmiyet arz eden hususun, devletin millet 

için var olma umdesi, tam tersi bir işlerliğe 

sahip: yani millet devletin bekası için şart ol-

duğu.Elbette millet-devlet münasebeti birbi-

rinden ayrılmaz rabıta halinde olmalıdır. Ha-

kikatte ise milletin evveliyeti çok mühim iken , 

devletin( bir kısım devletlünün) ön plâna çık-

ması, meşruiyet meselesinin temelini oluştur-

muştur. Dolayısıyla halkın temsilcisi olan siya-
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si iktidarın iş yapma sahası meşruiyet sorunu 

yüzünden devamlı suretle engellenmekte, yeni 

açılımlara teşne Türk cemiyeti bu sayede hep 

üçüncü dünya ülkesinin vatandaşı olma kade-

rini yaşamaya devam edecektir. 

    Meşru hükümetin icraati ise ne zaman 

meşru sayıldı işte,o takdirde önü açılmış kabul 

edilmektedir. ‘’Siyasal iktidarın tek meşruiyet 

kaynağı vardır, o da halktır.Bunun aksine meş-

ruiyet kaynağı belirlemek, bugünün dünya-

sında imkânsız bir şeydir.Türkiye’de farklı 

olan sadece şu var. Devlet katında meşruiyet 

ile, halk katında meşruiyet gibi bir ayrım yapı-

lıyor. Halk katında meşru olamayan bir şeyin, 

devlet katında meşru olabileceği şeklinde bir 

varsayıma dayanıyor. Demokrasinin gelişmiş-

liği ile alâkalı bir sorun. Sadece ve sadece hal-

kın rızası, halkın onayı meşruiyet kriteri olarak 

kabul  edilirse, sanırım bu sorunlarda çözül-

müş  olur.Bunun büyük ölçüde siyasal alanda 

yaşanacak gelişmelere bağlı olarak devam 

edeceğini veya ortadan kalkacağını söylemek 

mümkün. Şunun aşılması lazım: Devletin çı-

karlarıyla halkın çıkarları çelişiyor. Hayır çe-

lişmiyor. Devlet kendi çıkarlarının halk tara-

fından  hiden   edildiğine inandığını söylü-

yor veya böyle düşünüyor. Aslına bakarsanız 

buna biraz da Türkiye’de iktidarın temellendi-

rilmesiyle ilgili bir sorun. İktidar hakkı-

nı,hükmetme yetkisini elinde bulunduranlar 

böyle bir meşruiyet alanı açıyorlar kendilerine. 

Ben bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyo-

rum. Bu Türkiye’de ki siyasal gerçekliği ifade 

eden bir şey değil. Devletin farklı çıkarları 

olacaksa , bunu koruyacak birileri olması lazım 

deniyor,yok öyle bir şey.Türkiye’de şablon 

olarak tekrarlanan şöyle bir senorya var: Parti-

ler halktan destek alıyorlar iktidara geliyorlar, 

iktidara geldiği andan andan itibaren, öbür 

taraftaki meşruiyeti, devlet katındaki meşrui-

yeti  sağlamaya çalışıyorlar,halktan kopuyor-

lar. Bu tabii Türkiye’deki siyasete bir sürü 

hastalık getiriyor. Hükümetler kendi halk ta-

banından uzaklaşıyorlar, yapay dengele-

re,yapay gerçekliklere oturuyorlar,yapay siya-

set üretiyorlar. Ve siyasetin sarkacı her seçim-

de bir yerden öbür uca doğru dağılı-

yor.”(Türköne:2003;16)  

    Meşruiyeti ispata çalışan iktidarın ise 

bunu yapıncaya kadar; ya kendi prensiplerini, 

halka verdiği taahhütlerini unutarak aslını red 

yoluna gidiyor; ya da ( ki bunu yapan  uluslar 

arası parti yok gibi) aslını inkar edemeyeceği-

ni, milletin kıymetlerine asla ayrı düşemeyece-

ğini,milletin dertlerini çözmek için iktidara 

talip olduklarını, dolayısıyla bunu yapmanın 

kendilerini inkar mânâsına geleceğini ifade 

ederek, tekrar sine-i millete gitmeleridir. İfade 

ettiğimiz gibi bunu yapacak bir babayiğit şim-

diye kadar çıkmadı. Bundan sonra da çıkaca-

ğını bu şartlarda zannetmen. Zira milletle ters 

düşme pahasına da olsa, güya “uzlaşı” adı 

altında derin güçlerin yörüngesine girdiklerine 

ikrar ve itiraftan kaçınmaktadırlar. Siyasette 

kalıcı olmak, millete-hizmete mani olucuların 

mukavemetine rağmen-hizmet etmek meşrui-

yetin ta kendisidir ve kazanıldığı andır.      

   Siyasi meşruiyetin sorgulanmasına 

sebep olacak değişim nasıl bir netice verecek-

tir? Yeni bir açılım Türk siyasi hayatını; dola-

yısıyla Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendi-

recektir? Yaşadığımız derin meselelerin çözüm 

noktasında ne gibi kökten tedbirler alınmalı-

dır? Getirilecek çözüm modelleri ne kadar 

değişime mutabık olacaktır?Postmodern bir 

yaklaşım  mı sergilenecek yoksa çok uzak ol-

mayan tatbik edilmiş sistemi günümüze mi 

uyarlanacak? Kısacası Muhafazakâr Değişim 

nasıl bir çözüm getericek günümüzdeki acil 

sorunlara? Şimdi bu mesele ile alâkalı düşün-

celerimiz  şöyledir: 

    Sosyal hadiselerin  tarih içindeki seyri 

etki-tepki esasına dayanmaktadır. İnsanların 

kimlik arayışı nereden geldim-ben kimim, 

köküm dereye dayanıyor gibi soruları kendine 

sormaya başladığında o insanlarda bir şeylerin 

değiştiği  görülür. Durup dururken aklılara 

gelmeyen ,gelmesine sebep ortamın oluşması 

bir  zamanda bu sualleri kimlik soruşturması-

na dayalı etnik kimliği ön plana çıkaran 

,ayrıştırmayı körükleyen düşünce kalıplarının 

aleniyet kazanması dikkatlerin buraya odak-

lanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Asgari müş-

tereklerden ziyade ırkı savunan fertlerden 

teşekkül eden toplulukların şuur altına 

zerkedilmeye başlayan masumane fikirler 

daha sonra birilerinin sinsi emellerine yağ 

sürmektedir. Masum taleplerin  tehlikeli hale 

gelmesi üzerinde titizlikle durulması icap eden 

bir gelişmedir. Sebeplerini hassasiyetle tetkik 

ederek içtimai ilmin ışığında meselelere çare o

 lmak tek çıkış noktasıdır. 
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  Cumhuriyet tarihimizin üç açmazı kabul edi-

len İslamcılık,Komünizm ve Kürtçülük ile son 

durum şudur: Komünizmin gerçekleşebilirli-

ğinin ortadan kalkmasıyla mesele çözüme 

kavuşmuş gözükmekte;  ama fikren devam 

ettiği  muhakkak.İslamcılık’ın müslümanlar 

üzerinde sonuçlamış gözükmesi  ve Kürtçülü-

ğün Zerdüşt bir yapıya doğru kayması , mese-

leyi çelişkiler yumağına dönüştürmüştür. Top-

lumun gerilmesine sebep olacak bu hususlar, 

gerçekçi ölçüler dahilinde    analiz edilerek 

neticeye gitmenin  yolları aranmalıdır.  

2.2.Değişmek; “Asıl” olanı tahrip  

      etmek midir?  
       Sosyal hâdiselerde değişim kadar suiisti-

male uğrayan mefhum az bulunur.Cemiyetin 

gelişmesi için değişime ayak uydurmasından 

bahsedilirken,söz konusu değişimin niteliğinin 

tezahürü nasıl olmalı üzerinde fazla durul-

maz.Veyahut da,değişime izafi olarak yükle-

nen mânâ her fikre göre farklılık kaza-

nır.Muhtelif fikirlerden neşet eden değişimin 

tekâmüle mi tahakküme mi vesile olduğunu 

ancak vaz eden kişi(ler) bilmektedir.Şu kadar 

var ki değişimin ana merkezi “Asıl”ı daima 

yok saymak üzerine kurulmuştur. 

   Vahiy Geleneği’nin hakim olduğu 

cemiyetimizdeki ilmî araştırmalarla iştigal 

eden zevatın  meseleye bakışı,değişim; “Asıl” 

olanın tekâmüle mani olduğu düşüncesini ana 

eksen yaparak tamamen redcilerin bir adım 

gerisinde, “hakir “görmek, “aşağılık” hissiya-

tıyla hareket ederek muhafazakârlığı,karşı 

olduğu batıcılık sıfatıyla; yine muhalifliğine 

zemin olan fikirlerle  karşılık vermesi ne kadar 

da acı tesadüftür.Veya buna,şuurlu muhaliflik 

ile yerdiği fikirleri baş tacı etmesi ve bununla 

mücadelesini sürdürmesi değişimin hangi 

bakış açısında mündemiç olduğunu göster-

mektedir. 

   Vahiy Geleneği sorgularken;tarihten 

gelen mirasın “halk”İslâm’ı ile “havas” İslâm 

anlayışının zamanla ayırt edilemeyecek hale 

gelmesi ve  topyekün bertaraf edilmesi; buna 

mukabil  “Asr-ı Saadet”e rücû telâkkîsi adı 

altında Ehl-i Sünnet-i otoriterlik,tekâmüle set 

çeken, dinî bir sınıfın teşekklül ettirdiği gibi 

yaklaşımlarla istikbal peşinde olanlar gibi dü-

şünceye sevk edilmesi çok manidardır.Bu 

minval üzere hareket edenler,içindeki hikmeti 

 hiden   arayanların halini andırır. Kendi 

tarihî geleneklerine bağlı olarak âtîye bakanları 

diğer İslâm ülkelerindeki İslâmcı aydınların 

ileri sürdükleri;aslında,belki de kendi yerleşik 

düzenlerindeki uygulamalarından kaynakla-

nan icraata tepkinin yansıması olarak görmek 

mümkün olan aynı fikirleri, yaşadığı toplumda 

aynısı görmek istemeleri garip kaçmaktadır.Bu 

zevatın bin yıllık tatbikatın tamamının hatalı 

olduğu yönündeki düşünceleri, kendilerine ne 

kadar “ecnebi “olduklarına delâlet eder.Bu 

şekil münevverlik veya ilim adamlığı yap-

mak;İslâm’ı ve dolayısıyla onun uygulayıcıla-

rını (elbette zaman içinde meydana gelen hata-

lar mevcuttur) müslümanlığın gelişmesinin 

önündeki engelleri koyucular olarak niteleme-

leri,medeniyetler çatışması tezini işleyenleri 

haklı çıkarır niteliktedir. “Sonuçta, medeniyet-

ler çatışması tezi için, Soğuk Savaş’ın bitimi 

aynı zamanda medeniyetler arası savaşın baş-

langıcıdır,çatışma olgusunun sistem-kurucu 

niteliğinin devamıdır, güvenlik olgusunun 

devletin temel söylemi olma konumunun de-

ğişmesidir,ve düşman öteki kodlamasının 

ideolojiden kimliğe,daha somutta da kültürel 

düzeyde medeniyetler alanına kayması-

dır.Böylece, medeniyetler bir birlerinden hem 

farklı, hem de bir birleriyle çatışan nitelikte 

tanımlanmaktadır.Bu temelde de, Batı mede-

niyeti uzlaşmacı,gelişmeci, kalkınmacı, de-

mokratik ve modernleşmeci görülürken, İs-

lâm çatışmacı, gelenekçi, gerileştirici, anti-

modern ve otoriter olarak tanımlanır.” 

( Keyman,2003/20:15-16) 

   Aslında bu tarz bir medeniyet anlayı-

şının salipten gelmesi ve vehim keyfiyetli yak-

laşımın olması tabiidir. Tam aksine bir fikre 

sahip olmaları bizi şüpheye düşürürdü 

.Ancak,aslına döneceği iddiasıyla İslâm mede-

niyetini vücuda getirdiği değerleri tahribata 

maruz kalmış iddiasıyla külliyen Ehl-i Sünneti 

batı gözüyle değerlendirmek veya onların 

ortaya koydukları kaynaklardan beslenen bil-

ginlerin eserlerini mehaz kabul etmek;akla 

ziyandan da öte onların amacına hizmet etme-

ye eşdeğerdir.Pozitivist aklın rehberliğindeki 

tecdidin tekâmüle hizmet ettiğini zannetmek; 

vahiy-akıl muvazenesini akıl lehine çevirmekle 

inanç sistemimize vurulucak en büyük darbe-

lerden birini teşkil edeceği âşikârdır. Bu yüz-

den İslâm Medeniyeti’ nin “orta yol” tavsiyesi 

ve umdesi, umûmi olarak kabul görmüş;“akıl” 
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cıların hükmü ise orta yoldan saptığın-

dan,tatbikatının ne kadar sınırlı kaldığı ma-

lumdur.Yine bin yıllık İslâm-Türk medeniyeti-

nin tekâmüle manidir iddiası,objektif olarak 

tetkik edildiğinde ne kadar mesnedsiz olduğu 

aklın selimin varacağı bir netice olacaktır. 

    Şimdi şu ifadeler-ki bunu iddia eden-

lerin icra organlarının en yetkili yerlerinde 

olduğu düşünüldüğünde meselenin ilmî 

vehameti ortadadır;içimizdeki hoşgörücü itti-

fakının sonuçları daha şimdiden kendini 

göstermeketedir.- İslâm dünyasının dolayısıyla 

müslümanların ilerleyememesini Ehl-i Sünnet 

doktrinine bağlayan iddialar dikkat çekicidir. 

Çözümü kendi kökünde değil;gelip geçici mo-

da rüzgârından ilham alınarak ithal fikirlerle 

geleceğini tayin ettiklerine işarettir.Kur’an   

müslümanlığı bunun tipik bir numunesidir. 

  “Tarih boyunca kendi bünyesinde de binbir 

türlü  yorum içermiş olan Ehl-i Sünnet’in bu 

spesifik konjonktürde belli bir yorum biçimine 

karşı araçsallaşması ve uzlaşmaz bir içeriğe 

kavuşturulması gerektirmektedir.Ehl-i Sün-

net’ten sapmış olduğu söylenen İbn 

Teymiyye’nin , sıradan bir fıkıh mezhepler 

tarihi bilgisiyle bile ,Ehl-i Sünnet doktrininin 

en önemli  temsilcilerinden biri olduğu görü-

lebilirdi.Ehl-iSünnet’in meşruiyeti tanınmış 

dört mezhebinden Hanbelî mezhebinin 

Ahmed bin Hanbel’den sonraki en meşhur 

müctehidi bile icad edilen bir gelenek içerisnde 

“sapık kol” olarak nitelenmekten kurtulama-

yacaktır.Necip Fazıl’ın otoriter söylemiyle 

buluşan bu tavrı,muhafazakâr tutumların tari-

hi olarak  yüklendikleri işlevi ve establisment 

politikasını tekrarlıyordu aslında:Abdullah 

Laroui’nin  biraz da sınıfla alâkalı bir refleks 

atfettiği şekilde, müesses düzene karşı yenilik 

dalgası baş gösterdiğinde belli sınıfların örgüt-

lenerek bir gelenek icad etmeleri ve bütün 

savunmların bu geleneğin arkasına sığınılarak  

yapılması.Ehl-i Sünnet savunusu durumunda 

da, esasen fiilen işlemekte olan ve dolayısıyla 

kendi saldırı altında bulunan Ehl-i Sünnet 

yoktur... “(D)oğru yolcu” dini muhafazakârlık 

bakımından “sapık kol” olarak nitelenen Mu-

hammed Hamidullah, Mevdudi,Mustafa Sibai 

ve Seyyid Kutub gibi isimler, Ehl-i Sünnet 

çizgisine daha uyumlu bir söylem ve zihniyete 

sahiptirler.Akıl yürütme, fıkıh performan-

sı,sürekliliği içerisinde bir  geleneği sürdürme 

bakımından bu isimler Ehl-i Sünnet’in fiili 

gelenekli söylemi içerisindedirler. Hatta para-

doksal olarak onları sapık kol olarak  nitelen-

direnlerden daha fazla  bu söylemim içindedir-

ler.Bununla birlikte onlar,Türkiye’de alt-sınıf 

ve taşralı bir sosyolojik  tabana sahip yeni 

Türk-İslâmcı dalganın rağbetini çekmiş olmak 

bakımından yerlici ve gelenekçi değerler üze-

rinden örgütlenen bir tepkiye maruz kalacak-

lardır. Bu tepkinin  yerliciliğe ve geleneğe at-

fettiği kutsallık ve estetiğin yer yer seçkinci bir 

otoriterlikle dillendirilişi tam da başkalarının 

Sünnîliğinin neden makbul sayılmadığının 

açıklanmasını kendinde içeriyor.Fetişleşmiş 

Ehl-i Sünnet’in içeriği ve tutarlılığı değil, bu-

nun “bize ait” olması önemlidir.Ehl-i Sünnet 

üzerinden fetişleşen “biz”den başkası değil-

dir.İslâm da giderek bizim milletimizi temsil 

ediyor olması bakımından kutsallaştırılmaya 

değer bulunur. Dolayısıyla  İslâm üzerinden 

kutsallaştırılan, biraz da Durkheimcılık gele-

meyecekse, bizzat “biz” olur.Bu söyleme dö-

nem dönem eşlik etmiş olan,Türk milletinin 

Müslüman olmadan önce de zaten yeterince 

“iyi” olduğu edebiyatı,  biraz daTürk mille-

tinin İslâm’ın zaferlerine yaptığı katkılar 

edebiyatıyla imtizaç etmiş ettirilerek, bundan 

İslâm ümmetinin  tartışılmaz önderliği sonu-

cu çıkarılacaktır. Oysa,”çeviri İslamcılık”, 

“kökü dışarıda olan İslamcılık” doğrudan 

Kur’anî ifadelerle” Bir toplum Allah’a olan 

ahdini unuttuğunda Allah onu savar, yerine 

iyiliği emretmekten, kötülüğü men etmekten 

çekinmeyen bir toplum getirir, bunlar kına-

yanların kınanmasından da çekinmezler” 

düsturuyla evrenselci ve anti-milliyetçi bir 

vurgu taşıyacaktır.(Aktay,2004:29-30) 

  Bu bakış açısıyla, oryantalist yaklaşı-

mın mahiyet itibariyle ne farkı vardır? Onu da 

tefekkür etmek akıl sahiplerine düşer.  

      

3.  HUZUR-REFAH CEMİYETİ’NE    

     DOĞRU  

3.1.Kontrol Edilebilir İktisadi Sis           

tem:Asgari Devletçilik-Azami Ba-

ğımsızlık 

         Kapitalist sistemin iktisadi anlayışı kont-

rol edilemez boyutlara ulaşmış, vahşi ekono-

mik felsefesi daima tüketim çılgınlığını besle-
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miştir. Burada teknik terimlerle meseleyi ikti-

sat derslerine döndürmenin anlamı yok . An-

cak, vahşi kapitalizmin mutlaklaştırılmasının 

doğru olmadığını, alternatifsizliğine ket vur-

mak mecburiyetinde olduğumuzun müdrikliği 

ile hareket etmeliyiz. Oryantalist bakış açısıyla 

batının kendi içinden çıkardıkları,kendi değer-

lerinden ürettikleri vahşi kapitalizme karşı 

farklı bir sistem sunulmalıdır. Arz edilen al-

ternatif iktisadi sistemin tarihi tecrübenin im-

biğinden süzerek/süzülerek günümüz şartları-

na cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Kalıp-

laşmış “izm” lerden farklı bir “derin iktisadi” 

sistemin varlığını bir şekilde insanımıza ve 

beşeriyetin hizmetine arz etmenin mecburiyeti 

kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 

    Tüketim çılgınlığının felsefi alt yapısı-

nın kapitalist sistem tarafından beslendiğinden 

şüphe duyulmamalıdır. Bunu tesis ederken  

yumuşak bir yol bulması, insanları ürkütme-

yecek  bir şekilde sunması önemlidir. Böyle bir 

yolu bulmuşlar,adına da liberal iktisat demiş-

ler, çığırtkanlarından da “son iktisadi sistem” 

diye yutturmalarını istemişler; dolayısıyla 

alternatifsizliklerini ilan edivermişler!  

   Liberal ekonomi doktrini muvacehesinde her 

şeyin  piyasada  oluşmasını beklemişler. Bu-

nu,“görünmeyen el”le vahşi kapitalizme hiz-

meti, görünmeden  yaptırmışlardır.Fakir zen-

gin uçurumunu derinleştiren,en tepedeki bir 

çift gözün zenginliği kahir ekseriyete hük-

metmiş, dünyada yoksulluk almış başını git-

miş. Zengin kaynakların sömürülmesine ve 

semirilmesine  dayanak teşkil eden “ maksat 

için vasıtalar mübahtır” ilkesince  dünya ikiye 

bölünmüş:beyaz ırk ve köleleştirilmişler… 

 Kapitalizmin bağrından çıkan Sosyalizmin 

Çarlık Rusya’sında ortaya çıkmasıyla çelişki 

arz eden Komünizmin sona ermesinden son-

raki  dönemde çığırtkanların liberal demokra-

sinin tartışmasız! Son olması, yeni ‘izm’in  bir  

peydalanmasına sebep olmuş ve ismini de 

Globalizm koymuşlar! Böylece insanlığın hay-

rına olacak global faydaların bir anda kapita-

lizmin emrine arzı, Globalizmi yeni idolmuş 

gibi beşeriyete yutturulmasına zemin hazırla-

dı.Herkesin ağzına verilen Globalizm (küresel-

leşme!), sakız  gibi çiğnetilmektedir. 

   Hakikaten Vahşi Kapitalizmin 

postmodern yüzü Globalizm alternatifsiz mi? 

Globalizm bütün insanlığın hayrına mı? Gele-

cek, millî devletsiz mi olacak? İddia edildiği 

gibi bütün dünyanın köy haline gelmesi  mev-

cut sistemlerin sonunu mu getirecek? Başta 

iktisadi faaliyetler olmak üzere sosyal, kültü-

rel, insani münasebetler,beşeri olabilecek her 

şey kontrolsüz mü hayatiyetini devam ettire-

cek? Kapitalizmin iyice atomize ettiği insanlı-

ğın değerleri  “bırakınız yapsınlar; bırakınız 

geçsinler” anlayışına mı kurban edilecek? 

Kapitalizme mukavemet edecek,tam bağımsız 

alternatif bir sistem imkânsız mı? Globalizmin 

iddia ettiğinin aksine bütün insanlığı kucakla-

yan; refah-huzur  cemiyetini hayat vermek 

mümkün değil mi? Veyahut da böyle bir sis-

temin varlığı bahis mevzu da kasıtlı bir “güç” 

bunun devamlı yok mu sayıyor? Ya da saydı-

rıyor?  

   Refah-huzur cemiyetini ihdas edilebi-

lirliğinin fikrî tahlilini yapmaya çalışalım: 

 

3.2. Globallik Ve Mahallilik 

   Cihanşumulluğun (Evrenselliğin!) 

boyutunu anlamak;küçük evrenden(mikro 

kozmik) büyük evrene(makro kozmik) doğru 

tekâmülün tam olarak teşekkülünü gerektirir. 

Boyutun ( hide) kozmikliğini nasıl olacağının 

tespitini yapmak imkân dahilinde midir? Değil 

midir?Tesirini azamî etmenin yolları neler-

dir?Türkiye’nin globalliği nasıl olmalı-

dır?Türkiye çağı yakalayabilecek mi? Vs.vs. Bu 

soruların ardı arkası kesilmez.Meselenin sınır-

larını iyi çizerek, tahlilimizin tespitinde fayda 

vardır. 

    Kimilerine göre kainatın son bulma-

sı,kimilerine göre de çağın son bulması nazari-

yeleri meselelerinden ziyade;Yirmi birinci  asır 

için neyin ehemmiyetli olacağı ve han-

gi“âmilin” rol oynayacağı çok önemlidir. 

    Gelecek;geçmişin bileşkesi olduğuna 

göre istikbali tayin edecek (bahusus Türkiye 

için) ferdî ve ictimaî tercihimizin cephesi mü-

himdir.Bilgi çağı olma yolundaki vetire, bizim 

ülkemiz açısından ehemmiyet arz eder.Sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna tekâmül süre-

cindeki Türkiye’nin yeri neresidir denir ise 

aklın ilk sürat ettiği şey; sanayi asrına bile ula-

şamadığı noktasındadır. Halbuki Türkiye’nin 

XXI. Asrın reel hedeflerini tutturabilmesi için 

bilgi çağının mucipliliğinin ülkemiz açısından 

önemi nedir sualinin cevabı iyi tahlil edilmeli-

dir. 
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    Kendi tahayyül ve tasavvu-

rum,“sorumluluğu”göğüsleyenin XXI. Yy.da 

hakim güç olacağı yönündedir.Yani XXI.asır, 

“MES’ULİYET”asrı olacaktır. Bu yönde bazı 

batılı bilim adamlarının görüşü varsa da,bu 

âmillerin (faktör) tali kaldığını görürüz.“... 

kapitalist-ötesi toplumun enformasyonunu ve 

yapılanmasını sağlayan ilke sorumluluk olmak 

zorundadır.Kuruluşlar toplumu, bilgi toplu-

mu, kesinlikle sorumluluğa dayalı bir düzen 

olacaktır.”diyenPeter 

F.Drucker(Drucker,1994:141)bile mes’uliyeti 

sınırlamaktadır. 

   Şimdi, tespitimizi bu şekilde tayin 

ettikten sonra “sorumluluk” taşıyacak olan-en 

azından öyle tahmin ediyoruz- Türkiye’nin 

bunu yüklenecek durumda olabilmesi için 

bileşenlerinin iyi organize edilmesi gerekmek-

tedir. 

 Asıl meselemize dönersek akla şu sual gele-

bilir:Modern köle ile mahalliliğin rabıtası  

nedir? Bunun  uygulanabilirliğini iyi seçerek 

(sistematik vecheyle)meseleye yaklaşalım. 

     Neden “sorumluluk” üzerinde bu 

kadar önemle duruyorum.Niçin “sorumluluk” 

çağı keyfiyetini ön plâna çıkarıyorum? Şöyle 

ki; 

     Önümüzdeki bilgi çağı,tamamen mak-

ro sanayinin yerini mikro ekonomiye (Hıgh-

Tech: Bilgi Sanayi)bırakmaya doğru dünyanın 

evrim geçirmesi,bilimin tatbik edilme şeklini 

de değiştirdi. Mikro sanayinin (bilim olarak) 

genetiğe tatbiği yeni bir çığırın başlangıcı ola-

bileceği gibi “insan türünün daha sağlam bünyeli 

ya da uzun ömürlü olan çeşidi,teorik  olarak sonsu-

za kadar genetik kimliğinin mülkiyeti alınacak  

şekilde patentlenebilir.” (Sayar:1994/11) ifadeleri 

kapitalizmin bataklığına, yani sorumsuzca 

insanın geleceğini ipotek altına alma basiret-

sizliğine doğru gitmemesi için de uluslar arası 

sebep yoktur. Bunu önlemenin manevî bir 

ciheti vardır(Ahlâkî). Bunun için çağı yönlen-

direcek unsurun tahlili ve tespiti önemli-

dir.İfadeye çalıştığımız sorumluluk(mes’uliyet) 

umdesi cihanşumulluğun yansıması-

dır.Türkiye için izdüşümü globalleşmeyi 

yakalamakdır(Buradaki globalleşmeyi yaka-

lamakla kastedilen , bir vakıadan ibaret olan 

globalleşmedir.Yoksa,“Globalizm“ denen yeni 

müstemleke vasıtası olarak kullanılan emper-

yalist bir misyonun uzantısını dikkate alma-

mız; aynı kefede olduğumuzu gösterir ki, bu-

nu müdafa etmemiz mümkün değildir).  

     

3.2.1. İlmin Ahlâkîliği, “Bilimselliğin” 

Ahlâksızlığı 
  İlmin Ahlâkîliği, “Bilimselliğin” Ah-

lâksızlığı(Mezkit,2011:122) günümüz ahlakının 

nirengi noktasını teşkil etmektedir. Bilim ve 

teknolojinin ilerlemesi, insanlığın maddî refa-

hına bulunduğu katkıdan dolayı müteşekkir 

olmamız lazım gelir. Ona, her türlü ortamın 

bahşedilmesi icap eder. Elbette, asrımızın tek-

nolojik gelişmelerinin insanlığa faydasını inkâr 

etmemiz, abesle iştigaldir. Beşeriyetin menfaa-

tine olacak her adım taktirle karşılanmalıdır. 

Nasıl ki, elektriği bulan Edison’a minnet borç-

lu isek, diğer sahalardaki olumlu icraatı olan-

ların da-kim olursa olsun- insanlığın şeref üye-

si sayılmalıdır. Ancak, ilmin, “bilimselleğe” 

tahavvül etmesi (dönüşmesi) neticesinde 

maddî boyutun hakim olmasıyla“ahlâkî” 

 hiden  kendini göstermiştir. İşte, meselenin 

bam teli burasıdır. Batı,maddî alandaki tekâ-

müle hep “pozitivist” bakış açısıyla yaklaştığı 

için, bütün dünyadaki yansımaları da böyle 

olmuştur. İlerlemenin ahlâkî  hid  (manevî 

ciheti,inanç tarafı) hep ihmal edildiğinden 

ötürü, kalbinde Allah korkusu olmayan    

( müslüman olmayanlar için “etik” değerleri 

bulunmayan) bilim adamı ve onun takipçile-

rinden ve uygulayıcılarından ilmin ahlâkına 

tabi olacağını zannetmek, safdillik olur. Mese-

lâ, Hipokrat Yemini eden doktorların bu ahde 

ne kadar uydukları meçhuldür( Burada hakiki 

mânâda yeminine sadık kalan doktorları ten-

zih ediyorum.) Bilimin “evrenselliği”nden 

dem vurulurken, yeni icadın hangi fakire ak-

settiğini bilen var mı? Bir noktada aksediyor: O 

da, kobay olarak kullanılan kimsesiz, fa-

kir;hakkını arayamayacak halde olan mazlum-

lardır. 

    Asrımızın en mühim buluşlarından 

biri olarak kabul edilen ”gen haritasının “çıka-

rılması; insanların “gen”leriyle oynamanın 

hangi çılgınlığa yol açacağı en yetkili ağızlar-

dan duymak mümkündür. Bu meselenin ilmî 

tarafı bir yana,ahlâkî yönü akıl almaz derece-

de, çılgınlıkların arz edeceği iddia edilmemek-

te;bilakis genetik ahlâksızlığın hangi safhalar-

da olduğunun bilinmemesinin dehşet vericili-

ğinden korkulmaktadır. Buralarda deney aracı 
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olarak kullanılan insanların kimler olduğunu 

tahmin etmek güç değildir. O halde, bilimin 

faydasından söz edeceksek, evvelâ onun ilmi-

liğinden, yani ahlâkîliğinden bahsetmemiz 

gerekir.   

   Fazla uzağa gitmenin âlemi yok! Zira, 

Müslüman bir ülkedeki bilimsel ahlâksızlığın 

ölçüsü olarak “tüp bebek” hadiselerine bak-

mak kâfidir. Çocuğu olmayan insanların nasıl 

gayri meşru yollara sevk edildiğini biliyoruz. 

İlmin ahlâkî cihetinin noksanlığı sonucunda, 

“bilimselliğe” tapınılacak mesabedeki itikat, 

ahlâksızlığın kapısını aralatmıştır. 

Prof.Dr.Cevat Babuna, bu hususu şöyle değer-

lendirmektedir: 

    “Sperm babadan,yumurtacık anneden 

alındığı zaman bir sorun yok. Dinî esaslara 

uygun. Sperma babadan gelmekte-

dir,yumurtacık anneden gelmektedir, gayri 

meşru bir olay yoktur tüp bebeklerde. Ancak, 

sonradan bu, gayri meşru yollara da saptırıl-

mıştır. Meselâ sperması olmayan kocalar var-

dır. Başkasının spermasını almak suretiyle 

annenin yumurtacığını onunla aşılama ve böy-

lece o yumurtacığını içeriye yerleştirilmesiyle 

ailesinin yarısının rol aldığı bir bebek doğmak-

tadır. Tabi ki burada zina kokusu vardır. Çün-

kü genetik olarak bir çocuğun  anneden ve 

babadan gelen DNA sistemini taşıması lazım 

gelirken burada bir yabancı işin içine girmek-

tedir. İslâm dini açısından zina en büyük  gü-

nahlardan biri olduğu için bizim ülkemizde ve 

İslâm dünyasında bu kabul edilmemektedir. 

Baba ile anne arasında olan bir münasebet 

olduğu zaman bu meşrudur, ama bir yabancı 

karıştığı zaman meşru değildir. Çok sık rastla-

nılan ve spekülasyona çok müsait olan yabancı 

sperma ile aşılama olayı,bizim dinimiz tara-

fından  kesinlikle  kabul edilemeyecek  çirkin 

bir olaydır... (S)perm bankası denilen şey in-

sanlığın intiharıdır. Aileyi ve toplumu çökerte-

cek gayri meşru bir uygulamadır. Avrupa 

Birliği’nin bu gibi dinimize,örf ve âdetlerimize 

aykırı olan bir şeyi zorlaması mümkün değil-

dir. Böyle bir kanun olsa bile, vicdanı olan, 

dinine, örf ve âdetlerine bağlı olan  bir insan 

bunu yapamaz. Mühim olan kanundaki yasa 

değil, insanın ruhundaki yasadır.” 

(Babuna,2004) 

   Ahlâkî kıymetlerin olmadığı yerde, 

ilim olamaz. İlmin olmadığı yerde hangi ge-

lişme olursa olsun, “bilimsel” ahlâksızlığı kö-

rükleyecektir. Çünkü, “bilimsel ahlâksızlığın” 

kökünde; vahşi kapitalizmin maneviyat tanı-

mayan,her şeyi madde ile ölçen,pozitivist 

telâkkîsi vardır. Metafiziği kabul etmeyen;her 

şeye “Amprizm” ile yaklaşan anlayışın neticesi 

de budur.     

  Batıcılar, meseleye bu zaviyeden bakmamış-

lar, hep görünüşe aldanmışlardır. Veya bile 

bile yapmışlardır. Bu telâkkî yüzünden  mane-

vî değerleri red eden, İslâm dinî ile hemhal 

olmuş geleneği, örf ve âdetleri yok sayan zih-

niyetin doğmasına sebep olunmuştur. Bununla 

yetişen bir bilim adamından nasıl bir ilim ah-

lâkı bekleriz, anlamak mümkün değildir. Olsa 

olsa, “bilimsel “ahlâksızlığın yolu açılmış olur. 

   Halbuki, “İlim Çin’de de olsa,onu alınız” 

düsturunun hakim olduğu bir anlayış, tekâ-

mülde  esas zemin alınsaydı, ilmin ahlâkîliğin-

den söz edilebilirdi. Ahlâkî (manevî) zaafiyeti 

   bulunmayan, yaptıklarının hesabının soru-

lacağından haberdar olan bir ferdin; kapitalist 

gibi düşünmeyeceği âşikârdır. Maddî ve ma-

nevî tarafının donanımını tamamlamış insan; 

beşeriyete hizmeti “vazife “kabul edecektir. 

Böylece gayri insanî tatbikatlardan kaçınacak-

tır. Bu taktirde, ilmin ahlâkîliğinden bahset-

mek mümkün olacaktır. “Bilimsel” ahlâksızlı-

ğın önü kesilecektir.  

    Kapitalizmin, ferdin merkeze alınma-

sını öngören  anlayışın meşru olmayan yollar-

dan, denetlenmesi mümkün  görünmeyen 

sistemlerle  zenginleşmesine teşvik etmesi 

sosyal dengeyi alt üst etmiştir. Fakir-zengin 

tahterevallisi; maddi açıdan zenginlere sark-

mış, fakirliğin artışına yol açmıştır. Nasıl mad-

diyata sahip olunur fikrini asıl kabul eden 

anlayışın  hüküm ferma oluşu gayri meşrulu-

ğu hazırlamıştır. İnanç kıymetlerinin bir tarafa 

bırakılmasına sebep olmuştur. Materyalist 

zihniyetin hakim olması “ahlâki değerleri”n 

değişmesine; hatta yok olmasına;dolayısıyla 

fırsatlar dünyasının keşfine insanları itmiştir. 

Fırsat eşitliği yerini, fırsat eşitsizliğine bırak-

mıştır. Gemisini yürüten kaptan misali, maddi 

gücün nereden geldiğinin pek önemi kalma-

mış; kaynağının sorulması erdemsizlik adde-

dilmiştir. “Nereden buldun suali” kapitalizmin 

ruhuna aykırı olduğundan beşeriyetin lehine 

hiçbir işin  olmaması;bilakis  neye mal olursa 

olsun  maddi menfaatin ön plânda tutulması 
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liberal iktisadın amir hükümleri olmuştur.  

Müdafiileri(savunucuları) tarafından erdemle-

rinden söz edilmesi, kapital sömürüyü örte-

memiştir. Ruhu alınmış kazancın, kazanana 

menfaat vermemesi kökenin çürüklüğüne 

delâlettir. 

                                        ***  

   Devletsiz, otoritesiz toplumun var 

ol(a)mayacağı aşikârdır. Millet, kendini koru-

yup kollayacak bir kudretle ayakta durabilir. 

Ferdiyetçi anlayışın var olması mümkün de-

ğildir. Materyalist kaynaklı ferdiyetçilik, libe-

ralizmin hediye ettiği bir ucubedir. Eğer her 

şey ferdin hakimiyeti altında gerçekleşseydi, 

en liberal ülkelerde niçin anlaşmazlıklar bir üst 

otorite (adalet mekanizması)tarafından izale 

edilmesi yoluna gidilmektedir sorusu havada 

kalacaktır. Eğer bahsedildiği gibi ferdiyetçilik  

insanların özgürleşmesi ise  ona bu hürriyeti 

hangi  mes’ul merci sağlayacak? Aydınlama 

felsefenin icadı olan ferdiyetçilik insan mer-

kezli değildir. Olsa olsa insanların yalnızlaş-

tırma merkezidir. Hümanizm adı altında in-

sanlığı yalnızlığa mahkum etmek,cihanşümûl 

(global)kıymetleri ideolojileştirmek,Vahşi Ka-

pitalizmin hedefi değil midir? 

  Sosyal güvenliği temin edilememiş topluluk-

ların serbestliklerden fayda umması safdillik 

olur.  Milleti meydana getiren fertlerin sosyal 

güvenliği sağlandıktan sonra, verimli bir ikti-

sadi sistemin işleyişi önem arz etmektedir.  

    Cemiyeti perişan eden, uçurumun 

kenarına kadar hatta yardan aşağıya düşmesi-

ne sebep olan yolsuzluklar, suiistimaller, rüş-

vet, adam kayırmacılık, kamunun arpalık ola-

rak telâkkî edilmesi, politik yatırımların mey-

dana getirdiği   fabrika mezarlıkları vs. gibi 

amiller, “devletin ekonomi içinde ne kadar yer 

almalıdır” fikrinin sorgulanmasını beraberinde 

getirmiştir. Bu durumda bir üst otoritenin 

hududunun bulunması mecburidir. Kontrollü 

İktisadi Sistemin asıl hedefi asgari devletçilik- 

azami bağımsızlık umdesinin esası refah-

huzur cemiyetinin zeminin teşkil edecektir. 

Asgari devletçilik-azami bağımsızlık, ithal 

iktisadi anlayışa set çekeceği bellidir. Dışa 

bağımlılığın asgariye indirmek, hatta hiç ol-

mamasını temin etmek ana siyaset olmalı-

dır.Devletin teferruatla debelenip durmasın-

dan ziyade teftiş görevini en iyi şekilde yerine 

getirmesi birçok şeyi  halledecektir.  Ancak  

ülkenin refah seviyesini yükselmesi ise hür 

teşebbüs vasatın  oluşturulmasıyla mümkün-

dür. Bunun için “bir ülkede “düşünce suçu” 

hâlâ mevcut ise önce bu aşılmalıdır. Serbest 

düşünmeyi/ düşünebilmeyi tatbik edilebilir 

duruma getirmenin yollarını aranmalıdır. Sivil 

teşkilâtlanmanın olabilmesi; sivil topluma 

geçiş sürecini hızlandırabilmek için yeter şar-

tın ilkini mutlaka (ama şuurlu olarak) tesisi 

zaruridir:Hür Düşünce.Dünyevî her şeyin 

gerçekleşebilirliği (ekonomide dahil) hür  dü-

şüncenin “şemsiyesi” altında tezahür eder. 

    Ancak, hürriyetçi ve serbestî(liberal) 

anlayışımız “Tarihin sonunda elitlerin ve 

halkların kabulleneceği tek sistem liberal 

demokrasidir” gibi Batıcı/Aydınlanmacı ideo-

lojik bir yaklaşım  olmamalıdır. Bu telâkkî, hür 

irade ve hürriyeti,bir milletin istiklalini, libe-

ralliğe inhisar etmekle tamamen 

dokmatikleşmesine ve mutlaklaşmasına iter. 

Alternatifsizlik hürriyetin özüne ters düşer. 

Serbestliğin (Hürriyetçiliğin) (düşünce, sistem 

vs.) seçiciliğinin olması elzemdir. 

   Hareket noktamızı bu şekilde tayin ettikten 

sonra asıl mevzuumuza geçelim: 

  Serbest  piyasa  ekonomilerin en büyük zaafı 

enflasyon ve yolsuzluktur.Bu meselenin bir 

maddî (iktisadî) bir de manevî (ahlâkî) cephesi 

vardır. Sorunun, ahlâkî yönünü tahayyül ede-

rek çözüm aramak, madde cihetine çıkış nok-

tasını oluşturur.   

 Mevcut sistemdeki yolsuzlukla-

rı,suiistimalleri ortadan kaldırmak kanunlarla 

mümkün ise de; esas can alıcı noktanın kişinin 

kendi içinde oluşturacağı hukuk anlayışı-

dır.Yani: manevî mesuliyet. Manevi boyut 

mücerret(soyut) bir ahlâkî duygu değil; inanç 

hamurundan tevellüt etmiş-ki bizim mukad-

des değerler yumağımızdır- ahlâk anlayışıdır. 

Kemal mânâdaki ahlâkın fertten cemiyetin 

mes’ul mercilerindeki şahsiyetlerin zikrettiği-

miz hususu hazmetmesiyle mümkündür. Bu, 

sadece serbest/hür düşüncenin olduğu bir 

vasatta;kişi kendini  “ferdi olarak” tekâmül 

ettirmek suretiyle manevî sorumluluğu yükle-

necek hâle gelmesiyle mümkündür.  Hakikat 

ölçülerinde bir müstakil(serbest) ekonomiden 

bahsedebilmek için evvelâ ön şartların yerine 

getirilmesi gerekir. Bu ön şartları sıralar isek 

mesele vuzuha kavuşur: 
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    -Her şeyden önce düşünce hürriyetinin tam 

teşekkül etmesi lazımdır. 

    -Bu şartın devamı olarak, kişinin kendi iç 

alemi manevi sorumluluk taşıyacak hale gel-

melidir. Yani “ben ne için ve kim için” çalışı-

yorum diyebilecek basirete sahip olmalıdır. 

    - Meselenin ahlâki yönünden sonra ise “hu-

kuk”un tam manasıyla hayata geçirilmesi za-

ruridir(Yargı bağımsızlığı). 

    - Artık bundan sonra, içtimai hürriyetten 

bahsedebiliriz. 

   Aşağıdaki izahatımız, anlattıklarımızı daha 

iyi tefsir edecektir.Bunların ışığında âtiye ma-

tuf iyi, güzel fikirler kendiliğinden gelecek ve 

tesisinde, nazariyenin varlığı sayesinde asıl 

mecrasına girilmesini kolaylaştıracaktır.      

  Gelecek vizyonumuzu/ufkumuzu şu şekilde 

tayin edebiliriz(Mezkit:1994/12). 

   a:Hür Düşünce; 

   b:Tekâmül Etmiş Ahlâk; 

   c:Serbest İktisadî Telâkkî; 

   d:Devletçilik 

    Arz edilen umdeler,“Umumdan husu-

sa(genelden özele)” usulü ile yönetim tarzının 

hayata geçirilmesi esas alınmıştır (Umumdan 

hususa kastın, devletçiliğin fonksiyonuna gö-

redir). Zikrettiğimiz dört ana şartın çatısını 

oluştururken;  hiden geçmiş dört daire şeklin-

de düşünülür ise, ifadelerimiz netlik kazana-

caktır. Bu dairelerin çapları büyükten küçüğe 

doğrudur.Yani a>b>c>d diye matematik ifade-

lerle izah etmek de mümkündür. Açıklamaya 

çalıştığımız dairelerin en büyüğünden en kü-

çüğüne doğru“ok”işaretleri yönündeki tekâ-

mül başarıyı beraberinde getirecektir. Zi-

ra,düşünce hür bir şekilde ifade edilebildiği 

taktirde manevî (ahlâkî) mes’uliyet ancak o 

zaman vücut bulur.Hür Düşünce ile Tekâmül 

Etmiş Ahlâk’ın yekvücutluğu, mükemmele 

yaklaşan bir iktisadî sistemin;Serbest İktisa-

dî’nin habercisidir. Yalnız hâlâ tekemmül et-

miş değildir.Yani hedefe vasıl olunmamış-

tır.Bunun için dördüncü şart olan Devletçili-

ğin/denetleyici üst otoritenin (müdahaleci 

değil;düzenleyici) fonksiyonelliği ile ancak 

yeter şart olabilir. Ve,Devletçiliğin/üst otorite-

nin olması (düzenleyici) Serbest İktisadiyatı; 

vahşi kapitalizmden ayıran en önemli bir un-

surdur. 

    Muşahhas(somut) olsun kabilinden 

anlatmaya çalıştığımızın dairelerin oranları da 

ülkemizde arzu edilen sistemin yeni ufku-

dur.Matematik bir ifade ile arz edilen“çap”lar 

büyükten küçüğe doğru bir oran takip etmesi; 

sistem içerisinde bütünleştirilmesi elzemdir(Bu 

oranlarda küçük sapmalar olsa bile-hususi ile 

Devletçilik ve Serbest İktisat arasında- ülkemi-

zin kendi iç dinamiklerinin de tesiriyle denge-

ye ulaşacaktır). Bunlardan sadece birinin ol-

maması şeklin ters dönmesine sebep teşkil 

eder.(Yani d,c,b,a) ülkemizin geleceği için par-

lak netice vermeyecektir. 

Gelecek ufkumuzu tesis edecek maddelerini 

biraz daha açalım: 

        a:Hür Düşünce: Hür düşünceden kastımı-

zın belki Batı’dan bize nakledilen “libera-

lizm“ile   karıştırılması bahis konusu olabilir. 

Bu tamamen mânâ benzerliğinden ibarettir.Bu 

unsurlar asırlar evvelinden gerek dinimiz ge-

rekse Türk an’nanesinde bulunan ve tatbik 

edilen umdeler yumağıdır. Dolayısıyla Hür 

Düşünce’den kastın; fikir, inanç (din, dinsizlik 

gibi), teşebbüs hürriyetinin tam olarak sağ-

lanmasıdır.Fikir hürriyetinin sınırı tahdit 

edilmemelidir.Belirli bir şablona oturtulmama-

lıdır. Hatta açıklık teşvik edilmelidir. 

     İdeolojik dayatılma neticesinde; kabu-

ğuna çekilmek zorunda bırakılmasıyla, dü-

şündüğünü söyleyemez duruma getirilen Türk 

milleti üretimsizliği umde edinip, “âtılı“  ta-

mamen hasletleştirmiştir. Cumhuriyetin hakim 

anlayışı olan halkın (milletin) hakimiyeti lafta 

kalıp, “asker-bürokrat” çıkmazı içinde dejene-

re olmuştur.“Cumhuriyet egemenliğin kaynağını 

belirler. Demokrasi ise egemenliğin nasıl kullanıla-

cağını belirler. Demokratik ölçülerde belirlediği-

mizde egemenlik hiçbir zaman milletin (halkın) 

olmamıştır.”( Ergil,1994/12)  

Halkın tepesinde sallanan “demoklesin kılıcı” 

toplumu düşüncesizliğe (üretememe bakımın-

dan ), hazırcılığa sevk etmiştir. 

    Ancak,halkın müteharrik(dinamik) 

unsurları devleti yönlendirir. Ülkenin ilerle-

mesine yönelik (matuf) en büyük dinamik 

unsur, sivil teşkilâtların aksiyonu-

dur.Toplumun sivilleşmesi arzu edilen sistem-

dir. Sivilleşmeyi sağlayacak olan unsurlar da 

“Sivil Teşkilât”lardır.Bunlar,halkın mutabakat 

oluşturarak ortaya çıkardığı müspet hareket-

lerdir.                                

O halde,  sivil toplum olabildik mi? 
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      Ülkemizde kemiyet itibariyle, sivil toplum 

kuruluşarının adedi bir hayli fazladır.Belki 

binlerce ile ifade edilebilir. Buna bakarak hü-

küm verilebilir mi? Türkiye’nin yerel (sivil) 

insiyatifin toplumda olduğu söylenebilir mi? 

Ya da; yoksa mı... diyeceğiz. 

     Türkiye’nin yüksek vasıflara haiz; 

adedi az olabilir,ancak, tesir sahası geniş olan 

sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır.Kendi 

içinde değil, toplumda birliği sağlayacak; ül-

kenin geleceğini teminat altına alabilecek, 

“Sosyal Gelecek Toplulukları”( Toffler,401) 

oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu sivil teşki-

latlar, bir amacı değil; tabandan tavana, 

pramidi “elipsleştiren”;  yani, yönetilen ile 

yönetici arasındaki kopukluğu giderici organi-

zasyonları( sivil kuruluşları) vücuda getirme-

liyiz. 

     Bu sivil toplum kuruluşlarının kendi-

lerine soracakları ilk soru; “Halkın refahına ve 

huzuruna nasıl katkıda bulunabiliriz” olmalı-

dır. 

     Yavan, tecrit edilmiş bir teşkilat ancak 

ve ancak bir azınlığın sözcüsü olabilirler. Bu 

da dar bir alanda hizmet ifa ettiği için, tesiri 

olmayan tabela teşkilatı olmaktan başka hiçbir 

vazife icra edemez. 

     Hakikaten, etkili ve faideli bir iş mey-

dana getirilmek ve yöneticiler üzerinde söz 

sahibi olunmak isteniyorsa, her bölgede sosyal 

gayeli kuruluşlar teşekkül ettirilmelidir. 

    Türkiye’nin geleceğine yön verecek, istika-

metini belirleyecek olan sosyal organizasyon-

ların (mahalli teşkilatlar) müesseriyetinin  

azami derecede olabilmesi için, tesirleri; temsi-

li katılımlara göre eşit mesabede olmalıdır. 

     Eşit katılım nasıl sağlanacaktır?  Mese-

lenin düğümlendiği asıl nokta burasıdır.  Ak-

tivitesi yüksek, fikir üreten, dar çerçevede de-

ğil de, geniş  kitleye hitap etmeyi düstur 

edinmiş bir teşkilat ile küçük bir  amacı ger-

çekleştirmek için faaliyet gösteren  örgütün 

(sivil) eşitiliğinin aynı olmaması tabidir. 

  

Eşitsizliği asgariye indirebilmek için: 

    -Her şeyden önce hedefi büyük tutmak ge-

rekir.  

    -İhtisaslaşmış bu sivil teşkilatlar arasında; 

fikri, sosyal ve ekonomik sahalarda  yeterli 

tesanüd tesis edilmelidir. 

    -Bilgi mahdut bir zümrenin değil, bütün 

toplumun malıdır ilkesiyle hareket edilmelidir. 

    -Üyeleri( kurucu ve diğerleri)  ise hoşgörülü 

olmalıdır. Yani halkın bütün kesimlerinin tem-

silcisi olmalı, yatay planda  eşitlik sağlanmalı-

dır. 

    Eğer bünyelerine dahil ettikleri üyeler sade-

ce  belirli bir grubun mensupları olursa, (zen-

gin üyeler gibi) verimliliği artırmak yerine, 

azaltmış olursunuz. 

     Bir sivil toplum örgütü (vakıf,dernek, 

v.b.) münbit fikirler üretemiyor,sadece belli 

olaylar  karşısında aksül amelde (reaksiyon) 

bulunuyorsa (medyada çıkan bir haber üzerine 

harekete geçen kadın dernekleri, hayvan der-

nekleri gibi)  medyatik olmaktan, şov yapmak-

tan başka hiçbir geçerliliği yoktur. 

     Mesela; feminist dernekler gerçekten 

kadın haklarının müdafii iseler; batı toplumla-

rında olduğu gibi (özellikle İngiltere’de kadı-

nın reklam filmlerinde kullanımlarına  karşı 

çıkan feminist  dernekler) televizyon reklamla-

rındaki hayasızlığa dur desinler. Bildiri yayın-

layarak, açlık vs. gibi faaliyetlerle protesto 

ederek, kadının “ modern köle” haline getiril-

mesine karşı çıksınlar.İşte, o zaman, sivil top-

lum örgütü olduklarını ispatlamış sayılırlar. 

Ve “geleceğin sosyal müesseselerinde” eşit 

katılım hakkına sahip olurlar. 

     Meseleyi hulasa edersek, yapılması 

gerekenler şunlardır: 

   -Birlik içinde, aynı gaye doğrultusunda ileri 

düşünülmeli; 

    -Belirli kesime değil, her ferde ulaşmak için 

faaliyetler yaygınlaştırılmalı; 

   -Teşkılatlanma teşri    organlarının işlerliğini 

artırılmalı ve ; 

   -Herşeyden önce ve en mühim olanı da “yeni 

gelişmeye açık fikri vizyona sahip olunmalı”    

 (Mezkit,1996) 

                                               ***  

  Sivil teşkilâtlanma,halkın faydasına işleri 

kendine vazife bildiğinde hür fikre hizmet 

edecektir. Bulunduğu mevki hasebiyle,aldığı 

güç sebebiyle görevini milletin hilafına kulla-

nırsa burada fikri hür,vicdanı hür fertlerden 

bahsetmek mümkün değildir.Sadece maşa 

olarak kullanılan,taşeron vazifesini ifa eden bir 

sivil teşkilâtlanma olur ki, sözünü ettiğimiz 

hürriyetçi yapıya uygun bir talâkki olmadığı 

apaçık meydandadır.Neden “sivil” dendiği 
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göz önünde bulundurularak icraat yapıldığın-

da, milletin menfaatine mutabık işlerle iştigal 

edildiğinde sivilleşme kendiliğinden ortaya 

çıkacaktır.Neticede bunun asıl faydası;devletin 

bekası milletin memnuniyetiyle olacağından; 

kendini tanıyan, ne düşündüğünü bilen ve 

ifade edebilen fertlerden müteşekkil cemiyetin 

payidar olmaması mümkün mü? 

 b-Tekâmül Etmiş Ahlâk: Bazı liberallerin söy-

lediği gibi ahlâk kendiliğinden oluşmaz. İnsa-

nın özüne,bazı mefhumların ehemmiyetli ol-

duğunu yerleştirmeden,değerlerini bütün ben-

liğine nüfuz ettirmeden ahlâkın (etik-etique) 

var olması muhaldir. 

     Ahlâkın; ne ifade ettiğini evvelemirde 

bilmekte fayda vardır. Ahlaklı olmak; güzel 

huylu olan, karşısındakine saygılı,dini bütün 

olan mânâsına değildir.Bu tarif indi-

dir(subjektiftir). Halbuki ahlâkın 

özü;“sorumluluk-mes’uliyet”duygusudur. 

Kişinin “sorumluluk” duygusuna vakıf olma-

sıdır; ahlâk.Toplumun çıkarlarını düşünmek-

tir;ahlak. “Ülkem benden ne bekliyor”diyecek 

ve “ben vazifemden sorumluyum” prensibini 

kendine şiar edinmiş kişidir; ahlaklı fert. 

    Yani,meselenin temeli 

“Mes’uliyet(Sorumluluk) Duygusu” ve “kişi-

nin yaptığı işten sorumluluk” hissetmesidir. 

    Ülke olarak çektiğimiz en büyük sıkın-

tı;yolsuzluklar,suiistimaller(manüpilasyonlar) 

ve bürokrasidir. 

   Devlet kademelerinde çalışanların (memur) 

en büyük zaafı “bananeciliktir”. Sorumluluk 

taşımamaktır.Kendisinin halk için değil; devlet 

için var olduğu peşin hükmünün hakim olma-

sıdır. Jakoben tutum empoze ettiği sistemin 

fonksiyonelliği, sorumluluktan (ahlâk) uzak 

tutmuştur.Bu sistem(paradigma) 

kırtasiyeceliği;bu da üretimsizliği(tüketim 

toplumu olmak) getirmiştir. Bunların olmadığı 

bir ortamda suiistimallerin,rüşvetin v.s... ol-

ması pek tabiidir. Burada önemli olan husus 

sorumluluk sahibi insanın mes’uliyetini bile-

cek ve sınırlarını da tayin edecek.Ahlak ile 

düşüncenin aynı bileşkede toplanması 

inkışafın habercisidir.( Tabiatıyla zikrettiğimiz 

hususlar umumi kaidedir.Umumi bir tespit-

tir.Kişi veya müesseseleri hedeften ziyade 

buradaki ’memur’ zihniyetini ortaya koymak-

tır.Ve tabidir ki, işlerini yapanlara bir şeyin 

denemeyeceği de aşikârdır. Ama,genel bir 

hastalık var ise,tespit ve teşhis 

şumullüdür.İstisnalara göre kural ihdas edil-

mez.) 

 c-Serbest İktisadî Telâkkî:Serbest piyasa eko-

nomisinin teşekkülü,iki evvelin koordinasyo-

nu sayesindedir. Bu unsur tam teşekkül etme-

den ve olgunlaşmadan “Serbest İktisadî 

Telâkkî”nin tezahür etmesi de çok zordur 

.Vahşi kapitalizm olarak topluma dayattırılan 

liberal ekomnominin çıkış noktası burasıdır. 

 Bunu aşmak için; daire şeklindeki tasavvur 

edildiğinde,oranları içe doğru (tümdengelim) 

tekâmülü Türk ekonomisinin içine düştüğü 

bataklıktan kurtaracaktır. Devletin düzenleyici 

rol oynaması (müdahaleci değil)devletin kü-

çülmesine sebep teşkil edecektir.(Buradaki “d” 

maddesini zikretmiş oluyoruz.) Devletin dü-

zenleyici rol oynaması vahşi kapitalizmi, ser-

best  ekonomiden ayıran bir nüanstır.    

 Türkiye’nin mahallilikten cihanşumulluğa 

(kölelikten azatlığa)geçişini tam sağlayabilmesi 

için tekliflerimiz şunlar olacaktır: 

  

TEKLİFLER:   

   

 1- Milli Eğitim’de tam bir reform gerçekleşti-

rilmelidir. (Maddî-Manevî) 

   2-Sistemin alternatifi ve/veya çözüm arayışı 

en kısa sürede bulunmalı...( hiden  değil!) 

   3-Çağın getirdiklerini kopya ederek değil; 

hazmederek bünyeye dahil etmeli... 

   4-Mevcut iç çözümsüzlükleri totoriterlikle 

değil; şefkatle çözüm aranmalı... 

   5-Sorumluluğu taşıyacak insan yetiştirmek 

ve/veya yetiştiren sivil teşkilatlara yardımcı 

olmak... 

   6- “Konuşan” insan yerine “üreten” insan 

yetiştirmek (Eğitimle ilgili). 

   7- Ve, en önemlisi de “fikir” ihtilalini gerçek-

leştirmektir.  

   Dolayısıyla, Türk iktisadı,mahalli ekonomiye 

bağlı kalarak, kapalı iktisadi ideolojisini sür-

dürme çabasında olur ve globalliği,ulus-devlet 

açmazı olarak düşünülürse, Türkiye’nin kapa-

lılığı inkişafına mani olur.Elbette millî devlet-

ten taviz verilmesi mümkün değildir.Mühim 

olan husus ise özü muhafaza ederek tarihte 

misalleri bulunan şekilde –hakim olmak şartıy-

la- dünyaya açılmaktır.Tam bağımsız olabil-

mektir;olmaktır. İthal ekonomiye dayalı  glo-

bal şirketlerin/müesseselerin emperyalist emel-
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leri için ileri karakol vazifesine üstlenmek,bu 

tür şirketlerin gönüllü mümessille-

ri(temsilcisi)olmak, azami bağımsızlığı zedele-

yecektir. Azami bağımsızlık için uluslar arası 

ve yerüstü tabi kaynaklarımızın milli menfaat-

lerimiz doğrultusunda kullanılması; bunun 

için yeni siyaset felsefenin geliştirilmesi zaruri 

hale gelmiştir. Ayakları yerden kesmeyecek 

böylesi bir siyaset- iktisat felsefesinin faille-

ri(özneleri), teşkilâtlanarak    –vakit varken- 

harekete geçmeleri milli dirilişimiz için gerek-

lidir. Ulusçu yaklaşımdan öte milli bir siyaset 

iktisat teorisini uygulayacak  özne ve nesnele-

rin mes’ul mevkide vazife deruhte etmeleri 

bizim ve gelecek nesillerimizin faydasınadır. 

Dolayısıyla kendi içinde muhkem bir Türk 

devletinin iç meselelerini çözecek kudrete sa-

hip olacaktır. İzaha çalışılan siyasetle refah-

huzur cemiyetinin tesisine kavuşmak müm-

kündür.  Bu dalganın yakın çevreden  en ırak 

beldelere/ülkelere/halklara yayılması da kaçı-

nılmazdır. Bu da tarihî misyonumuzun bir 

parçasıdır. 

3.2.2.Mahallî Düşünüp;Cihanşümul     

        (Global ) Hareket Etmek 
          Tarihî mizyonumuz/vazifemiz; tarihten 

gelen misyonumuz gereği, siyasi olarak dahi-

li(iç) ve harici (dış) siyasetimizde akl-ı selimi 

ön plânda tutan bir anlayışın hakim olması 

lazımdır. Günübirlik, gelip geçici, buz üzerin-

deki siyasi davranışlar bu milletin önünü tıka-

yıcı rol üstlenecektir. Halkı galeyana getirici, iç 

politik çekişmelere sahne olan beyan ve fiille-

rin milletin menfaatine olması akla ziyandır. 

Milleti yanıltıcı, laf kalabalığı ile kafaları karış-

tırıp;“ kamuoyu mühendisliği” yaparak gele-

cek inşa edilemez. Efkâr-ı umumiyeyi (kamu-

oyu) hissiyata büründürerek; gerek içte, gerek-

se dıştaki gelişmelere bîgane kalmasına zemin 

hazırlamak, istikbali ipotek altına almaktır. Bu 

telâkkî kabile yönetiminde, aşiret sisteminde 

caridir. Sığ bir gelecek vizyonun  çizilmesine 

temel teşkil edecek fikrin mahsulüdür. 

    Mahallî tefekkür demek; (bin yıllık; 

daha evvelinde beş bin yıllık) millet olma vas-

fını kazandırmış; “öz”den  bütün bakir sahala-

ra( kurtuluş bekleyen bütün mazlum ve fakr-u 

zaruret içindeki beşeriyete) yayma gayesini 

ana eksen sayan bir anlayışın harcını oluşturan 

tarihî tecrübe, kültür ve medeniyet, merkezin-

de vahiy bulunan sahih gelenek; bu bileşkeyi 

oluşturan ana kaynak olan inancımızın bize 

verdiği vazifenin şuurunda bir diriliş ve hayat 

suyu demektir. Bu hayat suyu ve diriliş vizyo-

nunu mahallinde kemâle ulaşmasını sağladık-

tan sonra bütün insanlığın (ne kadarına ulaşı-

labilirse) hizmetine arz etmektir. Mahallî te-

fekkürün olgunluğu, cihanşümul (global, kü-

resel!) hareketin başarısına delâlettir. Bu ma-

hallî hareket, fikrî, fiilî, siyasî, iktisadî, kültür 

ve medeniyetin asrî (modern) tecrübesini pay-

laşmak; tarihi de göz önünde bulundurarak 

ruhlardaki uyanışa vesile ittihaz edilmesi esas-

tır. 

   İki asırdır yaşadığımız mahallî düşü-

nememe, milletimizi devamlı kabuğuna çekil-

meye zorlamıştır. Dar kalıplarla dış aleme 

bakışımız, toplum olarak her sahada geri adım 

atmamıza sebep teşkil etmiştir. Mefkuresiz bir 

yönetim sistemimiz hep “önümüzü göremiyo-

ruz” katı bir anlayışı sergilemiştir. Bırakınız 

çevreye faydalı olmayı; milletin harcı olan 

birçok müşterek “değeri” bir kenara bırakarak, 

bunların yerine ikamesi mümkün olmayan 

“ithal” şeyleri bünyeye dahil edilmesi, yeni 

meseleleri beraberinde getirmiştir. Tarihi tec-

rübenin mahiyeti belli olmasına rağmen, yeni 

arayışlarla harcın mayasız kalması neticesinde 

kurumaların oluşmasına; bunu ganimet sayan 

gözlerin fırsat bilerek vargücüyle bu milletin  

tepesine yüklenmesine zemin hazarlanmıştır. 

El’an mevcut meselelerin çözüm noktasını 

teşkil eden çarelerin, çaresizlik olarak kabul 

edilmesi; aslında çaresizliğimizin de baş amili-

dir. 

   Çevremizde olup bitenlere baktığı-

mızda, mahalli tefekkürümüzün noksanlığını 

göstermektedir. Akrabalık bağları ile birbirine 

bağlı halkların harcını karamadığımızdan,  

çaresizlik içerisinde beyanatlarla global hare-

ket etmeye çalışıyoruz. Bizden tarihî misyo-

numuzu yerine getirmemizi bekleyen mazlum-

ların (Irkı ve dini ne olursa olsun; fark etmez.) 

yanında olabilmek için evvela onların dilinden 

konuşmamız icap ediyor. Kardeşlik duygusu-

nu bu insanlara anlatabilmemiz için kendi 

içimizde meseleyi halletmeliyiz. Kardeşliğin 

mayasını küllerden arındırıp, yekpare bir 

“inanç” beraberliği dahili huzuru sağladıktan 

sonra harici misyona kapı açacaktır. Kaybedi-

len halkların kazanılması; onlara, mahallî du-

ruşun muhafaza edildiğini ispatlayarak müm-
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kün olacaktır. Meseleyi ırkî boyut kazandıra-

rak ( Ki, zaten bizim ifade etmemize gerek yok.   

Bütün dünya hangi kavme mensup olduğu-

muzu zaten biliyor. Bunu tekrar etmek, acizlik 

işaretidir. Kaybolmamak için direnene ait bir 

davranış şeklidir. Bizim buna ihtiyaç duyma-

mız, varlığımızın sorgulandığını göstermektir. 

Biz, varız dememeliyiz. Aksine,”diğerlerinin” 

varlığını korumak; kendi mevcudiyetimizin 

kabulünü beraberinde getirir.) cihanşümul 

hareket etmek mümkün değil. İfade edilen 

siyasetin böyle olmadığını tarihî hakikatlerden 

öğreniyoruz. Yakın geçmişimiz(Osmanlı-Türk 

tarihi) bunu tersine çevirmiş, “emperyal viz-

yonu” hayata geçirmiştir. Dolayısıyla bu viz-

yon iyi tahlil edilirse mahallî düşünüşün, nasıl 

üç kıtaya hükümran olduğunu anlayabiliriz. 

   Bir fikrî hareketin öncülüğünü yapa-

cak gücün varlığı, mevcut kıymetlerin gün 

yüzüne çıkmasına imkân tanımak; muhafaza 

ederek değişmek; değişmeyi soysuzlaştırarak, 

rönesansvarileştirmek; bu fikrî vizyonu balta-

layacağı gibi, yeni bir maceraya atılmaktan öte 

bir mâna da taşımaz. Gerçekte ise  bunun nü-

veleri yıllar önce atılmıştır. Yıllardır nadasta 

olan toprağa atılan tohum; yeşermiş;dalbudak 

salmış;meyveleri teşekkül etmiş; olgunlaşmaya 

başlayan meyveler de mahallinden bütün 

dünyaya faydalı olmaya başlamıştır. Mahallî 

düşünüp; cihanşümul ( global) hareket eden 

vizyonun aslı ve esası bu misyondur. Buna 

sahip çıkmaktan başka çaremiz yok-

tur.(Mezkit,2011:4)     

                                                

4.MUHAFAZAKÂR DEĞİ 

   ŞİM’DEN MEDENİYETLER     

   ÇATIŞMASINA 
 

4.1.Muhafazakâr Değişim’in  AB ve 

Medeniyetler Barışma-

sı/Çatışmasındaki   Rolü  
 

    Muhafazakar Değişim eksenli bir sistemin 

yakın çevre (bölge), yakın-orta çevre(Avrupa) 

ve   uzak (başta ABD ve diğer uygarlık 

havzaalrını temsil eden ülkeler) ilişkisi nasıl 

olacak? Medeniyetler çatışması tezine geçme-

den evvel,medeniyetin ne anlama geldiğine 

bakmak icap ediyor. Zira,zaman za-

man,medeniyet çatışması ile hars (kültür) ça-

tışması birbirine karıştırıldığına şahid oluyo-

ruz. Binaenaleyh, bu mefhumun tarifini bil-

meden medeniyetler çatışmasını tetkik etmek 

çok güçtür. Cemil Meriç, medeniyeti, karanlık 

ve kapalı kelime dediği “civilivation“un tarihî 

seyrini şöyle ifade eder: “civilivation“ 1756’da 

Fransa’da doğmuş, 18.asrın hiçbir büyük söz-

lüğünde yok.Ansiklopediye alınma-

mış.Akademinin lügatı,üçüncü baskısın-

da(1798) kelimeyi şöyle tanımlar: Medenileş-

tirme eylemi,yahut medeni olanın duru-

mu.Daha sonraki sözlüklerde aynı tarifi tekrar 

ederler.Bir kıtanın veya içtimâî bir sınıfın azgın 

iştahlarını ifşa eden bir anlayışı kim medeni-

leştirilecek? İlk defa 1890’da bugünküne ol-

dukça yakın bir tarifte karşılaşırız, 

“civilivation“ insanlığın ahlâkça, fikirce ve 

içtimaî hayatça ilerlemesi.“(Meriç,2001: 94)  

   İçtimaîyatçılardan Maclver medeniyeti 

şöyle tarif eder:“Medeniyetin bir insa-

nın,hayatı üzerinde müessir şartları kontrol 

maksadıyla sarf etmiş olduğu cihetler netice-

sinde meydana getirdiği mekanizma ve teşki-

lâtın umumî heyetini kast ediyoruz. Bu itibarla 

medeniyet mefhumu; içtimaî teşkilât sistemle-

rini, tekniği, maddî aletleri ve vasıtaları içine 

aldığı gibi seçim sandıklarını, telefonu, ticaret 

odalarını, demir yollarını, kanunla-

rı,mektepleri,bankaları ve bankacığlığı da ihti-

va eder.“( Maclver,2001:94) 

   Maclver, medeniyetin çıkış noktasını 

ve tezahürünü tarif ediyor. Ziya Gö-

kalp,mezkur tarife benzer ifadeleri kulla-

nır:“Medeniyet usul vasıtasıyla ve ferdi irade-

lerle vücuda gelen içtimaî hadiselerin mecmu-

udur. Meselâ, dine dair bilgiler ve ilimler, usul 

ve irade ile vücuda geldiği gibi, ahlâk-

ça,hukuka, güzel sanatlara, iktisada, 

muakileye, lisana ve fertlere dair bilgiler ve 

nazariyeler de hep fertler tarafından usül ve 

irade dahilinde bulunan bütün bu mefhumla-

rın, bilgilerin ve ilimlerin mecmuu (medeniye-

ti) dediğimiz şeyi vücuda geti-

rir.“(Gökalp,2001:88) 

   Buradaki mânâları ve muhtevaları 

itibariyle, medeniyetin aslında bütün insanlı-

ğın menfaatine sunulmuş bir nimet olduğu 

için cihanşümul fayda sağlayıcı olması gerekir. 

Nasıl ki, bir İslâm medeniyetinin beynelmilel 

yararı mevcut ise; nasıl ki, Osmanlı medeniyeti 

zamanın ilmini, fennini, sanatını, harsını, 



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  237 

adâletini; hâsılı sahih gelenekten tevarüs ettiği 

medeniyetin hassaların, gittiği her yerde 

neşvünemâ bulması, medeniyetin amilliği 

noktasında vazifesini tayin eder. Her ne kadar 

bazı yazarlar “Osmanlı medeniyetinden söz 

edebilir miyiz?“ (Alkan,2001:7) diye sorsalar 

da, güneş balçıkla sıvanmaz!  

4.1.2. Hilâl Medeniyeti’nin İnşası 
  Bu noktada Hilâl Medeniyeti’nin  ci-

hanşümul mesajı daha da önem kazanmakta-

dır.     

Doğu Medeniyeti’nin asıl kaynağı olan Hilâl 

Medeniyeti‘nin diğer medeniyetleri nasıl etki-

lediği,hangi sahalarda müessir olduğu bilinen 

hakikatlerdir.Zamanımızda, bir topluluğu 

idare etmekten aciz devlet(çik)ler,meseleyi sırf 

güce irca ettiklerinden dolayıdır ki,bir türlü 

umumî asayişi sağlayamamışlardır.Hususiyle 

emperyal olduklarını iddia eden devletlerin 

Hilâl Medeniyeti’nden alacağı çok dersler var-

dır. Zira,bu medeniyet, farklı isim altında,  

beşeriyete nîce miraslar bırakmıştır.Kaynağını 

Hilâl Medeniyeti’nden alan Müslüman idareci-

ler ve onların idaresindeki halkların müreffeh 

yaşamalarındaki sırrın,adâlet olduğu, insana 

ve diğer mahlukata,Yüce “Hâlık”ın(c.c.) 

varettiği gözüyle bakıldığından dolayı kıymet-

lenmiştir. Dünyadaki, “Râhman” sıfatının te-

zahürü olarak huzurun tesisinde;Hilâl Mede-

niyeti,kendi şemsiyesi altında yaşayanlara 

nâmütenahi imkânları arz etmenin gayreti 

içinde olmuştur.Bu Hilâl Medeniyeti’nin sırrı-

na vakıf olan “ötekiler” kendiliğinden kalele-

rin kapılarını Hilâl Medeniyeti’ne sonuna ka-

dar açmıştır.Haçlı külâhını görmekten, Hilâl’in 

sarığını görmeyi yeğleyen “öteki” lere bu fikri 

veren ise kendilerinde olmayanın Hilâl’de 

bulunmasıdır.İnsanların tabii haklarını ellerin-

den alıp,daha sonra insan hakları safsatasıyla  

hürriyeti bahşedeceğini  ilân eden medeniyetin 

bundaki samimiliği geçmişteki ve şu anki uy-

gulamalarından anlaşılmaktadır.Farklılıkları 

bir çatı altında buluşturmak, onlara karşı gös-

terilecek müsamahayla mümkün olacağı, Hilâl 

Medeniyeti’nden tevarüs eden bir unsur oldu-

ğunun görmezden gelinmesi de “ötekilerin” 

neden Hilâl Medeniyeti’ne düşmanlık besle-

diklerini gösterir.  

    Aslında insanlığın Hilâl Medeniye-

ti’ne borçlu olduğu şeyleri tadat et-

mek;ummandaki damlaları saymaya ben-

zer.Ancak biz,Hilâl Medeniyeti’nden küçük bir 

kesit nakledelim ki, mesele biraz 

muşahhaslaşsın. Bu,aktaracağım husus aynı 

zamanda asrımıza ışk tutacak;belki de ülkemiz 

açısından da çıkmaz gibi görülen bazı mesele-

lerin hal yoluna girmesine zemin hazırlayabi-

lir.Zira farklılıkları nasıl bir çatıda topladığını 

ve bu çatı altında yüzyıllarca Hilâl Medeniye-

ti’nin güzel bir numunesini vermiş mazimizde 

mevcuttur. Ancak, geçmişe dönüp ders alın-

saydı,bu hallerde mi olurduk?Burasını akl-ı 

selimin idrakine sunuyorum. 

  “İslâm’ın ilk devirlerinde Emevî ve 

Abbasî yöneticilerinin  hoşgörüsüne delâlet 

eden hususlardan biri de, divânların Arap-

ça’dan başka bir dilde olmasıdır.[Divân, kendi-

lerine atâ verilenlerle askerlerin kabile ve boy-

lara göre adlarının  yazıldığı defterdir.(el- 

Kettânî,2003/1:378)] Subhu’-a’âşa’da şu bilgi 

verilir: Irak divanını Farsça’dan Arapça’ya 

çeviren ilk kimse, Abdülmelik b.Mervân’ın 

halifeliği sırasında Haccac b. Yusuf’tur.... Şam 

(Suriye) divânını Rûmca’dan Arapça’ya nakle-

den ilk kimse Abdülmelik b. Mervân’dır.Mısır 

divânını Kıptice’den Arapça’ya  nakleden kim-

senin Mısır valiliği sırasında Abdülaziz b. 

Mervândır... İslâm hakimiyetinden sonra vergi 

toplama ( cibâyet) divânlarına gelince,  eskiden 

olduğu gibi Irak divânı Farsça, Suriye divânı 

da Rûmca olarak kaldı. Her iki grup divânları 

yazanlar da ehl-i  hiden  ( zımmîler) kimseler-

di... 

    Öyle anlaşılıyor ki Araplar müsamaha-

ları sebebiyle, divânların  yazılması 

için,onların dilleri veya  divan tanzim ettikleri 

ülkelerdeki hâkim dille yazan kâtipler edini-

yorlardı... “(el-Kettânî,2003/1: 382-383) 

   Hilâl Medeniyeti’nin Müslüman-

Türklerdeki  müessir rolü çok daha tesirli ol-

muştur.  Hususiyle özbeöz bir Türk devleti 

olan Osmanlı‘daki tatbikat,sistemleşmiş haliyle 

zirve  örnekleri vermiştir.Gittiği her yerdeki 

Cami yanında Kilise ve Havra’nın aynı çatı 

altında  yaşatmış olan anlayışın ilham aldığı ve 

tatbik ettiği medeniyet Hilâl Medeniyeti’nden 

başka  bir şey değildir. 

    Ancak, Hilâl Medeniyeti, şunu yap-

mamıştır: Musamaha adı altında benliğinden, 

kaynağındna taviz vermemiştir. Hoşgörünmek 

adına, Hoşgörü’yü istismar etmemiş ve ettir-

memiştir. Müsamahanın beraber yaşamak 
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olduğunu, ancak, hakim unsurun asıl olduğu, 

“ötekilerin” ise insanca yaşama hakkının ve-

rilmesi umdesinin geçerli olmasıdır.Hoşgörü 

demek, aslından kopmak demek değildir. 

Hoşgörü demek, asıl ve tek olan “Vahiy” un-

surun, muharref olanlara tabi olması değil-

dir.Hoşgörü, İbrahimi dinleri bir çatıda buluş-

turarak, güya “ılımlılık” kisvesinin giydirilme-

si değildir. Hoşgörü, birilerinin hizmetine gir-

mek değildir.  Hoşgörü, emperyalizme hizmet 

değildir.Hoşgörü,Musamaha’nın ruhuna uy-

gun hareket etmektir. Müsamaha’nın nereye 

kadar olacağını ve nasıl teşekkül edeceğini 

bilmektir. 

  Yani, Müsamaha; Hilâl Medeniyeti’nin 

asliyetinin muhafazasını temin etmekle bera-

ber,ona dinamizm kazandırarak,yeni ufuklara 

yelken açmasına zemin hazırlamaktır. 

   Modern Gelecek adına yönümüzü döndü-

ğümüz Batı Uygarlığı ise iki yüzlülüğün nu-

munesidir. 

  Aydınlanmacı Uygarlık dediğimiz, poziti-

vizmin ürünü olan“tek dişi kalmış canavar“ 

tahakkümünün nasıl etkiler meydana getirdiği 

son iki asırda; bahusus yakın tarihte bulmak 

mümkündür. Garbın medeni verilerini de-

ğil,“öz“e menfaati olmayanları almışız. Gere-

keni değil, gerekli görüleni bünyemize dahil 

etmişiz. 

   Bunu, rahmetli Erol Güngör şöyle 

ifade eder:“Türkiye’de realiteyi incelediğimiz 

zaman, bu realitenin ideolojik teamüllerle ilgisi 

bulunsa bile onlardan oldukça farklı bir isti-

kamet tutturduğu görülüyor. Başka bir ifade 

ile Türkiye’de teknolojik değişme,böyle bir 

değişmesi en çok ister görünen ve bu yolda 

manevî kültürü hazır duruma getirebilmek 

için radikal reformlar yapan ekipler tarafından 

gerçekleştirilmiş değildir. Cumhuriyet inkılâp-

çıları, Avrupa medeniyetince, bundan esas 

itibariyle laiklik ve pozitivist düşünceyi anlı-

yorlar. Bu bakımdan cumhuriyetten önceki 

ıslahat hareketleri teknolojik medeniyeti ka-

zanma bakımından daha şuurlu ve daha isa-

betli olduğu söylenebilir. 

      Çağdaş medeniyet denince daha ziyade 

laiklik ve pozitivizmi anlayan, daha önceki 

sıkıntıların esas âmili Osmanlı 

klarikarizminde, Arap harflerinde, feste ilh. 

Bulan bir düşüncenin sanayi medeniyeti üze-

rinde fazla durması beklenemezdi. Böylece 

cumhuriyet devrinin ilk otuz yılına damgasını 

vuran Halk Fırkası cemiyette iktisadî değiş-

meyi ikinci plânda düşünüyor, bu değişmenin 

kültürel bünyedeki değişmelere bağlı bulun-

duğunu açıkça olmasa bile kabul ediyordu.“ 

(Güngör,2001:114)  

   Peki,bunu empoze eden; pozitivist aklı,güç 

halde bulunan millî devlet olma yolundaki 

milletlere tahakküm ettirenlerin hiç mi günahı 

yok? Garplılar da bunun farkında,kendi “uy-

garlıklarının” medeniyet olmadığı-

nı;“kendileri“için cari bir medeniyet 

telâkkîsine sahip olup;kendi haricindekilerine 

medeniyeti sunmanın, sömürüye vasıta kabul 

ettiklerini îtiraf ediyorlar.Yani “amaç için araç-

lar mübah“ anlayışını benimsemişlerdir.Bunu 

Fourier, çok güzel özetler: “Medeniyet iki sü-

tun üzerinde yükselir:Süngü ve aç-

lık.Dolandırıcılarla namussuzların gönlüne 

göre bir düzen.Hakimi mutlak:Para... 

   Salnameleri kanla yazılı medeniye-

tin,münasebetleri yalan üzerine mües-

ses:Yalan,kin ve kalleşlik.Medeni insan içtimaî 

bir yılandır,nezaket ve terbiye icabı yalancı 

olmak zorunda. Medeniyet masallarla besle-

nir,şiir ile nesir fazilet ve ve mutluluğu teren-

nüm etmeli. Oysa medeniyette adet boğazlaş-

maktır,bir nass uğruna boğazlaşmak. Hem de 

mânâsını ve ne işe yaradığını anlamadan. Şekil 

mi istersiniz ¿ İnsan hakları ve hürriyetleri için 

yapılan katliamlar ortada.Medeniyet 

üçkağıtçılara saraylar 

yaptırır,dahilerekümes. »(Faurier, Nak. :Meriç,

2001 :94) 

    Garp medeniyeti çok ileriye gitmiş 

olacak ki,hatalarını düzeltme yoluna-nasıl 

düzeltme ise-tevessül etme temayülleri 

gösterdi.Yine gayesini gizleyerek timsah göz 

yaşları ile diğer din mensuplarına zeytin dalı 

uzattılar.Hakikatte bu « medeniyet içi 

sorgulama neticesinde hıristiyanlığın 

dönüşüm projelerinden başka bir şey 

değildir.Dişini şimdilik göstermeden « dinler 

arası diyalog » adı altında « höşgörü » 

temalarını işleyerek postmodern müstemleke 

bulma peşine düştüler. Hususi ile İslâm 

dünyası üzerindeki emellerini hayata geçirmek 

için bu ülkelere (özellikle Türkiye ‘de) 

taşeronları vasıtası ile faaliyetlerini devam 

ettirdiler ve halen de devam ediyorlar. 
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  Bu dinlerarası diyalog için  değişim 

adı altında « İkinci Vatikan Konsilinde 28 Ekim 

1965’te kabul edilen Nostra 

Actate’de : »insanların birbirine yaklaştıkları 

ve farklı toplumlar arasındaki dostlukaların 

pekiştiği günümüzde kilise, hıristiyan 

olmayanlarla olan ilişkilerini büyük bir 

titizlikle ele almaktadır.Bu çerçevede bireyler 

ve uluslar arasındaki birlik ve yardımseverliği 

güçlendirmek için insanlığın arasındaki 

dostluğu pekiştirecek ortak temalar 

alınmaktadır.Kilise müslümanlar için de 

büyük saygıya sahiptir.Kurtuluş Fikri,öncelik 

olarak İbrahim’i inancını benimsediklerini 

inkar eden ve bizimle birlikte nihai günde 

insanların yargılayıcısı,merhametli ve bir 

tanrı’ya inan müslümanlar olmak üzere 

yaratan,kabul edenini kapsamaktadır. » 

(Davutoğlu ,2000/2 : 49-50) Bu bilidiride bile 

kurtuluş mercii olduğu inancının tümüyle terk 

edilmediği görülmekte-

dir.(Davutoğlu,2002/2 :50) 

    Batı medeniyetinin gizli dosyaları,her 

zaman için ileriye dönük plânlarla doludur. A 

plânının yanında B plânı mutlaka vardır.Son 

asırda da zıt düşünce grubunun menfeat bir-

likteliği (Hıristiyan-Yahudi) her şeyi kontrol 

edilebilir noktasına getirmiştir. Gelecekte 

olacakları  önceden plânlayarak hangi şartlar 

vukuu bulursa bulsun, bu şartları bir şeklilde 

kendi lehlerine çevirmesini bilmişlerdir. Me-

deniyetler çatışması tezi de bu plânın bir 

parçasıdır. 

4.2.Medeniyetler çatışmasının arka     

      plânı 

       20.yüzyılda iki kutuplu dünya meydana 

getirilmiştir.Vahşi Kapitalizm ve 

Komünizm.Halbuki bunlar bir yumurta ikizle-

ridir.Zira, kapitalizmin meyvelerini toplayan-

lar,aynı zamanda bunun muhalefeti gibi 

görülen,komünizmi ihya ettiler.[(Bu mevzu ile 

alâkalı bir misal ile iktifa edelim.Dünyanın en 

büyük gizli zenginlerinden Rockfeller 1928 

yılında kendilerine ait Chase Bank, ABD’ye 

Bolşevik tahvil senetlerinin satılması işlerine 

katılmıştı. Bununla irtibatlı olarak kongre üye-

si ve House Banking Commite’nin başkanı 

Luis Mefatten,kongre önünde yaptığı bir 

açıklamada :  «Sovyet yönetimi Chose Bank ve 

New York’taki Guoranty Trust Company’nin 

araya girmesiyle Federal Resser ve banka ve 

komisyonu aracılığıyla ABD hazine dairesin-

den yardım aldı...  

     New York’taki Amtong isimli Sovyet 

yönetiminin ticaret organizasyonunu merkez 

bürosunun ve SSCB devlet bankasının defter-

lerini açıp da ABD’nin devlet bankasından ne 

kadar çok dolarının Rusya’nın yararına 

alındığı gördüğünüzde şaşırıp kalacaksınız. 

Sovyet Rusya’nın devlet bankasına muhabere-

lerini yürüten New York’taki Chose Bank 

aracılığı ile hangi transferlerin yapıldığı bulu-

nur.(Allen :1996 ;103)]  F.D. Rojevert’in bir 

zamanlar dediği gibi : « Politikada hiçbir şey  

tesadüf değildir. Bir şey vukuu buluyorsa o 

hadisenin bu şekilde zuhur edeceğinin önce-

den plânlandığından emin olabilirsi-

niz. »(Allen ,1996 : 4)   

  Medeniyetler çatışması tezinin ortaya 

atıldığı tarihleri dikkatlice tetkik ettiğimizde 

görülecektir ki, garp medeniyetinin( ¡) o vahşi 

zihniyeti ortaya çıkacaktır. Bu medeniyetin 

sözcülerinden biri olan İngiliz başvekili Mar-

gaertt Thatcher,komünist bloğun 

çatlayıp,sonra da parçalanarak Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasından sonra söylediği şu 

sözler çok manidardır. Manidar olduğu  

olduğu kadar da üzerinde düşünülmesi icap 

etmektedir.  « NATO’nun evvelki düşmanı 

kızıldı ;şimdiki düşmanı ise yeşildir. » 

Tevafuğa bakın ki,malum tez ile bu sözlerin 

söylendiği tarih arasındaki zaman o kadar 

uzak değildir. Değil mi ki,İngiltere ABD’nin 

abisi. 

  Şu ana kadar geçen zaman, bunun bir tesadüf 

olmadığını ispatladı ve medeniyetler çatışması  

tezinin batı medeniyeti dışında kalanları pasi-

fize etmekdir.(Alkan :2001 ;6) « Ötekilerin ge-

lecek vizyonuna  ipotek kurmaktan başka hiç-

bir şey değildir. Liberal politikalar ismi altında 

medeniyetler çatışması  tezinin teorisyenleri-

nin kimin adına bunları yaptıklarını  

düşününüz. Birilerinin ekmeğine yağ 

sürmekte,hiç farkında olmadan serbest Pazar 

tanrısına boyun eğip teslim oldu-

lar. »(Türköne,2001 :15) 

    Samuel Huntington, tezini kendinden 

emin bir şekilde ve sırf batının hükm-ü fermâ 

olduğunu te’kid edercesine şöyle demekte-

dir.«Batı medeniyeti hem batılı hem de mede-

nidir. » (Huntigton,2001 :22)  Bunun için de 

dünyanın yegane kabadayıları gibi herşeyin 



240 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

kendilerinden sorulduğunu,bu şekilde kibirli 

edâ ve ifadelerle avaz avaz 

bağırabilmektedirler. Aynı zamanda böyle 

olduğunu da safdiller  kabul edivermektedir. 

 4.2.1. AB Çıkmazı 

    Yeni dünya düzeninde AB’ini yeri 

neresidir?Tek kutuplu ABD’ye rakip mi?Yoksa 

globalleşmenin bölge mahreçli plânın bir 

parçası mı?Yani medeni tahakküm vasıtası 

globalizm ve bunun da ana merkezi Avrupa 

olduğu düşünülürse meseleye bakış açımız 

biraz daha netleşir. Ancak burada iki hususa 

dikkat çekmekte fayda mülâhaza addediyo-

rum Bedbinliğe-fazla- düşmeden, millî men-

faatler zaviyesinden meseleye atf-ı nazar et-

mek lüzumu hasıl oluyor: İlki, ecdadımızın 

yarım bıraktığı fetih vazifesini genç Osmanlı 

nesline yeni ufuklar açması mümkündür.Ki, 

bu noktada vazifenin icra edildiğinden ve zir-

veye bayrağın dikileceğinden endişe 

duyulmamalıdır. Buna ilim yoluyla fe-

tih;yumuşak fetih diye vasıflandırmak yanlış 

olmasa gerek. Sınırların kalmaması, giriş ve 

çıkışın serbest olması,iç hukukların, faaliye-

tlere zemin hazırlayacağı tahayyül 

sayılmamalıdır. İlk hususu,kısaca bu şekilde 

hülâsa etmekle iktifa edelim. 

    Saniyen, ülkemiz  için Kopenhag kri-

terlerini tam mânâsıyla tatbikata geçirilme-

si;maalesef önce kanımızı emip ölmek üzere 

olana tekrar aynı zihniyet tarafından kan ve-

rilmesi gibi yine de hava teneffüsüne imkân 

verecektir. Meseleye milli menfaatler açısından 

bakıldığında dikkatli davranmakta fayda 

vardır.Rediyecilerden olmamak 

lazımdır.Teslimiyetçilerden de... 

    Türk devletinin tasfiyesi şeklinde me-

seleye bakılırken millî hassasiyetler 

bakımından  makuldür: «Avrupa Birliği’nin 

nihai hedefi Avruba Birleşik Devletleridir.Ve 

bunun açık anlamı da şudur : Tarihin belirli  

bir döneminde feodalitenin daha yüksek se-

viyedeki politik bir örgütlenme modeli 

potasında eritilerek ulus-devletlerin,ortaya 

çıkış sürecinin yaşanması gibi, şimdi de benzer 

bir surette Avrupalı ulus-devletlerin,daha 

yüksek seviyedeki politik bir örgütlenme mo-

deli, çapı daha geniş, daha üst düzeyde bir 

ulus-devlet (hiper ulus-devlet) olacak olan 

Avrupa Birleşik Devletleri (United States of 

Europe) fedarasyonu potasında eritilmesi 

süreci yaşanmaktadır.Bu süreç ise, içine alarak 

eriteceği Avrupalı milletleri mecmuu 

yekününün muhassa alayından oluşan ve 

« Pan-Avrupalılık » kimliğini birincil, belir-

leyici kimlik olarak kabul eden;yani bir millet 

üzerinde yükse-lecek olan istikbalin Avrupa 

Birleşik Devletleri demek olan Avrupa 

birliğine girecek her devletin kendi varlığını 

bu büyük fedarasyonun potasında eri-

teceği,bağımsızlığın sona ereceği bir süreçtir. » 

(Hocaoğlu,:2001 :14) 

    Bu bakış açısını gözardı etmeden 

atacağımız adımları daha dikkatli atmalıyız. 

Netice itibariyle  muhafazakar değişimi hayata 

geçirilerek cemiyetin;milletin medeniyetler 

çatışmasından da  AB’ye giriş sürecinden de 

korkmamak lazımdır. Kişilikli, özünden taviz 

vermeden yeni « izm » lerin  tehlikesinden 

içtinap ederek, vizyonumuzu yeni ufuklara 

çevirmeliyiz.Taviz vererek tarihimizden, 

kültürümüzden,sahih gelenekten koparak 

ülkenin huzur bulması mümkün değildir. 

Rotasını kaybetmiş, yalpalayarak denzin 

ortasında nereye gittiği belli olmayan gemi 

gibi garip bir hal ile karşı karşıya 

kalırız.İlerlemek istiyorsak,mukaddesata, ta-

rihe, irfana; bunların bileşkesi  sahih geleneğe 

sıkı sıkıya sarılmamız icap ediyor.“Tekâmül 

mukaddeslerimizden feragatle olmaz  Batının 

âdetlerini değil insanlığın keşiflerini, iktisap 

edeceğiz. Maziyi muhafaza, fakat ayıklayarak 

yeniyi kabul ;ama seçerek.» (Meriç,2001:95) 

     

5. Netice  
 

Muhafazakâr Değişim,esas itibariyle 

külliyetli bir araştırmanın konusudur. 

Ve,Muhafazakâr Değişim’i Muhafazakâr 

Demokrasi,Muhafazakâr 

Teokrasi,Muhafazakar Dijitokrasi gibi çağa 

göre değişen anlayışa kurban edilemeyecek 

kadar beynelmilel canlı bir 

harekettir.Değişimdeki asıl amacın  ne olduğu 

dönüşmeğe eşdeğer görüldüğü;değişimin 

karşısında değişmeye mukavetemin tabu gibi 

gösterilmesi şuur altına zerkedilen şuursuzluk 

zehiridir.Tarih, edebiyat, felsefe, iktisadî 

hayat,sosyal değişim, estetik, yönetim ve 

organizasyon,çalışma  disiplini,mes’uliyet 

ahlakı,şuuraltı belleğimiz;kısaca hayatımızı 
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ihata eden bütüncül bir anlayışın geleceğimizi 

şekillendirmesidir. Millî Belleğimizin 

teşekkülü,özelden genele ;içten dışa doğru 

ufkumuzu dalga dalga nüfuzu; ancak, dengeli 

bir tefekkürün hayata geçmesiyle 

mümkündür.Bunun adı, Muhafazakâr 

Değişim’dir.  Muhafazakâr Değişim; bütün bir 

geçmişin aslına uygun olarak geleceğe taşınıp; 

inşa ve ihya vizyonunu tesis etmektir. Bunu 

yaparken, ana gövde kat’iyen zarar 

görmemelidir. Kaynak,daima asıl olmalıdır. 

Görünüşteki içi dolu, şeklindeki tahrifat 

giderilerek geleneğin değişimdeki önceliği  

teyid edilmelidir. Muhafazakârlığın önüne 

veya arkasına bazı “ârızî” sıfatlar getirilerek 

yozlaştırılmamalıdır. Dar kalıplara irca 

edilerek, idealsizliğe ve hakikatsizliğe 

mahkum edilmemelidir. Yenilik adına, 

değişmek uğruna soysuzlaşmanın da alemi 

yoktur.   

    

 

*Muhafazakâr Değişim’i ilk olarak  1994 yılında 

(üniversite son sınıfta tahsilimizi sürdürür-

ken)kullandık ve daha sonra 1999/2000 yılında Genç 

Ufuklar dergisinde Muhafazakar Değişim adıyla 

makale neşrettik.Günlük yazılar kaleme aldığımız 

Gazete Flaş’ta 2005 yılına kadar muhtelif zamanlar-

da bu isimle makaleler yayımladık.2005 yılında 

Muhafazakâr Değişim adıyla kitap çıkardık.Bu 

makale,Muhafazakar Değişim isimli kitabımızdaki 

makalelerin-özüne dokunmadan- tek makale halin-

de neşrinden ibarettir.Eğer şartlar tekâmül eder-

se,Muhafazakâr Değişim’i ansiklopedik bir araştır-

manın konusu yapacağız. 
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ANKARA ŞEHİRLERARASI TERMİNAL İŞLETMESİ 

HİZMET KALİTESİNİN SERVPERF YÖNTEMİ İLE 

ÖLÇÜLMESİ 
Abdullah USLU* 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı; Ulaştırma hizmetlerinden faydalanan müşterilerin Ankara Şehirlerarası 

Terminal İşletmesinde (AŞTİ) sunulan hizmetleri nasıl algıladıklarının ortaya çıkarılmasıdır. Dolayı-

sıyla Hizmet kalitesi ölçüm modellerinden SERVPERF modeli ile ölçülecektir. Bu amaçla, 404 müşte-

riye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 15.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştır-

mamızda öncelikle, müşterilerin AŞTİ’de sunulan hizmetleri algılamalarına göre buradaki hizmet 

kalitesini belirleyen faktörler ortaya konulmuştur. Bu faktörler; “Güven ve İsteklilik”, “Fiziki Unsur-

lar”,  “Yeterlilik” ve “Ulaşılabilirlik” olarak belirlenmiştir. Yüzde ve frekans dağılımı, ANOVA ve “t” 

testi yapılmıştır. Müşterilerin Karayolunu tercih etmelerindeki nedenler ucuz ve güvenli olduğundan 

kaynaklanmaktadır. Yaş ve cinsiyet grupları hariç müşterilerin demografik özelliklerine göre hizmet 

kalitesini etkileyen faktörleri farklı algıladıkları tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet ve yaş gruplarına göre 

farklılıklar olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Hizmet, Hizmet Kalitesi, SERVPERF, Ulaşım Sektörü, Terminaller. 

THE MEASUREMENT OF ANKARA PROVINCE INTER-CITY 

TERMINAL MANAGEMENT SERVICE QUALITY BY MEANS 

OF SERVPERF METHOD 
Abstract 

The aim of this study is to determine the customers’ perceptions of the service quality on In-

ter-City Terminal Management of Ankara Province. Therefore, service quality measurement models 

will be measured by means of SERVPERF method. For this purpose, a questionnaire was conducted to 

404 customers and the data obtained were analyzed by SPSS 15.00 package program. In this research, 

first of all, service quality factors were determined according to assess the customers’ perceptions of 

the service quality on AŞTI. These factors were determined as ‘Confidence and Willingness’, ‘Physical 

properties’, ‘Proficiency’ and ‘Accessability’. Frequency and descriptive statistics, ANOVA and “t”test 

were used. The choice of customers on highway results from low price and confidence. Significant 

differences are present within the factors affecting variants and service quality according to differ-

ences in view of sex and age groups. 

Keywords: Service, Service Quality, SERVPERF, Transport Sector, Terminals. 
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1. Giriş 
Hizmet sektöründe müşteriler çok 

önemli olup, vazgeçilmez bir unsurdur. Müş-

terilerin hizmetlerden beklentilerini karşıla-

mak, işletmeleri ayakta tutan yaşamsal bir 

etmendir. Müşterilerin hizmetlerden aldıkları 

memnuniyetleri veya memnuniyetsizliklerinin 

düzeylerini ölçmek gerekmektedir. Müşterile-

rin beklenti ve algılarının karşılanması duru-

munda müşterilerin memnun olup, hizmet 

işletmelerine olan bağlılığı artacaktır. 

Hizmet sektörünün tüm dünyada eko-

nomi içindeki payı artmaktadır. Hizmet sektö-

rü içerisinde ulaşım hizmetleri önemli bir yere 

sahiptir. Ulaşım hizmetlerinde otobüs işletme-

lerinin uğrak yerleri terminallerdir. Otobüs 

işletmelerinin sayısının her geçen gün artması, 

artan müşteri istekleri doğrultusunda modern 

terminallerin sayısını arttırmaktadır. Ulaşım 

hizmetleri içerisinde artan rekabetten geri 

kalmamak adına terminallerinin vermiş olduk-

ları hizmetlerinin kalitesini yükseltmeleri ge-

rekmektedir. 

Bu bağlamda, hizmet işletmelerinin ve 

terminallerin sundukları hizmetlerinin kalite-

sinin ölçülmesi konusuna önem vermesi ge-

rekmektedir. Literatüre taraması sonucunda, 

hizmet kalitesi, ulaşım hizmetlerinde kalitenin 

ölçülmesi ve terminallerle ile ilgili ayrı ayrı 

yerli ve yabancı literatürde pek çok çalışma 

yapılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir; 

Çatı, (2003), Sivas cumhuriyet üniver-

sitesi İİBF öğrencileri üzerinde yaptığı çalış-

mada, SERVPERF modelinden faydalanılmıştır 

ve toplu taşıma hizmetlerinde, genellikle öğ-

renciler ulaşım hizmetlerini kaliteli bulmamak-

ta, araçlara fazla yolcu alınması ve duraklarda 

çalışan personelin öğrencilere karşı kaba olma-

sının, en olumsuz hizmetler olduğunu; en 

olumlu hizmetlerin, taşıma fiyatlarının uygun-

luğu olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Kara, (1998), Otobüs işletmelerinin iş-

letme işlevlerini uygulama başarısı üzerine 

yapmış olduğu araştırma sonucu; 16 Otobüs 

İşletmesi’nin müşterileri çekme sebeplerinden 

%38 kaliteli hizmet, %38 ise nitelikli personel 

olduğu, %13 terminallerin, %6 araçların lüks 

olması, %5 ise işletme ismini belirtmişlerdir. 

Duman vd., (2007), Karayolu yolcu ta-

şımacılığında hizmet kalitesini, müşteri mem-

nuniyeti ve müşteri sadakati algılarını sapta-

mak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışmalarında SERVQUAL ölçeği kullanıla-

rak, karayolu ulaştırma hizmetlerine yönelik 

kalite algısının üç temel boyuttan oluştuğunu 

ortaya çıkarmışlardır. Bu boyutlar; yazıhane-

servis-terminal hizmetleri, seyahat süresinde 

alınan hizmetler ve mola yeri hizmetleridir. 

Ayrıca hizmet kalitesi boyutları ile müşteri 

sadakati arasındaki ilişkileri incelemişler ve 

müşteri sadakati belirleyicilerinin seyahat sü-

resinde alınan hizmetler ve yazıhane-servis-

terminal hizmetlerini olduğu ortaya çıkarmış-

lardır. 

Abdulrahman ve Ahmad, (2003), Kua-

la Lumpur’daki otobüs terminallerinin yapısı, 

fiziksel açıdan büyütülmesi, İyi planlanmış ve 

yönetilen otobüs terminaline katalizör olarak 

hareket edecek sosyal ve ekonomik çevresin-

deki alanların geliştirilmesi konusunda çalış-

ma yapmışlardır. Yine terminal yerlerinin kötü 

planlaması durumunda çevrenin yaşam kalite-

sinin bozulmasına, trafik sorunlarının ortaya 

çıkmasına sebep olabileceğini belirlemişlerdir. 

Tanaboriboon vd., (2005), Vietnam’ın 

Hanoi şehrindeki otobüs hizmetlerinin analiz 

edilmesiyle ilgili çalışmada otobüslerin hizmet 

kalitelerini arttırılması gerekliliği ortaya koy-

muşlardır. Otobüslerinin hizmet kalitesinin 

düşük olduğu etkenler; otobüs güzergâhları-

nın ve servis mesafelerinin yetersiz olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Hanaoka ve Qadir, (2006), Bang-

kok’daki yolcuların otobüs yolculuklarındaki 

hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi, termi-

nallerdeki bekleme sürelerinin azaltılmaya 

çalışılması, performans ve seyahat güvenliği-

nin geliştirilmesi hususunda çalışmalar yap-

mışlardır. Bu çalışmaların dışında Gromule, 

(2008), Letonya’daki Riga yolcu terminalinin 

hizmet kalitesini belirlemeye yönelik çalışma 

gerçekleştirmiştir. Sonucunda Riga Uluslarara-

sı Yolcu Terminali'ndeki hizmet kalite sistemi 

detaylı incelenerek analiz edilmiştir. 

Karayolu ulaşım hizmetleri, ekono-

mimizde en büyük paya sahip olan alt sistem 

konumundadır. Ülkemizde taşımacılığa ilişkin 

bazı istatistikler incelendiğinde, karayolunun 

sahip olduğu ezici üstünlüğü görmek müm-

kündür. Ülkemizde; yolcu taşımacılığının 

%92,5’i karayolları ile yapılmaktadır.  
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Rekabetin arttığı günümüzde terminal 

işletmelerin, yapmaları gereken en önemli şey 

hizmet kalitesini arttırmaktır. Artan hizmet 

kalitesi ile birlikte müşterilerin memnuniyeti 

artabilir. Bu çalışmanın amacı, Terminallere 

gelen müşterilerin hizmet kalitesi algılarının 

hangi boyutlarda daha önemli olduğunu tespit 

etmektir. Çalışmada, SERVQUAL yöntemine 

alternatif olarak geliştirilen SERVPERF yönte-

mi ile AŞTİ’nin hizmet kalitesinin ölçülmesi 

amaçlanmaktadır Ayrıca araştırmaya katılan-

ların demografik özelliklerini belirlemek ve 

müşteri algılarının demografik özelliklere bağ-

lı olarak farklılık gösterip göstermediğini orta-

ya koymak da araştırmanın amaçları arasında-

dır. Bu kapsamda, çalışmada, hizmet, kalite ve 

hizmet kalitesi kavramları, hizmet kalitesinin 

ölçülmesi, SERVPERF yöntemi ve terminaller 

teorik olarak incelenecek ve AŞTİ üzerinde bir 

uygulama çalışması yapılacaktır. 

2. Literatür 
2.1. Hizmet, Kalite ve Hizmet Kalitesi 

Kavramları 
Latince Servitum sözcüğünden türetil-

miş olan hizmet, gayretli, çalışkan anlamlarına 

gelmekte olup zamanla birçok değişim ve ge-

lişme göstermiştir. Hizmet kavramına ilişkin 

literatür tarandığında, farklı şekillerde tanım-

landığı görülmektedir. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir: 

 Rust ve diğerleri’ne göre; hizmet, bir gruptan 

diğerine sunulan herhangi bir şeyin sahipliği 

ile sonuçlanmayan, bir faaliyet ya da fayda-

dır (Bozdağ vd., 2003:1).  

 Amerikan Pazarlama Birliği (AMA) hizmet 

kavramını, “satışa sunulan ya da malların sa-

tışıyla birlikte sağlanan eylemler, yararlar 

veya doygunluklardır” (Öztürk, 2009:4). 

 Collier’e göre hizmet, üretildiği yerde tüketi-

len bir iş veya eylem, performans sosyal olay 

ya da çabadır (Canoğlu, 2008: 24). 

 Lovelock’a göre hizmet: Bir şey değil; bir 

süreç veya performanstır (Koçoğlu, 2009). 

Hizmet kavramı ile ilgili bu kadar çok, 

çeşitli ve değişik tanımların yapılmasının ne-

deni, hizmetlerin temel özelliklerinden kay-

naklanmaktadır (Ghobadian, 1994:45). Hizme-

tin kendine özgü bir takım özellikleri vardır. 

Bu özellikler soyutluluk, ayrılmazlık, 

hetorejenlik, dayanıksızlık ve sahipliktir 

(Eleren vd., 2007). 

Hammurabi kanunlarında ilk kez or-

taya çıkan kalite sözcüğü, Latince’de “nasıl 

oluştuğu” anlamına gelen “qualis” kelimesin-

den gelmektedir ve 2500 yıllık bir geçmişe 

sahiptir. Kalite, genel olarak günlük hayat 

içerisinde üstünlüğü ve iyiliği diğer bir ifade 

ile de kaliteye konu olan ürün ve hizmetlerin 

iyi niteliklerinin olduğunu belirtmektedir. Bu 

açıdan kalite, kişisel değerleri içermektedir 

fakat kişisel değerler sürekli değişkenlik gös-

termektedir  (Kurnaz, 2011: 17). Kalite konu-

sunda çalışma yapan araştırmacıların kalite 

kavramına değişik açılardan tanımladıkları 

görülmektedir. Kalite ile ilgili bazı kavramlar 

aşağıdaki gibidir: 

 Juran vd. (1999)’ne göre kalite, “ürün tatmini 

sağlamak amacıyla bir ürünün müşteri ge-

reksinmelerine uyumunu tanımlayan özellik-

lerdir”. 

 Amerikan Kalite Kontrol Derneği’ne göre 

kalite şöyle tanımlanmıştır; “ifade edilen, be-

lirtilen, mevcut ihtiyaçlar ile sezindirilen, do-

laylı olarak hissettirilen ihtiyaçları tatmin 

etme kabiliyetini taşıyan, mal veya hizmetin 

özellik ve karakteristiklerinin toplamıdır” 

(Ciddi, 2005; Aymankuy, 2005: 1-22). 

 Kalite, Deming’e göre, “amaca uygunluk”, 

Feigenbaum’a göre, “en düşük maliyetle 

müşteri tatminini sağlamak” olarak tanım-

lanmaktadır (Eleren ve Kılıç, 2007: 241). 

Hizmet kalitesiyle ilgili son 20 yılda 

pek çok araştırma yapılmakta olup; net bir 

tanımı henüz geliştirilememiş ve hizmet en-

düstrisinde sunulan hizmetin niteliğine göre 

farklılık göstermektedir. (Alkoç, 2004:19). 

Hizmet kalitesi ile ilgili bazı tanımlar literatür-

de şu şekilde tanımlanmıştır: 

 Hizmet kalitesi, bir hizmet işletmesinin ken-

disini diğer işletmelerden farklılaştırarak 

sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmasını 

sağlamaktadır (Ghobadian, 1994).  

 Hizmet kalitesi, müşterilerin hizmet kalite-

sindeki beklentileri ve algıları arasındaki fark 

olarak tanımlanmaktadır (Parasuraman vd., 

1985: 42). 

 Hizmet kalitesi; “uzun dönemli bir perfor-

mans değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan 

bir tutum” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Eleren ve Kılıç, 2007: 241). 

Hizmet kalitesini değerlendirmek güç-

tür. Hizmetler satın alındığında ise kalitesi 
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konusunda karar verebilmek için gerekli fizik-

sel özellikler bulunamayabilir. Böyle zaman-

larda müşteriler hizmetin kalitesini değerlen-

dirmek amacıyla gözle görülebilen bina, per-

sonel, araç, gibi sınırlı imkanlardan faydalana-

rak kalitesi konusunda karar verme durumun-

da olacaktır (Bozdağ vd., 2003: 4). 

Bu tanımlar ışığında, Grönroos (1983) 

hizmet kalitesi yerine algılanan hizmet kalitesi 

kavramını ortaya atmıştır. Algılanan hizmet 

kalitesi müşterilerin hizmeti almadan önceki 

beklentileri ile yararlandığı gerçek hizmet de-

neyimini kıyaslamanın bir sonucu olup, müş-

terilerin beklentileri ile algılanan performans 

arasındaki farklılığın yönü ve derecesi olarak 

tanımlanmaktadır. Algılanan hizmet kalitesi 

ölçülmesi ile kalite hakkında daha doğru ve 

gerçekçi bilgiler elde edilebilir (Çatı ve Ağraş, 

2007: 162).  

Bu doğrultuda; hizmet kalitesinin be-

lirlenmesinde, müşterilerin beklediği hizmet 

(BH), algıladığı hizmetten (AH) daha yüksek 

seviyede (BH>AH) ise hizmet kalitesi algıla-

ması düşük düzeyde olmaktadır. Eğer algıla-

dığı hizmet (AH), beklediği hizmetten (BH) 

daha yüksek seviyede (AH>BH) ise hizmet 

kalitesi algılaması yüksek düzeyli olmaktadır. 

Beklediği hizmetin, algıladığı hizmet ile eşit 

olması durumunda (BH=AH) ise, hizmet kali-

tesi algılaması memnun edici olacaktır. Algıla-

nan hizmet kalitesi müşterilerin işletme hak-

kındaki hükümleri olup, tatminle ilişkilidir. 

Dolayısıyla hizmet kalitesi algılaması sonu-

cunda ortaya çıkan memnuniyet veya mem-

nuniyetsizlikler gelecekteki satın almalar ve 

önerilerde etkili olabilecektir (Murat ve Çelik, 

2007: 4). 

Hizmet kalitesinde önemli olan kalite-

nin müşteri tarafından algılanış biçimidir. Bu 

nedenle müşterinin sunulan hizmeti algılaması 

ile hizmet konusundaki yargısı hizmet işletme-

sinin başarısını etkileyecektir (Koçbek,2005). 

Terminallerde hizmet kalitesinin değerlendi-

rilmesi, sunulan kalitenin belirlenmesinde ve 

rakip ulaşım sektörü bileşenlerinin bu konuda 

ne düzeyde olduğunun tespit edilmesinde 

sektör yöneticilerine yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca olumlu sektör imajı oluşurken, kolay 

personel temini yönünde başarı artarken mali-

yetlerde düşüş sağlanmaktadır. Bunların dı-

şında başarılı hizmet kalitesinin büyük fayda-

ları vardır ve aşağıdaki gibidir (Türk, 2009: 

403): 

 Tatmin olmuş ve elde tutulan müşteri-

ler ve çalışanlar, 

 Çapraz satış fırsatları, 

 Yeni müşteri çekme, 

 Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, 

 Artan pazar payı ve satış, 

 İyileştirilmiş işletme imajı ve işletme 

performansı. 

 Düşürülmüş maliyetler, artan kar pay-

ları. 

 

2.2. Ulaştırma Sektörü  ve Terminal 

Kavramları 
Ulaştırma sektörü, insanların vazge-

çemedikleri önemli bir hizmettir. Gelişen şehir-

leşme ve artan nüfus, insanların evlerinden 

uzak yerlerdeki iş ve okullarına ancak ulaşım 

vasıtasıyla gitmelerine yol açmıştır. Herkesin 

kendi ulaşım vasıtasını sağlayamama durumu 

ise, toplu taşıma araçlarını ihtiyaç haline ge-

tirmiştir (Çatı, 2003: 121). Mesafelerin uzak 

olmasıyla birlikte terminallerin gerekliliği or-

taya çıkmıştır. 

Ulaştırma hizmetlerinin karşılaştırıl-

malarında en “hızlı” olan ulaştırma sektörü 

havayolu ve deniz yolu olarak görülürken 

iken, karayolu ve demiryolu diğerlerine göre 

daha düşük hıza sahip olarak görülmektedir. 

“Enerji tüketiminde” en çok paya karayolu ve 

havayolu hizmetleri sahip iken, denizyolu ve 

demiryolu payında ise enerji tüketimi daha az 

olmaktadır. En sık ulaşım ağına sahip karayolu 

olarak görülmekte olup; ayrıca “ilk yatırım 

maliyeti” ve “işletme maliyeti” açısından kar-

şılaştırıldığında, karayolu ulaştırmasının çok 

daha ucuz olduğu ortaya çıkmaktadır 

(Haldenbilen, 1996). 

Ulaştırma sektöründeki temel amaç 

gelişen ekonomik ve sosyal yaşamın gereksi-

nimi olan ulaştırma alt yapısının zamanında, 

ekonomik ve güvenli bir şekilde inşa edilmesi-

dir. Ulaştırma alt sektörleri olan karayolu, 

havayolu, denizyolu ve demiryolunun birbir-

lerini tamamlayıcı nitelikte çalışması hedef-

lenmekte ve önümüzdeki dönemde yolcu ta-

şımacılığında entegre taşımacılığın yaygınlaş-

tırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapı-

lan ve yapımına başlanan terminallerin, toplu 

taşıma araçlarına, havalimanlarına ve hızlı tren 
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başlangıç ve bitiş noktalarına zamanında vara-

bilmek için entegre yolcu taşımacılığı plan-

lanmakta ve öngörülmektedir. 

Kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlayan 

terminaller istek ve gereksinimleri doğru tespit 

ederek, bu istek ve gereksinimleri karşılayacak 

özellikleri taşıyan mal ve hizmetleri üretmele-

ri,  müşteri beklentilerinin karşılanması açısın-

dan önemlidir. 

Terminaller, yer ve hava taşımacılığı 

arasındaki bağlantıyı sağlayan, araçların ihti-

yaçları ile, yük ve yolcu taşımacılığına cevap 

veren, yerel ulaşım sistemlerine bağlı komp-

leks yapılardır (Kesikbaş, 2006: 28). 

Başka bir deyişle terminaller, karayolu 

taşımacılığının temel bir bileşeni olup, işletil-

mesi Ulaştırma Bakanlığı’nın iznine ve dene-

timine tabidir. Gerçek ve tüzel kişiler, asgari 

terminal şartlarına haiz olmak kaydıyla ilgili 

mahalli idareden izin alarak, bağımsız termi-

naller kurabilir ayrıca bu durumdaki terminal-

leri kiralayarak işletebilirler. Türkiye’deki ter-

minallerin taşıması gereken özellikler ve bu 

terminallerde verilmekte olan hizmetler Kara-

yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında belirtil-

mektedir. Bu yönetmeliğe göre, yolcu termi-

nalleri, en az 2000 m² alan üzerinde, belediye 

imar planlarına uygun, belediye altyapısıyla 

entegre edilmiş, otobüsler için peronlar, park 

yerleri, bakım ve ikmal alanlarını barındıracak 

şekilde, her türlü güvenlik önemlerine sahip, 

çevre düzenlemesi yapılmış olması gerekmek-

tedir. Yolcuların şehir içine ulaşımını için ser-

vis araçları, ticari taksiler ve özel otomobiller 

için indirme – bindirme yerleri ile park yerleri 

bulunmalıdır. Terminallerin bakım, onarım ve 

işletme giderlerinin karşılanması amacıyla; 

yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine ka-

yıtlı her taşıt basına sadece çıkışlarda olmak 

kaydıyla ücret alınmaktadır (Karagülle, 2007: 

91-92). 

Terminal binası farklı terminal kullanı-

cılarının birçok gereksinime hizmet etmekte-

dir. Terminal, yolcular için bilet alımı, güven-

lik, bagaj taşıma ve emanete alınması, bekleme 

salonlarının, alış veriş yerlerinin ve diğer ola-

nakları sağlamaktadır. Yolculuk sırasında yol-

cuların bekleme ve direk yolculuğun olmadığı 

yerlere transfer olanaklarını sağlamak amacıy-

la faydalandıkları yerler terminallerdir. Yine 

Abdulrahman ve Ahmad (2003:162-163)’e göre 

terminaller 4 sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar; 

 Kompleks (Karışık) Terminaller: İçerisinde 

ayrı alanlarda yolcu inme-binme peronların 

olduğu ve farklı katlarda olduğu karmaşık 

yapıdaki yerlerdir. Yolcu bekleme salonları 

mevcuttur. Ayrıca yolcuların ihtiyaçlarını 

karşılayabileceği yerlere sahip ve birçok alış-

veriş dükkânlarını içinde barındıran yapılar-

dır. 

 Kısmi Bina Tarzı Terminaller: Bu tür termi-

nallerde hem satış yerlerinin hem yolcu bek-

leme yerlerinin aynı kısımlarda olduğu, mo-

dern olmayan ve iç içe yapılı yerlerdir.  

 Açık Alan Terminaller: Otobüslerin, termi-

nalde özel işaretlerle ayrılmamış ve yanaşabi-

lecekleri peronların olmadığı ve yolcular için 

gerekli ihtiyaçların doğru düzgün karşılana-

madığı terminallerdir.  

 Dükkânların Önünde Kurulan Terminaller: 

Dükkânların önündeki boş alanlarda yolcu-

ların inip bindirildiği dükkânlardan oluşan, 

yolculara her hangi bir olanak ve çeşitlilik 

sunmayan yapılardır. 

 

3. AŞTİ Hizmet Kalitesinin Değer-

lendirilmesi 
 

3.1. Ankara Şehirlerarası Terminal 

İşletmesi ( AŞTİ ) 
Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Beledi-

yesine ait olan Ankara Şehirlerarası Terminal 

İşletmesinin kısa adı; AŞTİ’dir. Türkiye'nin 

siyasi ve idari merkezinin Ankara olması ve 

coğrafi olarak da ülkemizin ortasında kalması 

nedeniyle Ankara İli çok önemli bir kavşak 

noktası konumundadır. Bu sebepten dolayı 

1987 yılında temeli atılan AŞTİ’nin, projesi 

Yüksek Mimar Davran EKŞİNAT tarafından 

çizilmiş ve terminal 31 Mart 1995 tarihinde 

faaliyete geçmiştir (AŞTİ Baş Müdürlüğü, 

2011). 

AŞTİ; 1 Ocak 1997 tarihine kadar An-

kara Büyükşehir Belediye İşletme ve İştiraklar 

Daire Başkanlığı’na Genel Müdürlük olarak 

hizmet verip, ardından Başkent Ulaşım ve 

Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi 

Ticaret A.Ş.’ ye (BUGSAŞ) verildi. Halen 

BUGSAŞ Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Baş 
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Müdürlük olarak hizmet vermektedir 

(www.asti.com.tr). 

AŞTİ, 541.241 m² arazi üzerinde 

228.520 m² alan üzerine inşa edilmiştir. Kapalı 

alanlar 128.520 m², açık alan 100.000 m² ve 

peyzaj alanı 414.241 m²’den oluşmaktadır 

(AŞTİ Baş Müdürlüğü, 2011).AŞTİ’yi kısım 

kısım yerlerine göre ayıracak olursak şöyle 

sıralanabilir; Terminal 4 kattan oluşmaktadır. 

1. kat, benzin istasyonu, araç park yerleri, ma-

liye denetim birimleri, havuz ve bahçe düzen-

lemesinden oluşmaktadır. 2. katta ise yolcu 

indirme peronları, kafeteryalar, restoranlar, 

bagaj taşıma üniteleri, bagaj alımı için emanet 

hane, mescit, bekleme salonları, güvenlik ve 

taksi birimleri vb… kısımlar yer almaktadır. 3. 

kat Restoran, lokanta, satış ofis ve büroları, 

danışma hizmetinin yapıldığı bürolar, banka-

matikler, yolcuların otobüse bindiği peronlar 

ve bekleme salonlarının olduğu bölümlerden 

oluşmaktadır. 4. katta ise AŞTİ’nin idari ve 

yönetim birimlerinin olduğu odalar yer almak-

tadır (Alan, 2011).  

Türkiye’nin en büyük terminali olan 

AŞTİ yoğun günlerde ortalama 1700 otobüs 

yolcu girişi ve 1700 otobüs yolcu çıkışı yap-

maktadır (Alan, 2011).Yine AŞTİ Baş Müdür-

lüğü’nün verdiği veriler doğrultusunda yılda 

ortalama dört yüz yetmiş bin otobüs girişi 

yapılmaktadır (AŞTİ Baş Müdürlüğü, 2011). 

 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Araştırmanın amacı; ulaştırma hizmet-

lerinden faydalanan müşterilerin AŞTİ’de su-

nulan hizmetleri nasıl algıladıklarını tespit 

etmektir. Rekabetin arttığı günümüzde müşte-

ri beklentilerini saptamak ve müşteri beklenti-

lerine göre hizmet geliştirmek ve sunmak son 

derece önemlidir. Bu araştırmayla hangi müş-

terilerin hizmetin hangi boyutlarına daha fazla 

önem verdikleri belirlenerek, istekleri doğrul-

tusunda hizmet sunulacak ve daha fazla mem-

nun olan müşteriler haline geleceklerdir. Re-

kabette öne geçmek isteyen terminal işletmele-

ri, kalitenin önemini kavramak durumunda-

dırlar. 

 

3.3. Araştırmanın Yöntemi  
Hizmet kalitesi ölçme tekniğinde en 

çok SERVQUAL tekniği kullanılmaktadır an-

cak bu hizmet sektörünün durumuna ve özel-

liğine göre değişebilmektedir (Çatı ve Ağraş, 

2007: 173). Cronin ve Taylor, Parasuraman 

Zeithaml ve Berry’nin algılanan hizmet kalite-

sini tutuma, tatmini de özel bir işleme bağlı 

olarak tanımlamasının hatalı sonuçlar doğura-

cağını açıkça belirtmişlerdir. Cronin ve Taylor, 

hizmet kalitesi ölçeğinin beklentiler kısmını 

kullanmayarak sadece algılar kısmını kullan-

mışlar ve bunun için ölçümlerine SERVPERF 

adını vermişlerdir (Paylan 2007: 28). Hizmet 

kalitesinin ölçülmesi konusunda yapılan ça-

lışmalarda, SERVPERF yönteminin, 

SERVQUAL yöntemine göre daha güçlü bir 

yöntem olduğu ortaya konulmuştur (Cronin 

ve Taylor, 1994; Brady vd., 2002). SERVQUAL’ 

deki 22 algılama önermesi kullanılarak yapılan 

SERVPERF, SERVQUAL’e alternatif bir teknik 

olarak ortaya çıkmış ve performansa dayalı 

ölçüm modeli olarak da adlandırılmaktadır 

(Baggs ve Kleiner, 1996: 38). 

SERVPERF model yapısının analizi 

SERVPERF ölçeğinin SERVQUAL’e göre teorik 

üstünlüğünü kanıtlamaktadır. Cronin ve Tay-

lor SERVPERF ölçeğinin deneysel değerlendi-

rilmesinin yapıldığı hizmet endüstrilerinde 

ölçeğin tek boyutlu olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca ölçeğin, hizmet kalitesi müşteri tatmi-

nin ölçümü ve müşteri tatmini satın alma niye-

ti üstünde, hizmet kalitesinden daha güçlü bir 

etkiye sahiptir (Yıldız, 2011: 62). 

SERVPERF modeliyle ilgili olarak lite-

ratürde hizmet kalitesi ölçümünü değerlendi-

ren oldukça çok araştırma bulunmaktadır. 

Örneklendirecek olursak;  

 Nadiri ve Hussain, (2005), Kuzey Kıbrıs otel-

lerinde algılanan hizmet kalitesi SERVPERF 

ile ölçülmüştür. Çalışma sonucunda; yükse-

len bir değer olan Kuzey Kıbrıs’ta 1963 yılın-

dan beri adanın siyasi istikrarsızlıkları nede-

niyle turizm sektörü etkilenmesi ve 2004 yı-

lında Kıbrıs Güney ve Kuzey arasında barış 

çözümü için yapılan 24 Nisan referandumu 

ile turizm sektörünün yükselmesi yönünde 

hızlı bir ivme kazandırdığından bahsedilmiş-

tir. Çalışmada müşterilerin hizmet kalitesi 

algıları 2 boyutta ortaya çıkarılmıştır. Bunlar; 

Somut ve soyut hizmetler olup; turistlerin 

daha çok gelişmiş hizmet kalitesini tercih et-

tikleri tespit edilmiştir. 

 Bülbül ve Demirer, (2008), çalışmalarında 

hizmet kalitesi ölçüm modellerinden 

http://www.asti.com.tr/
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SERVQUAL ve SERVPERF modellerin bo-

yutsal oluşumları ve hizmet kalitesini ölçme-

de hangisinin daha güçlü olduğunu araştır-

mışlardır. Sonucunda SERVQUAL ve 

SERVPERF modellerinin istatistiksel olarak 

geçerli ve güvenilir olduğunu ve SERVPERF 

modelinin hizmet kalitesinin boyutlarını 

açıklamada SERVQUAL modeline göre kıs-

men daha güçlü olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayrıca SERVPERF modelinin tek boyutlu 

olmadığı, SERVQUAL modeli gibi beş boyu-

ta sahip olduğunu görmüşlerdir. 

 Angur vd., (1999), SERVPERF ve 

SERVQUAL ölçeklerini karşılaştırdığı çalış-

masında keşifsel faktör analizi sonucunda 

her iki ölçeği de beş boyutlu bulmasına kar-

şın, doğrulayıcı faktör analizinde aynı sonuca 

ulaşılamamıştır (Bülbül ve Demirer, 2008, 

183). 

 Cui vd., (2003), çalışmasında SERVPERF’i iki 

boyutlu (1. fiziksel görünüm ve 2. diğerleri) 

SERVQUAL’i ise üç boyutlu (1. fiziksel gö-

rünüm, 2. empati ve 3. güvenilirlik) bulmuş-

tur. Bu sonuçlara göre SERVPERF ile 

SERVQUAL modeli farklı boyutlarda ayrışa-

bilmektedir.  

 Zhou, (2004), yaptığı araştırmasında, 

SERVPERF ölçeğinin üç boyutlu bir yapı ol-

duğunu tespit etmiştir. Bunlar empati-yanıt 

verebilirlik, güvenilirlik-güvence ve fiziksel 

görünümdür. 

Bu çalışmalar ışığında, veri toplama 

yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanıl-

mıştır. Anket formu Cronin ve Taylor (1992), 

Parasuraman vd., (1991), Göndelen (2007) ve 

Yumuşak (2006)’ın yaptıkları çalışmalardan 

uyarlanarak SERVPERF ölçeği kullanılmıştır. 

Anket formu demografik özellikler ve hizmet 

kalitesi boyutlarını algılamalarına yönelik so-

rular olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

AŞTİ’ye gelen yolculara 5’li likert ölçeğinde 39 

adet yargı sunulmuştur. Bu yargılar beş aralık-

lı ölçekten oluşmaktadır. Ölçeği oluşturan 

değerler; 5- kesinlikle katılıyorum, 4- katılıyo-

rum, 3- kararsızım, 2- katılmıyorum ve 1- ke-

sinlikle katılmıyorum şeklindedir. Elde edilen 

veriler SPSS paket programında değerlendi-

rilmiştir. Araştırmada, yüzde ve frekans anali-

zi, Faktör Analizi, ANOVA ve “t” Testi uygu-

lanmıştır. 

 

3.4. Araştırmanın Evreni 
Araştırma evrenimizi, AŞTİ’nin hizme-

tinden faydalanan yolcular oluşturmaktadır. 

Günlük ortalama 100 binin üzerinde yolcunun 

geldiği, AŞTİ’de kolayda örnekleme yöntemiy-

le 404 kişiye anket uygulanmış olup,  n= 

Nt2pq/d2(N-1)+t2pq istatistikî olarak en az 383 

örnek büyüklüğünün anlamlı sonuçlar verece-

ğini göstermektedir (Baş 2001: 45). 

 

3.5. Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmanın amacına yönelik ve ko-

nuyla ilgili literatür taramaları sonucunda 

oluşturulan araştırma hipotezleri şunlardır:  

 H1: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi ile ilgili algıları olumlu yöndedir. 

 H2: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi algılamalarında cinsiyete göre 

fark vardır. 

 H3: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi algılamalarında yaş gruplarına 

göre fark vardır. 

 H4: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi algılamalarında eğitim düzeyle-

rine göre fark vardır. 

 H5: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi algılamalarında meslek grupları-

na göre fark vardır. 

 H6: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi algılamalarında gelir düzeylerine 

göre fark vardır. 

 H7: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hiz-

met kalitesi algılamalarında karayolunu ter-

cih etme nedenleri arasında fark vardır. 
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4. Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeleri 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Müşterilerle İlgili Demografik Bulgular 
Cinsiyet Frekans % Gelir Durumu Frekans % 

Kadın 235 58,2 619 TL altı 103 25,5 

Erkek 169 41,8 620-1000 TL 82 20,3 

Toplam 404 100 1001-1500 TL 93 23,0 

Yaş   1501-2500 TL 84 20,8 

18-24 172 42,6 2501-3000 TL 25 6,2 

25-34 135 33,4 3001 TL ve üzeri 17 4,2 

35-44 53 13,1 Toplam 404 100,0 

45-54 30 7,4 Meslek   

55-64 12 3,0 Memur 73 18,1 

65 ve üzeri 2 0,5 Serbest Meslek 40 9,9 

Toplam 404 100,0 Doktor 7 1,7 

Eğitim   İşçi 25 6,2 

İlköğretim 10 2,5 Esnaf 12 3,0 

Ortaöğretim 74 18,3 Akademisyen 13 3,2 

Ön Lisans 106 26,2 Öğrenci 125 30,9 

Lisans 172 42,6 Yönetici 24 5,9 

Lisans Üstü 38 9,4 Diğer 85 21,0 

Doktora 4 1,0 Toplam 404 100,0 

Toplam 404 100,0    

 

Katılımcılara ait demografik veriler in-

celendiğinde; araştırmaya katılan müşterilerin 

235’inin erkekler, 169’unu ise kadınlar oluş-

turmaktadır. Bu durumda erkeklerin oranı % 

58,2, kadınların oranı ise 41,8’tir. Katılımcıların 

yaş durumuna göre ilk sırayı, yaşları 18-24 

arasında olan (% 42,6) müşteriler almaktadır. 

Bu yaş grubunu ise, 25-34 arasında olan ( % 

33,4) ve 35-44 arasında olan (% 13,1) orta yaş 

grubunda yer alan katılımcılar takip etmekte-

dir. Ayrıca yaşları 45-54 arasında olan (% 7,4) 

ve 55-64 arasında olan (% 3,65) ve 65 ve üzeri 

yaşta olan (%0,5) katılımcılar da mevcuttur. 

Terminale gelen yolcular genel olarak değer-

lendirildiğinde genç ve orta yaş grubu dikkati 

çekmektedir. Katılımcıların eğitim durumları-

na göre ilk sırayı % 42,6 ile lisans mezunları 

almaktadır. Lisans mezunlarını Ön lisans (% 

26,2) ve    Ortaöğretim (%18,3) mezunları takip 

etmektedir. Son olarak ise yüksek lisans me-

zunları (% 9,4), ilköğretim mezunları (%2,5) ile 

doktoramezunları(%1,0)yeralmaktadır.Katılım

cıların meslek gruplarının çoğunluğunu öğ-

renci  (%30,9) oluşturmaktadır. Bunu Diğer 

(21%), memurlar (%18,1) ve serbest meslek 

(%9,9) çalışanları takip etmektedir. Son bö-

lümde işçiler (%6,2) ,yöneticiler (%5,9), aka-

demisyenler (%3,2), esnaflar (%3,0)  ve doktor-

lar (%1,7) yer almaktadır. Katılımcıların aylık 

ortalama gelir durumları incelendiğinde ilk 

sırayı %25,5 ile 619 TL ve altı geliri olan katı-

lımcılar almıştır. İkinci sırada ise %23,0 ile 

1001-1500 TL arası gelire sahip katılımcılar 

gözlenmektedir. Üçüncü sırada; %20,8 ile 1501-

2500 TL arası gelir, dördüncü sırada; %20,3 ile 

620-1000 TL arası gelir, beşinci sırada ise %6,2 

ile 2501-3000 TL arası gelir sahibi olan katılım-

cılar yer almaktadır. Son sırada ise 3001 TL ve 

üzeri (%4,2) gelire sahip katılımcılar takip et-

miştir. 



   
    

 

Tablo 4: Müşterilerin Terminalle İlgili Tutumları 
Niçin Karayolunu Tercih Ettiniz? Frekans % 

Ucuz olduğu için 111  27,5 

Güvenli olduğu için  93  23,0 

Başka seçeneğim olmadığı için 147  36,4 

Diğer  53   13,1 

Toplam 404 100,0 

Diğer terminallere göre AŞTİ’yi nasıl buluyorsunuz?   

Çok kötü  11     2,7 

Kötü  36     8,9 

Orta  97   24,0 

İyi 181   44,8 

Çok iyi   79   19,6 

Toplam 404 100,0 

Alternatif  terminal olsa AŞTİ’yi tercih eder misiniz?   

Kesinlikle tercih etmem   12    3,0 

Tercih etmem   57  14,1 

Kararsızım 123  30,4 

Tercih ederim 159  39,4 

Kesinlikle tercih ederim   53   13,1 

Toplam 404 100,0 

 

Müşterilerin terminalle ilgili tutumla-

rına bakıldığında; karayolunu tercih etme ne-

denleriyle ilgili olarak belirtilen soruya, müşte-

rilerden alınan cevap sırası şöyledir; “başka 

seçeneğim olmadığı için” tercih edenlerin sayı-

sı 147 kişi ile (%36,4)   ilk sıradadır. İkinci sıra-

da “ucuz olduğu için” tercih edenlerin sayısı 

111 kişi ile (%27,5), Üçüncü sırada “güvenli 

olduğu için” tercih edenlerin sayısı 93 kişi 

(%23)’dir. Bunları “Diğer” nedenlerle tercih 

edenlerin sayısı ile 53 kişi (%13,1) takip etmek-

tedir. 

Araştırmaya katılan müşterilere “An-

kara’da alternatif terminal olsa AŞTİ’yi tercih 

eder misiniz?” olarak belirtilen soruya, katı-

lımcıların %52,5’i tercih ederim, %30,4’ü karar-

sızım, %17,1’i tercih etmem şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Yolcuların büyük bir kısmının 

alternatif terminallerin olması durumunda bile 

yeniden AŞTİ’yi tercih edecekleri konusunda 

değerlendirmede bulunmuşlardır. AŞTİ’ye 

gelen müşterilere, diğer illerdeki terminallere 

göre AŞTİ’yi nasıl  

buldukları ile ilgili soruya ise, müşterilerin 

%64,4’ü iyi, %24,0’ü orta, %11,6’sı kötü şeklin-

de cevap verdiği tespit edilmiştir. AŞTİ’ye 

gelen yolcuların büyük bir çoğunluğunun 

diğer illerdeki terminallerden daha iyi bulduk-

larını ifade etmişlerdir.Faktör analizi, birbirle-

riyle orta düzeyde ya da oldukça ilişkili değiş-

kenleri birleştirerek az sayıda ancak bağımsız 

değişken kümeleri elde etmede ampirik bir 

temel sağlayan bir tekniktir. Yapılan analiz 

sonucunda her faktöre bir isim verilir. Faktörü 

oluşturan değişkenler faktörün isimlendiril-

mesinde etkili olur. Ancak bazen bir birine 

uymayan değişkenler bir faktörde toplanabilir. 

Bu durumda, faktör yükü en büyük olan de-

ğişken esas alınarak isimlendirme yapılır (Çatı 

ve Koçoğlu, 2008: 177; Özveren, 2010: 71). Ça-

lışmada nihai faktörler belirlenmeden önce 

yapılan faktör analizinde 10 faktör yükleri 

düşük olması nedeniyle değerlendirme dışı 

bırakılmışlardır. Hizmet kalitesi boyutlarının 

özet haline getirmek için “faktör analizi” sonu-

cu 29 adet önerme, 4 boyuta indirilmiştir. 

Hizmet Kalitesi İle İlgili Faktör Analizi 

Faktörlere ait varyans yüklerinin top-

lamının % 50 değerinden yüksek çıkması arzu 

edilen bir durumdur (Koçoğlu, 2009:100). 

Araştırmanın faktör analizi sonucunda elde 

edilen varyans yüzdesi toplamı 57,971 olarak  
Tablo 1: Hizmet Kalitesi İle İlgili Faktörlerin 
Öz Değerleri ve Varyans Değerleri 

çıkmıştır. Bu oranın %50’den yüksek 

olması, analizin geçerli olduğunu göstermek-

tedir. 
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Faktörler Toplam Varyans % Kümülatif % 

Güven ve İsteklilik 11,863 40,907 40,907 

Fiziki Unsurlar 2,197 7,577 48,484 

Yeterlilik 1,554 5,357 53,841 

Ulaşılabilirlik 1,198 4,130 57,971 

Tablo 2: Hizmet Kalitesi ile ilgili Faktör Analizi 

 
Faktör 

Yükleri 

Alfa 

Değeri 

Faktör 1: Güven ve İsteklilik 0,924 

AŞTİ çalışanları müşterilere yardım etmeye her zaman hazır, istekli 

ve gönüllüdür. 
,794  

AŞTİ çalışanları müşterilere karsı her zaman saygılı ve naziktirler. ,783  

AŞTİ’de müşteriler, çalışanlarla etkileşimlerinde kendilerini güvende 

hissederler. 
,781  

Müşterilerin bir problemi olduğunda AŞTİ  çalışanları güven verici, 

ilgili ve cana yakındır. 
,769  

AŞTİ çalışanları konularında çok bilgilidirler. ,764  

AŞTİ çalışanları her müşteriyle tek tek ve kişisel olarak ilgilenirler. ,738  

AŞTİ’deki personeller yolculara kibar davranmaktadırlar. ,624  

AŞTİ’deki hizmetler vaat edildiği zamanda yerine getirilir. ,578  

AŞTİ’deki Restoran ve Kafelerin temizliği yeterlidir. ,482  

AŞTİ’deki otobüs işletmesi yazıhaneleri temiz ve düzenlidir. ,456  

Faktör 2: Fiziki Unsurlar 0,874 

AŞTİ, yeterli düzeyde teknolojik donanıma sahiptir. ,795  

AŞTİ, yapısal olarak modern bir görünüme sahiptir. ,695  

AŞTİ, yolculara güvenli bir yer olduğu duygusunu uyandırmaktadır. ,660  

AŞTİ’nin temizliği yeterli düzeydedir. ,638  

AŞTİ’deki bekleme salonları temiz ve düzenlidir. ,628  

AŞTİ’deki görsel ve işitsel ekipmanları (Lcd Ekran Bilgi Panoları, 

Uyarı, Anons, Danışma Duyuruları) yeterlidir. 
,617  

AŞTİ’nin ulaşım imkânları yeterlidir. ,607  

AŞTİ’de çalışanlar (temizlik, yönetim ve güvenlik personelleri) temiz 

ve düzgün görünümlüdür. 
,569  

Faktör 3: Yeterlilik 0,846 

AŞTİ’nin soğutma sistemleri yeterlidir. ,823  

AŞTİ’nin ısıtma sistemleri yeterlidir. ,804  

AŞTİ’nin havalandırması yeterlidir. ,714  

AŞTİ’nin yolcu bekleme salonları sayısal açıdan yeterlidir. ,555  

AŞTİ’nin  yolcu bekleme salonları konfor (aydınlatma, oturma ele-

manları, yerleşim düzeni) açısından yeterlidir. 
,511  

AŞTİ’nin araç otopark kapasitesi yeterlidir. ,411  

Faktör 4: Ulaşılabilirlik 0,773 

AŞTİ’de Emanethane hizmet noktalarına ulaşmak kolaydır. ,735  

AŞTİ’de kuaföre ulaşmak kolaydır. ,691  

AŞTİ’de WC’lere ulaşmak kolaydır. ,626  

AŞTİ’de market ve restoranlara ulaşmak kolaydır. ,550  

AŞTİ’de çalışanlara (temizlik, güvenlik ve yönetim vb… çalışanlar)  

istenildiğinde ulaşmak kolaydır. 
,455  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü: 0,946 ve anlamlılık düzeyi: 0,000'dır. 
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Faktör analizinin en önemli dezavan-

tajlarından biri, faktörlerin isimlendirilmesidir. 

Faktörlerin isimlendirilmesi faktörü meydana 

getiren değişkenlere göre yapılmaktadır. Yapı-

lan isimlendirmenin mevcut değişkeni kapsa-

yacak şekilde olması gerekir. Ancak bu çoğu 

zaman mümkün olmamaktadır. Bu durumda, 

faktör yükü en fazla olan değişken esas alına-

rak isimlendirme yapılır (Koçoğlu, 2009: 100). 

Bu araştırmada, faktörler isimlendirilirken 

hem faktör yükleri hem de faktörü oluşturan 

değişkenler dikkate alınmıştır. 

 

 

 

 

Hizmet Kalitesi İle İlgili AŞTİ Müşterilerinin Algıları 
 

  Tablo 5: AŞTİ Müşterilerinin Hizmet Kalitesi İle İlgili Algıları 

 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart       

Sapma 

Güven ve İsteklilik 3,25  

AŞTİ çalışanları müşterilere yardım etmeye her zaman hazır, istekli 

ve gönüllüdür. 
3,18 1,14 

AŞTİ çalışanları müşterilere karsı her zaman saygılı ve naziktirler. 3,19 1,20 

AŞTİ’de müşteriler, çalışanlarla etkileşimlerinde kendilerini güvende 

hissederler. 
3,18 1,16 

Müşterilerin bir problemi olduğunda AŞTİ çalışanları güven verici, 

ilgili ve cana yakındır. 
3,18 1,17 

AŞTİ çalışanları konularında çok bilgilidirler. 3,15 1,12 

AŞTİ çalışanları her müşteriyle tek tek ve kişisel olarak ilgilenirler. 3,15 1,18 

AŞTİ’deki personeller yolculara kibar davranmaktadırlar. 3,26 1,24 

AŞTİ’deki hizmetler vaat edildiği zamanda yerine getirilir. 3,34 1,08 

AŞTİ’deki Restoran ve Kafelerin temizliği yeterlidir. 3,39 1,08 

AŞTİ’deki otobüs işletmesi yazıhaneleri temiz ve düzenlidir. 3,50 1,07 

Fiziki Unsurlar 3,38  

AŞTİ, yeterli düzeyde teknolojik donanıma sahiptir. 3,16 1,18 

AŞTİ, yapısal olarak modern bir görünüme sahiptir. 3,27 1,29 

AŞTİ,yolculara güvenli bir yer olduğu duygusunu uyandırmaktadır. 3,35 1,22 

AŞTİ’nin temizliği yeterli düzeydedir. 3,41 1,18 

AŞTİ’deki bekleme salonları temiz ve düzenlidir. 3,45 1,12 

AŞTİ’deki görsel ve işitsel ekipmanları (Lcd Ekran Bilgi Panoları, 

Uyarı, Anons, Danışma Duyuruları) yeterlidir. 
3,46 1,20 

AŞTİ’nin ulaşım imkânları yeterlidir. 3,62 1,17 

AŞTİ’de çalışanlar (temizlik, yönetim ve güvenlik personelleri) temiz 

ve düzgün görünümlüdür. 
3,29 1,15 

Yeterlilik  3,35  

AŞTİ’nin soğutma sistemleri yeterlidir. 3,36 1,16 

AŞTİ’nin ısıtma sistemleri yeterlidir. 3,39 1,20 

AŞTİ’nin havalandırması yeterlidir. 3,49 1,14 

AŞTİ’nin yolcu bekleme salonları sayısal açıdan yeterlidir. 3,43 1,21 

AŞTİ’nin yolcu bekleme salonları konfor (aydınlatma, oturma ele-

manları, yerleşim düzeni) açısından yeterlidir. 
3,22 1,28 

AŞTİ’nin araç otopark kapasitesi yeterlidir. 3,20 1,19 

Ulaşılabilirlik 3,42  

AŞTİ’de Emanethane hizmet noktalarına ulaşmak kolaydır. 3,42 1,12 

AŞTİ’de kuaföre ulaşmak kolaydır. 3,24 1,11 

AŞTİ’de WC’lere ulaşmak kolaydır. 3,46 1,20 

AŞTİ’de market ve restoranlara ulaşmak kolaydır. 3,71 1,02 

AŞTİ’de çalışanlara (temizlik, güvenlik ve yönetim vb… çalışanlar)  

istenildiğinde ulaşmak kolaydır. 
3,26 1,13 
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Tabloda, müşterilerin AŞTİ’nin verdiği 

hizmetleri nasıl algıladığını ölçmek üzere 29 

değişken verilmiş ve bu değişkenlere katılım 

derecesi istenmiştir. Tabloda, müşterilerin 

değişkenlere katılım dereceleri, ortalamaları 

dikkate alınarak faktörlere göre ayrı ayrı grup-

landırılarak oluşturulmuştur. Aritmetik orta-

lamalarından en yüksek hizmet algısının “Ula-

şılabilirlik” boyutunda bulunan toplam 5 

önermenin aritmetik ortalaması “3,42” şeklin-

de ortaya koyulmaktadır. “Ulaşılabilirlik” 

boyutundan sonra ikinci olarak gelen hizmet 

kalitesi boyutu “Fiziki unsurlar” boyutudur. 

“Fiziki unsurlar” boyutunda toplam 8 öner-

meden oluşmakta olup aritmetik ortalamaları 

“3,38” ’dir.“Fiziki unsurlar” boyutundan sonra 

gelenhizmetkalitesiboyutu“Yeterlilik”boyutud

ur.“Yeterlilik” boyutunda toplam 6 önermenin 

aritmetik ortalaması “3,35” şeklinde oluşmak-

tadır. Son olarak ise aritmetik ortalaması diğer 

boyutlardan düşük olan  “Güven ve isteklilik” 

boyutu gelmektedir. “Güven ve isteklilik” 

boyutunda toplam 10 önermenin aritmetik 

ortalaması “3,25” şeklinde oluşmaktadır. 

AŞTİ müşterilerin hizmet kalitesi algı-

larını oluşturan hizmetlerin (4 boyut için) 

aritmetik ortalamaları 3,35 şeklinde oluşmak-

tadır. Buna göre “H1: AŞTİ’den hizmet alan 

müşterilerin hizmet kalitesi ile ilgili algıları 

olumlu yöndedir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 6: Müşterilerin Hizmet Kalitesi değerlendirmelerinin Cinsiyete göre Analizi 
Boyut Cinsiyet Kişi (N) Ortalama t Sig.(iki yön-

lü) 

 

Güven ve İsteklilik 

Erkek 235 3,2247 
-,726 ,468 

Kadın 169 3,2893 

 

Fiziki Unsurlar 

Erkek 235 3,3718  

-,121 

 

,904 Kadın 169 3,3824 

 

Yeterlilik 

Erkek 235 3,3156  

-,847 

 

,398 Kadın 169 3,3925 

 

Ulaşılabilirlik 

Erkek 235 3,4391  

,595 

 

,552 Kadın 169 3,3905 

 

AŞTİ müşterilerinin cinsiyetlerine bağlı olarak, hizmet kalitesini etkileyen faktörleri değerlen-

dirmelerinin farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek için “t” testi yapılmıştır. Faktör boyut-

larının hepsinin anlamlılık değerlerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre; 

“H2:AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi algılamalarında cinsiyete göre fark vardır” 

hipotezi reddedilmiştir. 

 

Tablo 7: Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesine İlişkin Diğer Demografik  

Özelliklerin Analizi 
   

         Yaş Durumu   Eğitim Durumu    Meslek Durumu    Gelir Durumu 

Hizmet Kalitesini 

Etkileyen Faktörler 
F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

Güven ve İsteklilik ,275 ,927 6,565 ,000* 1,955 ,051* 2,647 ,023* 

Fiziksel unsurlar 1,332 ,250 1,702 ,133 1,703 ,096 ,798 ,552 

Ulaşılabilirlik 1,084 ,368 2,047 ,071 3,033 ,003* ,649 ,663 

Yeterlilik ,189 ,967 2,438 ,034* 1,989 ,047* ,926 ,464 

          

         * Sig<0.05 
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Müşterilerin yaşlarına bağlı olarak, 

hizmet kalitesi faktörlerinin farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA 

analizi yapılmıştır. Bütün faktör gruplarında 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Bu so-

nuçlara göre; “H3: AŞTİ’den hizmet alan müş-

terilerin hizmet kalitesi algılamalarında yaş 

gruplarına göre fark vardır” hipotezi redde-

dilmiştir. 

Müşterilerin eğitim durumları ile hiz-

met kalitesini etkileyen faktörler arasında ya-

pılan ANOVA analizi sonucunda,  “Güven ve 

İsteklilik” ve  “Ulaşılabilirlik” faktörlerinde 

anlamlı farklar görülmektedir. Bu faktörlerle 

ilgili Tukey testi yapıldığında; “Güven ve İs-

teklilik” faktöründe, İlköğretim mezunu olan 

müşterilerle ortaöğretim mezunu olan, Lisans 

mezunu olan, Yüksek Lisans mezunu olan ve 

Doktora mezunu olan müşterilerle arasında 

anlamlı bir fark görülmektedir. Aynı şekilde 

Ön Lisans mezunu olan müşterilerle Lisans 

mezunu olan ve Yüksek Lisans mezunu olan 

müşteriler arasında anlamlı bir fark görülmek-

tedir. “Ulaşılabilirlik” faktöründe ise, Yüksek 

Lisans mezunu olan müşterilerle İlköğretim 

mezunu olan müşteriler arasında anlamlı bir 

fark görülmektedir. Bu sonuçlara göre; “H4: 

AŞTİ’ den hizmet alan müşterilerin hizmet 

kalitesi algılamalarında eğitim düzeylerine 

göre fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

Müşterilerin meslek durumları ile 

hizmet kalitesini etkileyen faktörler arasında 

yapılan ANOVA analizi sonucunda,  “Güven 

ve İsteklilik”, “Yeterlilik” ve “Ulaşılabilirlik” 

faktörlerini farklı olarak değerlendirmişlerdir. 

Bu faktörlerle ilgili Tukey testi yapıldığında; 

“Güven ve İsteklilik” faktöründe, “Memur” 

olan müşterilerle “serbest meslek” sahibi olan 

müşteriler arasında anlamlı bir fark olup, ayrı-

ca “Serbest Meslek” sahibi olan müşterilerle 

“Diğer” (başka mesleğe sahip olanlar, örneğin 

mühendis gibi) meslek sahipleri sınıfında olan-

lar arasında anlamlı bir fark görülmektedir. 

“Yeterlilik” faktöründe, “Memur” olan müşte-

rilerle “serbest meslek” sahibi olan müşteriler 

arasında anlamlı bir fark görülmektedir. “Ser-

best meslek” sahibi olan müşterilerle Öğrenci 

olan ve “Diğer” (başka mesleğe sahip olanlar) 

meslek sahibi olan müşteriler arasında anlamlı 

bir fark görülmektedir.“Ulaşılabilirlik” faktö-

ründe ise, “Memur” olan müşterilerle “serbest 

meslek” sahibi olan müşteriler arasında anlam-

lı bir fark görülmektedir. “Serbest meslek” 

sahibi olan müşterilerle Öğrenci olan ve “Di-

ğer” (başka mesleğe sahip olanlar) meslek 

sahibi olan müşteriler arasında anlamlı bir fark 

görüldüğü tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre; 

“H5: AŞTİ’den hizmet alan müşterilerin hizmet 

kalitesi algılamalarında meslek gruplarına 

göre fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

Müşterilerin gelir durumları ile hizmet 

kalitesini etkileyen faktörler arasında yapılan 

ANOVA analizi sonucunda, “Güven ve İstekli-

lik” faktörünü farklı olarak değerlendirmişler-

dir. Bu faktörle ilgili Tukey testi yapıldığında; 

“1001-1501 TL arasında geliri olan müşteriler-

le, 2501-3000 TL arası aylık geliri olan müşteri-

ler arasında anlamlı bir fark olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre; “H6: AŞTİ’den 

hizmet alan müşterilerin hizmet kalitesi algı-

lamalarında gelir düzeylerine göre fark vardır” 

hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 8: Müşterilerin Karayolunu 

Tercih Etme Nedenleri ile Faktör 

Grupları Arasındaki Analiz 

Hizmet Kalitesini 

Etkileyen Faktörler 
F Sig. 

Güven ve İsteklilik 5,414 ,001* 

Fiziksel unsurlar 4,977 ,002* 

Ulaşılabilirlik 2,810 ,039* 

Yeterlilik 3,940 ,009* 

   * Sig<0.05 

 

“Müşterilere yönetilen “niçin karayo-

lunu tercih ettiniz?” ifadesine bağlı olarak 

hizmet kalitesini belirleyen faktörler arasında-

ki farkı değerlendirmek için yapılan ANOVA 

analizi sonucunda; “Güven ve İsteklilik, Fizik-

sel Unsurlar, Yeterlilik ve Ulaşılabilirlik” fak-

törlerini farklı olarak değerlendirmişlerdir. Bu 

faktörlerle ilgili Tukey testi sonucunda; “Gü-

ven ve İsteklilik” faktöründe, Ucuz olduğu için 

karayolunu tercih eden müşterilerle, güvenli 

olduğu için ve başka seçeneği olmadığı için 

karayolunu tercih eden müşteriler arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. “Fiziki 

Unsurlar” faktöründe, Ucuz olduğu için kara-

yolunu tercih eden müşterilerle, güvenli oldu-

ğu için tercih eden müşteriler arasında hizmet 
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kalitesi belirleyen faktörlerini değerlendirilme-

sinde anlamlı fark olduğu görülmüştür. Ayrıca 

güvenli olduğu için karayolunu tercih eden 

müşterilerle, “başka seçeneğim olmadığı için” 

ve “diğer” değerlendirmelerinde bulunan 

müşteriler arasında hizmet kalitesini belirleyen 

faktörlerini değerlendirmelerinde anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir. “Yeterlilik” faktö-

ründe, Ucuz olduğu için karayolunu tercih 

eden müşterilerle, güvenli olduğu için tercih 

eden müşteriler; aynı zamanda  “Ulaşılabilir-

lik” faktöründe de, müşteriler ucuz olduğu 

için karayolunu tercih etmeleri ile güvenli 

olduğu için tercih eden müşteriler arasında 

hizmet kalitesi belirleyen faktörlerin değerlen-

dirilmesinde anlamlı fark olduğu tespit edil-

miştir. Bu sonuçlara göre; “H7: AŞTİ’den hiz-

met alan müşterilerin hizmet kalitesi algılama-

larında karayolunu tercih etme nedenleri ara-

sında fark vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 
Yolcu taşımacılığının çok büyük bir 

bölümünün kara yolları ile yapıldığı ülkemiz-

de,  Ankara için modern, geniş ferah ve artan 

taleplerle ihtiyaçlara cevap verebilecek bir 

terminal binasının sağladığı hizmetlerin yeter-

liliği ve aynı zamanda ölçülebilir olması çok 

önemlidir. 

Bir hizmetin kalitesini ölçmek ve de-

ğerlendirmek, bir malın kalitesini ölçmekten 

daha zor ve karmaşık bir iştir. Hizmet ve hiz-

met kalitesi kişisel bir deneyim olduğu için 

hizmetlerde kalite ölçme ve değerlendirme 

müşteri düzeyinde yapılmalıdır. Tüm hizmet-

ler için geçerli bir ölçme aracı geliştirileme-

mektedir. Diğer bir ifadeyle hizmetler, birbi-

rinden farklı olduğundan bir hizmet için geçer-

li olan ölçme aracı, diğer hizmetlerde etkili 

şekilde kullanılamamaktadır. Ayrıca, beklenti-

ler, tutum ve davranışlardaki kültürel farklılık-

lar nedeniyle yine bir kültürde bir hizmet için 

geçerli olan ölçme aracı diğer bir kültürdeki 

aynı hizmet için geçerli olmayabilir.  

Ülkemizde, özellikle karayollarında 

yoğunlaşan yolcu taşımacılığına olan talep, her 

geçen gün artarak devam etmektedir. Hem 

bölgesel yoğunluğu kaldırmak için hem de 

verilen hizmetlerin kalitesi boyutlarının iste-

nen düzeyde olması için terminallerin kaliteli 

hizmet sunmaları gereklidir. Bu bağlamda 

SERVPERF ölçeği ile AŞTİ ölçülmüştür. 

SERVPERF ile algıladığı kaliteyi ölç-

meye yönelik bir yöntemdir. Hizmet sektö-

ründe ülkemizde en çok kullanılan 

SERVQUAL yöntemi olmasına karşılık, 

SERVPERF algıladığı kaliteyi ölçmeye yönelik 

güvenilir bir ölçektir. 

Günümüzde müşteri neyi, ne zaman 

ve ne şekilde, nasıl istediğini üretici ve satıcıya 

söyleyen bir güç durumuna gelmiş ve şimdi 

kendi özel ihtiyaçlarının tatminine yönelik 

olarak tasarlanmış mal ve hizmetleri talep 

etmekte ve kaliteli ürünlere yönelmektedirler. 

Terminallerin sunduğu hizmetin özellikleri 

anlaşılamadığı takdirde, müşterilerin sizden 

tam olarak ne istediğini ve hizmet kalitesini 

nasıl algıladıklarını fark etmediğiniz durumda; 

yüksek kaliteli müşteri hizmetleri etkinliklerini 

yürütemezsiniz. 

Son dönemde, ulaşım sektöründe ya-

şanan gelişmeler rekabetin yoğunlaşmasına ve 

yolcu profilinde değişime yol açmıştır. Termi-

nal işletmelerinin bu yoğun rekabet ortamında 

başarılı olabilmesi, değişen tüketici beklenti ve 

ihtiyaçlarının iyi anlaşılmasına ve karşılanma-

sına bağlıdır. Yoğun rekabet ortamında müşte-

ri memnuniyeti ve müşteri sadakatini en iyi 

şekilde sağlayabilen işletmeler karlılıklarını 

sürdürebilmektedirler. Müşterilerin memnun 

olabilmeleri için öncelikle müşterilerin ne iste-

diklerini bilmek ve onlara uygun hizmet ve 

stratejiler uygulamaktan geçmektedir. . 

Genellikle müşterinin belirli ürün veya 

hizmetleri tekrar tekrar satın alma niyeti veya 

davranışı oluşabilmesi için sunulan hizmetler-

den müşterilerin memnun ayrılmaları gerek-

mektedir. Karayolu ulaşımını etkin bir şekilde 

kullanılması için terminaller kaliteli hizmetler 

sunarak hizmet kalitesini arttırmak zorunda-

dırlar.  

Karayolu yolcu taşımacılığı ve müşteri 

sadakatini oluşturabilen terminaller, hem gü-

nün şartlarında hem de gelecek dönemlerde, 

rekabet ettiği diğer ulaştırma sektörlerine göre 

önemli avantajlar elde etmektedir. 

Araştırmaya katılan müşterilerin 

AŞTİ’nin hizmet kalitesiyle ilgili algılarına 

bakıldığında; en yüksek değerlendirme, 

“AŞTİ’de market ve restoranlara ulaşmak” ile 

en düşük değerlendirmeler ise “AŞTİ çalışan-
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ları konularında çok bilgilidirler.” ve “AŞTİ 

çalışanları her müşteriyle tek tek ve kişisel 

olarak ilgilenirler.” şeklinde oluşturmaktadır-

lar. 

Araştırmaya katılan müşterilerin yarı-

sından fazlasını erkekler oluşturmaktadır. 

Yolcuların birçoğu gençlerden oluşmaktadır. 

Genç nüfusun fazla olmasının sebebi Anka-

ra’nın başkent olması, büyük üniversitelerin 

varlığı ve gençlerin şehirlerarası seyahat etme 

istekleri gösterilebilir. Katılımcıların eğitim 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Buradan genç ve eğitim seviyesi yüksek olan 

katılımcılarının büyük bir çoğunluğunu öğren-

ciler ve devlet memurlarının olduğu anlaşıl-

maktadır. 

AŞTİ müşterilerinin demografik özel-

likleri ve karayolunu tercih etme nedenlerine 

göre, hizmet kalitesini belirleyen faktörleri 

farklı değerlendirdikleri tespit edilmiş olup; 

ancak cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılık 

olmadığı görülmüştür. Araştırma’da müşteri-

lerin karayolunu tercih etme nedenlerine göre 

hizmet kalitesini belirleyen faktörlerinden 

ucuz ve güvenli olduğu için seçmektedirler. 

Ayrıca çalışmamıza göre, müşterilerin AŞTİ ile 

ilgili hizmet kalitesi algıları olumlu yöndedir. 

AŞTİ, literatüre göre kompleks yapıda bir ter-

minaldir. 

Bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunula-

bilir; 

Türkiye’de faaliyet gösteren terminal-

lerin rekabette önde gidebilmek için hizmet 

kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını de-

vam ettirmeleri ve araştırmadan elde edilen 

sonuçları izlemeleri önerilebilir. 

Terminallerin hizmetlerinden faydala-

nan müşterilerin,  sunulan hizmeti nasıl algı-

ladığını öğrenmek amacıyla, belirli zamanlar-

da hizmet kalitesini ölçmelidirler. Böylece 

terminallerin mevcut hizmet kalite düzeyini 

öğrenmeyi ve kalitesini geliştirmesi açısından 

faydalı olacaktır. 

 Terminal işletmelerinin sundukları 

hizmetler insan gücüne dayalı işletmeler oldu-

ğu için, insana yani hem iç müşterilerine (per-

soneline) hem de dış müşterilerine (yolculara) 

göre kendini şekillendirmesi gerekmektedir. 

Terminal hizmetlerinden faydalanan çalışanla-

ra yönelik yapılacak çalışmalarda hizmet kali-

tesini belirleyen faktörlerin tespit edilmesi 

mümkün olacaktır. 
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DELİ DUMRUL ve İBRAHİM PEYGAMBER HİKÂYELE-

RİNDE ALTERNATİF VARLIK ALANI TANIMI ve  

ÇAĞIN ALAN PROBLEMİNE TÜRKLERE ÖZGÜ  

BİR TEKLİF1 
İmran Gür* 

ÖZ 
Türkler, yeryüzünün işleyişine müdahale eden fakat insana müdahale etmeyen bir yeryüzü 

modelinin mucididirler. Türk medeniyetini oluşturan tüm diğer unsurları etrafında toplayan ve Türk-

lerin en eski yaşama biçimi olan “töre” kavramında sembolleşen bu teklifte, postmodern çağın en 

önemli meselelerinden biri olan “alan problemi” Türk düşüncesinde özgün bir bakış açısıyla çözüm-

lenmiştir. Bu bakış açısının temelinde “yasa” ya da “töre”, denilen insanlar arası ilişkileri düzenleyen 

kamu hukuku bulunmaktadır. Yöneten, yönetilen ilişkisinden başlayarak tam bir eşitlik ve düzenin 

adaletle devamına dayanan yasa, (töre), etiği insanlar arası ilişkilerde etkin faktör olarak tanımlamak-

ta ve uygulanmasında toleransı reddetmektedir.  Bu etiğin açık göstergesi olan “töre”,  Türklerin ken-

dilerine özgü inanç, insan ve yaşam ilişkisi modelinden kaynaklanan işlevsel etiktir. Türklerin dışın-

daki medeniyetlerde insanın kendi doğasına müdahale anlamına gelen, yine bu medeniyetlerin ta-

mamında sınıf düşüncesini yaratan özsel etiği kamu hukukunun dışında bırakan bu teklif tarihte sa-

dece İbrahim’in alan tanımıyla özdeşleşmektedir. Özsel etik, insanın “özsel varlık alanı”nın kamu 

hukukuna açılması, belirli bir inanç ya da düşünce sisteminin kamusal alanda insanın somut varlığı-

nın üstünde ve üzerinde tanımlanmasıyla oluşturulan kamu hukuku modelidir.  Tarihte ve bugün 

sınıf düşüncesini yaratan eşitlik dengesinin, adaletin sağlanmasının mümkün olamadığı bu kamu 

hukuku modeli Türklerin dışındaki medeniyetlerin hemen tamamında karşımıza çıkmaktadır. Türk 

medeniyet ve tarihini diğer medeniyetlerin yeryüzü modelinden ayıran özsel etik işlevsel etik ayrımı-

nın en iyi örneği Dede Korkut Hikâyeleri arasında yer alan Deli Dumrul hikâyesidir. Deli Dumrul’un 

özsel alan arayışı ile örtüşen tarihteki diğer örnek ise İbrahim’in özsel alan arayış ve tanımını ortaya 

koyan hikâyesidir. Deli Dumrul ve İbrahim hikâyelerindeki özsel alan işlevsel alan tanımıyla insanın 

varlık alanı problemi insanlığın geçmişten bugüne kadar devam eden yaygın uygulamalarının dışında 

orijinal biçimde ortaya konulmaktadır.   

 

Anahtar Sözcükler: Özsel etik, İşlevsel etik, varlık alanı problemi, Deli Dumrul, İbrahim  

 

                                                 
1 Makale günümüzde “multidisipliner” ya da “disiplinlerüstü” kavramıyla ifade edilen bilhassa postmodern 

bilim alanı tanımlamalarında “üst okuma” kavramına dayandırılan disiplinlerüstü bilim düşüncesi göz önünde 

bulundurularak yazılan makalelerin ilk örneklerindendir. Fakat makale alanına giren, tarih, felsefe, edebiyat, 

teoloji, antropoloji ve sosyolojinin “bilginin bilgisi” teklifiyle ortaya konulduğu “üst okuma”nın bir adım ilerisini 

ifade eden bu anlamda “bilginin bilgisinin” ortaya konulduğu yeni bir “bilgi alanı” teklifini de ifade etmektedir. 

Bu nedenle makalenin kaynakçası kendi tezinin temel kavramları çerçevesinde ve alanların bilgisinin sonuçları-

nın tartışıldığı dolayısıyla alt basamağını oluşturan bilgi alanlarına yönelik sorgulamaların tartışıldığı bir zemine 

oturtulmuştur. “bilginin bilgisi” bu anlamda disiplinlerin ortaya koyduğu sonuçların bir üst bilgi basamağından 

ve bu bilgi basamağının bilinciyle okunmasını zorunlu kılmaktadır. Buna göre “disiplinlerarasıcılık” “bilginin 

bilgisinin zemini oluşturmaktadır. Bu anlamda makale motodolojik anlamda bir “bilginin bilgisi” alanını ifade 

etmektedir. Yine buna göre makalenin temel tezini oluşturan “edebi metin ve vahiy metni”  ilişkisinin zemini 

durumunda bulunan bilinç alanına göre “yaratılmış metin” bilginin bilgisini çözümlemek için bilginin ulaştığı 

son sınırı ifade etmektedir. Buna göre insan bilincinin son çözümleme noktası yaratma –metnin- kendisidir. Metin 

dayanağını diğer tüm disiplinlerden alan bir üst bilinci ifade etmektedir. Dolayısıyla metnin çözümlenmesi –Deli 

Dumrul, İbrahim Hikâyesi, Vahiy metni” insan bilincini oluşturan bilgi basamaklarının ve bu basamakların orta-

ya koyduğu sonuç değerlerinin bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu anlamda “bilginin bilgisi” bilimsel bilginin 

nihai hedefi konumundadır.    
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AN INDIGENOUS OFFER OF THE TURCS FOR THE TIME’S  

 

AREA PROBLEM AND THE DESCRIPTION OF THE AREA OF  

 

THE ALTERNATIVE ASSETS IN THE IBRAHIM PROPHETESS  

 

AND THE DELI DUMRUL STORIES  
 

  

 

ABSTRACT  

 

The Turks are the inventors of a model of the universe that interfere in the functioning of the 

Earth but does not interfere in human. The form of the Turkish civilization that had been gathered 

around of all the other elements and the Turks most ancient way of the life was the “Customs” which 

was symbolized the concept of this proposal and as one of the most important issues of the 

postmodern life, is "The area problem" that had been analyzed from the perspective of the original 

Turkish thinking. On the basis of this perspective, there are the public laws that had been called as the 

"Law" or the "Customs" that was regulating the relations between the people. The commencing from 

the relations of the governing and the managed is based on the order of justice and the full equality 

and the continuation of the "Law" and the "Customs" ethics are being the active factors and to identify 

the relations between the people and on the implementation to reject the tolerance. The  "Law" and the 

"Customs" are the clear indication of the functional ethics of the Turks and was born in their own faith 

and from the life model of their relationship between the human. In the civilizations of other than the 

Turks, which means that to intervene in the human’s own nature and again, in all of these civilizations 

essentially had created the idea of the self-ethics class, which offers to exclude it from the public laws, 

thus the definition of encompasses only with the Ibrahim’s area definition in the history. The self-

ethics is to open the man’s “self assets area" to the public laws, in a particular belief or in a system of 

thoughts on the public sphere personality and over on the concrete existence of the human and is a 

public law model of the definition of the created. In the history and even at the present, the provisions 

of justice is not making it possible to create the idea of the class balance equation by this model of the 

public laws and it emerges in almost of all the civilizations other than the Turks. The Deli Dumrul 

story, which had been existed in the Dede Korkut Stories proves that the Turkish civilization and the 

history is a model to the other civilizations of the universe on the separation of the functional ethics 

and the self-ethics. The another example in the history is laying down in the definition of the story of 

the Deli Dumrul's search of his self-area is encompasses with the quest of the Ibrahim’s self-area 

search. By the definitions of the functional area and the self-area in the Deli Dumrul and in the stories 

of Ibrahim is laid down in the original format of the problem of the human being's assets area, along 

the history of mankind of which is in continuing upto the date besides the common practices. 

 

 

 

Keywords: Self-ethics, functional-ethics, assets area problems, Deli Dumrul, Ibrahim 
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GİRİŞ 
Dede Korkut Hikâyeleri, mitolojik des-

tan devrinden halk hikâyesine geçişi temsil 

eden Türklere özgü en eski yaşama biçimi ve 

düşüncesinin İslam medeniyeti dairesine gir-

dikten sonra yeni dini anlama ve yaşama bi-

çimleriyle birleştiği özgün tavrın ifadesidir. 

(Ergin, 2011: 9) Bu anlamda Dede Korkut Hi-

kâyeleri, Türkler’in İslam Medeniyeti dairesine 

girmeden önce sahip oldukları yaşam biçimiy-

le İslam’ın Türklerce yaşanma biçimini orijinal 

haliyle ortaya koymaktadır. Bu orjinallik, 

Türkler’de daha sonra başka medeniyetlerin 

bilhassa hermetik düşüncenin İslamı da etkisi 

altına alan ve yeryüzü düzenini “özsel etik” 

kavramı etrafında biçimlendiren etkisi altında 

değiştiğini, bugüne kadar gelen inanç, toplum, 

fert tanımının bu değişimle birlikte öteki me-

deniyetlerle ortaklaştığını göstermektedir. 

Osmanlı İmparatorluğunda -bilhassa başlangıç 

döneminde- ahi-evran geleneğinde devamlılık 

gösteren ve kendilerine özgü bir etik anlayışını 

ifade eden “işlevsel etik, özsel etik”1 ayrımı 

                                                 

1 Etik bir varlık olarak insan en geniş anlamıy-

la bir ereğin gerçekleştirilmesinde belli tarzlar-
da eylemlerde bulunabilme kapasitesi ve yeter-
liliği –erdem- olarak tanımlanabilir. (Geniş bilgi 
için bakınız.  Ahmet, Cevizci, Etiğe Giriş, Para-
digma Yayıncılık, İstanbul: 2008) Diğer taraf-
tan makale, belirli tarihsel dönemlere özgü 
insan bilinci, “etik belirlenimcilik” Geniş bilgi 
için bakınız. Doğan, Özlem, Etik Ahlak Felsefe-
si, İnkılâp Yayınları, İstanbul: 2004.)  açısın-

dan belirli dönemlerin etik belirlenimciliğini o 
döneme özgü insan bilinci karşılığında yaygın 
ve genel kanaati ifade eden “etik belirlenimci-
lik” çerçevesinde tarihsel insan bilinçlerini 
mitolojik, skolastik ve ideolojik etik adlandır-
masıyla ortaya koymaktadır.  Makalede ortaya 
konulan işlevsel ve özsel etik kavramları ise 

yazarın orjinal tanımlamalarını ifade etmekte-
dir. Etiğin özsel ve işlevsel olarak adlandırıl-
ması bugüne kadar ayrımı yapılmamış orijinal 
etik tanımı ve alanı teklifidir. Buna bağlı olarak 
makalede tartışılan varlık alanı problemi insan 
felsefesinin insanın varlık nitelikleri olarak 
kabul ettiği yapıp eden, değerleri duyan, tavır 
takınan, önceden gören, belirleyen, isteyen, 
özgür, tarihsel, ideleştiren, kendisini bir şeye 
veren, çalışan, eğiten ve eğitebilen, devlet ku-
ran, inanan, sanatı yaratan, konuşan, 
biyopsişik bir varlık olarak tanımlanan insan 
özelliklerini temel almaktadır. (Geniş bilgi için 
bakınız: Takiyeddin, Mengüşoğlu,  İnsan Felse-

Türkleri kendileri dışındaki medeniyetlerin 

hemen tamamından ayıran bir insan, toplum 

ve yeryüzü düzeni düşüncesidir. Türklere 

özgü yaşama, inanma ve düşünme biçiminin 

temelini oluşturan2 “işlevsel etik-özsel etik”  

                                                                       
fesi; Remzi Kitabevi, İstanbul:1998) Makalede 
akıl, irade, inanç, sosyal konum ve benlikten 
oluşan bir varlık alanı olarak tanımlanan in-
san, etik bir varlık oluşunun problemlerinin 
üzerine kurulduğu değişmeyen yapısıyla tespit 

edilmiş özsel ve işlevsel etik kavramları da 
insanın bu beş temel varlık alanı niteliğine 
dayandırılmıştır. Dolayısıyla insanın varlık 
alanı tanımıyla etik arasındaki yakın ilişkiye 
bağlı olarak insanın varlık alanı problemi de 
makalede orijinal bir tanım, tasnif ve teklifi 
ifade etmektedir.  

 
2 Makalede sözü edilen “Türkler’i kendileri 
dışındaki medeniyetlerden ayıran” ifadesinin 
dayanağı makalede sırasıyla mitolojik, skolas-
tik ve ideolojik bilinçlerle onların sonucu ve 
devamı olması “özsel etik”i insanın varlık alanı 
tanımının merkezine yerleştirmesiyle ilişkilen-
dirilen liberalist etiğe kadarki medeniyetlerde 
mitolojik bilinçten itibaren takip edilen sosyal, 
siyasi, ekonomik ve etik yapılanmadır. (Geniş 
bilgi için bakınız. Hegel, Köle Efendi Diyoloğu 
ve F. Fukuyama, tarihin Sonu, Simavi Yayınla-
rı: İstanbul: 1993)  kavramıyla ifade edilen 
varlık alanının tek bir bilincin karşılığı olacak 
biçimde tarihsel süreç içerisindeki devamlılığı-
dır. Bu yapılanma makalede ortaya konulduğu 
gibi, yalnızca Türkler’de karşımıza çıkan özsel 

etik işlevsel etik ayrımı ve onun da dayanağı 
konumunda bulunan yeryüzüne müdahale 
eden fakat insana müdahale etmeyen tutumla-
rının sonucudur. Dolayısıyla yargı temel daya-
nağını tezinin gerekçesini oluşturan ilkçağdan 
bugüne devam eden medeniyet tarihi içinde 
özsel etik ve işlevsel etiğin uygulanmasına ve 
insan bilincinin temel sınıflandırmasına da-
yandırmaktır. Genel ve yaygın bir kanaat ola-
rak kabul edilen Türklerde sınıf kavramının 

toplum yapısında bulunmaması bu durumun 
sonucu ve açık göstergesi konumundadır. Bu 
konuda ne yazık ki insan bilinçlerinin bir üst 
bilgi çerçevesinden tarihsel bir karşılaştırması-
nın yapılmamış olması, tarihin kısmi karşılaş-
tırmaların üstünde bir “dünya medeniyetler 
tarihi”ne duyulan büyük ihtiyacı ortaya koy-
maktadır. Bununla birlikte makalede söz ko-
nusu edilen ve “ahi-evran” etiği çerçevesinde 
somutlaştırılan sosyal yapılanmanın ve uluslar 
arası bir medeniyet olma din, dil, ırk farkı gö-
zetilmeksizin- modelinin en önemli temsilcisi-
nin Türk Medeniyetleri olduğu –Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorlukları başta olmak üzere- 



264 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

ayrımı Türkler’in sonradan diğer medeniyetle-

rin etkisiyle “özsel etik” tutumunu benimse-

meleriyle bugün yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya bulunmaktadır. Temelinde yeryüzüne 

“düzen getirme” fikrinin (Ögel, 2006: 24) bu-

lunduğu yeryüzüne müdahale eden fakat in-

sana müdahale etmeyen bir yeryüzü düzeni 

bilincinin bulunduğu işlevsel etik ağırlıklı bu 

düzen dayanağını insanın somut gerçekle kur-

duğu ilişkiden almaktadır.3 Türklerin “göçebe-

                                                                       
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle söz konusu 

yargı ideolojik bir yaklaşımı değil fakat tarihsel 
bir gerçeği –özsel etik işlevsel etik çerçevesin-
de- ifade etmektedir. (Geniş bilgi için bakınız:  

Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker 
Yayınları, İstanbul: 1995 ve –bilhassa yeniçağ-
dan günümüze kadar- Servet Tanıllı, Uygarlık 
Tarihi, Adam yayıncılık, İstanbul: 1999 ve –
bilhassa mitolojik bilincin oluşumu için- İsmail 
Güven, Ümit Akagündüz, Uygarlık Tarihi, Seç-
kin Yayıncılık, İstanbul: 2010)      
3 Yeryüzüne müdahale ile insana müdahalenin 
birbirinden ayrılmasının mümkün görülmediği 
tarihsel ve bugün bilinen tek yöntem olan in-
sanın varlık alanının özsel etikle işlevsel etiğin 
birbirinin yerine ve birbirini karşılayacak şe-
kilde kullanılmasından kaynaklanan tanımı 
makalenin temel tartışma konusunu oluştur-
maktadır. Özsel etik ve işlevsel etikten her 
birinin tek belirleyici olduğu düzenlerde bu 
ayrımı yapmak mümkün olamadığı için insan 
bu alanlardan biriyle sınırlanmış, her ikisinde 
de varlık alanı ötekiyle ilişkisine göre temel-
lenmiş olmaktadır. Yeryüzüne müdahale yal-
nızca Türk kültür, medeniyet, düşünce ve ya-
şam biçiminde birbirinden ayrılmış dolayısıyla 
insanın varlık alanı tanımı özsel ve işlevsel 
olarak birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Bu 

anlamda yeryüzüne müdahale Türkler’de hâ-
kimiyet kurma, yeryüzüne hâkim olma, devlet-
leşme, düzen getirme düşüncesinin en eski 
Türk belgelerinde ve uygulamada Türk düşün-
ce ve yaşamında karşılık bulan yönetim biçimi 
ve bu biçimin kapsadığı tüm dünyayı ifade 
eden Türklere özgü tutumdur. Fakat sistem, 
düzen ya da devlet kurma düşüncesi insanı 
devletleştirme ya da insanı biçimlendirme iddi-
asına ve sistematiğine dönüşmemektedir. Bu-

na göre özsel etikle işlevsel etiğin tek belirleyici 
olduğu öteki medeniyetlerin hemen tamamında 
karşımıza çıkan yeryüzüne müdahaleyle birlik-
te insanın özsel alanına ve varlığına müdahale 
Türklere özgü yaşama biçiminde yer almamak-
tadır. Türk medeniyet, kültür ve düşünce ha-
yatı birbiriyle çelişen yeryüzüne müdahale 
fakat insana müdahale etmeme tutumunu 
makalede ortaya konulan insanın varlık alanı 
problemine bakış açılarındaki orijinal tutumla 
çözümlemiş olmaktadır. Bu da göstermektedir 
ki insanın varlık alanının ötekiyle ilişkisi ve 
ötekiyle ilişkinin bir merkez özsel alan etrafın-
da biçimlendiği tutum, köleleşme ve ötekileş-

lik” olarak ifade edilen ve topluluk bilincine 

dayanan yaşam biçiminde insan varlığını so-

mut işlevselliğinden almakta, yaşamını somut 

varlıklarla kendi varlığı arasında kurduğu 

doğrudan ilişki üzerine kurmakta, yaşamla 

insan arasındaki ilişki insanın somut işlevselli-

ği nedeniyle aracısız gerçekleşmektedir.  Bu 

durum Dede Korkut hikâyelerinde yapılan 

somut bir işe, gösterilen bir davranışa göre 

isim alma geleneğinin (Ergin, 2011, 54) gerek-

çesini oluşturan yaşam biçimini ortaya koy-

maktadır.  

 

        Türk Medeniyetinde İşlevsel etiğin özsel 

etiğe göre öncelenmesinin ve birbirinden ay-

rılmasının dayanağını aynı yaşam biçiminin 

gereği ve doğal sonucu olarak insanı öncelikle 

toplumsal bir varlık olarak insanın sosyal ko-

numunu da somut bir işleve göre tanımlama-

ları oluşturmaktadır. Topluluğu bir arada tu-

tan temel unsur ve toplumun devamlılığının, 

bir aradalığının ifadesi olan “töre” (Tutar, 

2002: 27) varlığını somut yaşamdan, insanın 

somut işlevselliğinden –varlık alanı- almakta-

dır. Bu tutumun ortaya çıkardığı en önemli 

sonuç ise insanın varlığının işlevselliğiyle kur-

duğu ilişkiye bağlanması, ortaya çıkan kanun-

ların –töre- insanlar arası ilişkileri ötekine fay-

dalı ya da zararlı olma durumuna göre fayda 

ve zararı ise kişinin kendi somut işlevselliğini 

yerine getirdiği alana özgü vazifeye göre belir-

lemesidir. Varlığını somut işlevsellikten alan 

vazife alanı, kişinin ötekinden ayrılan varlık 

alanı olarak ortaya konulmakta ötekinin bu 

alana müdahalesi kişinin somut varlığına yani 

işlevselliğine müdahale anlamına gelmekte 

suçun tanımı bu sisteme göre yapılmaktadır. 

(Cin, 1989; 207) İnsanın varlık alanı somut 

işlevsellikle belirlendiği için eşitlik kaçınılmaz 

olmakta, sınıfların doğması engellenmekte, 

kendi alanında görevini en iyi yapan öne çık-

makta böylece en iyi ile en faydalı aynı anlam-

                                                                       
menin, ötekileşme ve köleleşme ise merkezde 
bulunan hâkim unsurun insanların özsel ala-
nına müdahalesiyle onları kendisine göre bi-
çimlendirmesinin gerekçesidir. Buna göre 
Türklerde yeryüzüne müdahale kavramı “karı-
şıklık ve kargaşayı yok etme, ona düzen getir-
me” düşüncesi üzerine kurulmuş olmakta, 
kargaşaya neden olan başkalarına zarar vere-
cek –işlevsel alanın ihlali- hareketlerin dışında 
insan özsel alanında kendi özgünlüğü içinde 
yaşama olanağına sahip olabilmektedir.  
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da birleşmektedir. Faydalı ve iyi, yaşam somut 

verilere dayandığı için toplumu ileri götüren, 

sürekli değişime ve ilerlemeye imkân veren bir 

sistem yaratmaktadır. Topluluğun devlet ola-

bilmesi ve varlığını devam ettirmesinin “tö-

re”ye bağlanmasında, topluluk dağıldığında 

milletin; millet dağıldığında devletin ve devlet 

dağıldığında da insan varlığının yok olacağı 

düşüncesi hâkimdir. (Niyazi, 1993: 40) Töre, 

kavramı kişileri değil, topluluğun bütününü 

bir arada tutmayı hedeflediği ve topluluğun 

dışına çıkanların mevcut yaşam koşulları için-

de varlıklarını devam ettirmelerinin mümkün 

olamayacağı düşüncesi Türkler’de kamu hu-

kukunun kişisel alanla öncelikli (Koca, 2002: 

46) olmasını ve birbirinden ayrılmasını gerekli 

kılmıştır.  

 

Kutadgu Bilig’de eşitlik, iyilik, doğru-

luk, adalet (Yusuf Has Hacip, 1986: 137) temel 

nitelikleriyle ortaya konulan Türklere özgü bu 

sistemin yüzyıllarca devam edebilmesi ve var-

lığını koruyabilmesinin nedeni insanın varlığı-

nın somutluğundan beslenmesi, yaratılmış 

gerçeğin somut gerçekle yer değiştirmesine 

imkân verilmemesidir. Bugünkü kamu huku-

ku modeli olan liberal etiğin uygulanmasında 

karşılaşılan başarısızlığın nedeni de Türklere 

özgü evren modelinde açıklık kazanmış ol-

maktadır. Liberal etik insanı işlevine göre ta-

nımlarken işlev insanın somut varlığına değil, 

özsel niteliklerinin tümel niteliğine yani tanım-

lanmış yüksek insan idealine göre yapılmakta 

insanın sosyal konumuyla özsel alanı arasın-

daki ayrım sosyal konumun her şey ve merkez 

olduğu durumu yaratmaktadır. (Vergara, 2006: 

179) Dolayısıyla insanın somut varlığı sosyal 

konum alanından silinmekte onun yerine so-

mut varlığın somut gerçekliğinden beslenme-

yen bir özsel tanım üzerinden sahip olduğu 

işlev (Bauman, 2011: 92) özsel varlığının somut 

durumunu belirlediği karmaşayı ortaya çı-

karmaktadır. Bu durum çağın en önemli prob-

lemi mahiyetindeki alan karmaşasının nedeni-

dir.4  Buna göre, Kutadgu Bilig’te ortaya konu-

                                                 
4 Alan problemi ya da alan karmaşası, adı 
postmodern özne olan günümüz insanının 
özniteliklerinin belirlenmesinde “insanın varlık 
alanının” tanımlanmasından başlayarak bu 
özniteliklere göre bir sistem –liberalist etik- 
içinde yaşamasından kaynaklanan çağın en 
önemli problemidir. Karışım, karmaşa ya da 

                                                                       
bilinen yaygın adıyla kaos olarak ifade edebile-
ceğimiz alan problemi üç varlık alanının birbi-
rinin yerine geçmesi, birbiriyle karışması ve 
insanın kendi varlık alanını terk etmiş olması 
temeline dayanmaktadır. Buna göre, kaos üç 
boyutlu bir karmaşadır. Birinci boyutunda 
insanın zihinsel varlık alanıyla bedensel varlık 
alanı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan 
teknolojik süreçlerin desteklediği bir sürecin 
sonucu olarak zihinsel olarak her yerde olabi-
len fakat bedensel varlığına yabancılaşmasın-
dan kaynaklanan beden-zihin uyumsuzluğu –
karmaşası- vardır. Kaosun asıl nedeni olan ve 

insanın varlık olarak belirli bir özsel alan ta-
nımının –zihinsel potansiyelinin- yarattığı ideal 
varlığa dönüşümünü ifade eden, sürecin yay-

gınlaştırmasıyla insanın özsel niteliğinin değiş-
tirilmesine, yeniden kurulmasına dayanan bu 
karmaşa kendisini liberalist etikte eşitliğin 
özsel alanların eşitliğine göre tanımlanması 
biçiminde ortaya koymaktadır. Bunun somut 
göstergesi, idealize edilmiş bir özsel alan tanı-
mının verilerinin kişinin somut varlık alanı 
olan işlevsel alana hâkim kılınması böylece 
insanın varlık alanının işlevselliğinin belirli bir 
özsel tutuma göre tanımlanması bunun sonu-
cu olarak da kişinin “sosyal konum”a sıkıştı-
rılmasıdır. Bu tavırda sosyal konum kişinin tek 
varlık alanı konumuna yerleşmekte bu alan 
belirli bir merkezin idealize ettiği özsel alan 
tanımına göre biçimlenmekte kişinin yalnızca 
işlevini ifade etmesi gereken sosyal konumu 
özsel alanıyla birleşmektedir. Bu birleşme so-
nucunda insan kendisini yalnız ve ancak belirli 
bir merkezin özsel alan tanımıyla somut varlık 
olarak ortaya koyabilmekte, bu nedenle hızla 
hâkim unsur lehine ötekileşmekte, köleleşmek-
tedir. Bu durum öznenin merkezsiz doğası ve 
süreçle ilişkisi nedeniyle içinden çıkılmaz bo-
yutlara ulaşmış bulunmaktadır. Çağın alan 

probleminin ikinci boyutunda temel dayanağı-
nı insanın bu tarz tanımından alan ve bu ta-
nım ve sürecin doğal sonucu olan “hibritlik” 
kavramı yer almaktadır. Uluslarüstü kimliğin 
ifadesi olan hibritlik, zihinsel olarak bir üst 
kimliği karşılarken üst kimliğin somut verileri-
ni ihtiva eden yerellik kendisini ideolojik ve 
skolastik bilinçlere –milliyetçilik ve cemaatleş-
me- geri dönüş hareketinden beslenmektedir. 
Zihin-beden uyumsuzluğunun uluslar arası 

boyuta –topluluk bilincine yansıması –tam 
tersi de doğrudur-, oradaki karşılığı konumun-
da bulunan bu uyumsuzluk temelde ideolojik 
ve skolastik bilinçlerle yaşamaya devam eden 
unsurların uluslarüstü bir büyük bilinç tara-
fından kurulmasına, yönetilmesine ve biçim-
lendirilmesine imkan vermekte böylece 
uluslarüstü bir bilinmeyen kimliğin –belirsiz 
merkez fakat hâkim unsur- idealize ettiği üst 
yapı ideolojik ve skolastik tutumun doğasında 
bulunan özsel alanın topluluk bilinciyle tanım-
landığı yapıyı tek özsel alan tanımı olarak ka-
bul ettirmektedir. –entegrasyon- Burada insan-
lığın tanımı uluslarüstü alanla –hibritlik- ulu-
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lan eşitlik ve ancak eşitlikte mümkün olabile-

cek adalet kavramının hak için yalnızca insan 

olmayı yeterli kabul eden anlayışı “özsel 

etik”in sınıfsal düzeninin hâkim olduğu sko-

lastik ortaçağ düşüncesinden de insanı uzak 

bir ideale dayandırarak somut alanını bununla 

sınırlayan ideolojik etikten –modern etik-  de 

(Vergara, 2006: 72) ileride bir modeldir. Türk-

leri İslam dairesi içindeki diğer medeniyetler-

den de Hristiyanlık ve Museviliğin dayandığı 

ve sonradan aynı etkinin altına girmesiyle 

Türkler’de de değişikliğe uğrayıp bugüne ka-

dar varlığını devam ettiren liberal etikten de 

ayıran “işlevsel etik-özsel etik” ayrımının en 

iyi temsil edildiği örnek ise Deli Dumrul hikâ-

yesidir. Deli Dumrul hikâyesinde bu iki alanın 

birbirinden nasıl ayrıldığı ortaya konulmakla 

kalmamakta aynı zamanda yeryüzüne, insana, 

topluma ve inanca iki farklı bakış açısının var-

lığına tanıklık edilmiş olmaktadır. Buna göre 

                                                                       
sal ve dinsel alanlar arasındaki efendilik köle-
lik karmaşasıdır. Bu karmaşa zihinsel varlık 
alanıyla somut varlık alanı arasındaki uyum-
suzluğu, kitlesel düzeyde temsil etmekte, kişi, 
bilmediği bir süreçte, varlığını ötekine bağla-
makta, özsel alanı kurulmuş bir yapı 
arzetmekte ve hızla ötekileşmektedir. Kaosun 
üçüncü boyutunda alan karmaşasının son 
noktasını aynı sürecin sonucu olarak öznenin 
“taptığını kuran, kurduğuna tapan”  açık yapı-
sında, yarattığı hakikatle ilişkisi bulunmakta-
dır. Hızla bir ötekileşme sürecine giren ve öte-
kileşmiş bir merkez birlik etrafında bir araya 
gelen insanlığın özsel alanı ötekileştiği için 
makalemizin ana eksenini oluşturan varlık 

alanı tanımında ortaya konulduğu gibi sürecin 
tanrısına tapan insan konumuna yerleşmesi 
nedeniyle özsel alanın tanrısal temsili sorunu-
nu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla insanın 
varlık alanını, yaratıcının varlık alanını sürecin 
kurduğu tanrı lehine onun temsiline –aracı- 
devretmekte bu da insanı varlık olarak köle, 
yaratıcıyı kurulmuş yeryüzü tanrısı ve temsil-
ciyi –sürecin temsili kaçınılmazdır- özsel alanın 
yetkilerinin devredildiği bir mutlak güce dö-

nüştürmektedir. Buna göre, insanlık, tarihsel 
örneklerinin hemen hemen aynısı olacak bi-
çimde -yalnızca kapsam farkı vardır çünkü 
sorun bölgesel değil, küreseldir.- hakikatle 
ilişkisini sürecin kurduğu bir tanrıya tapıyor 
olmakla sınırlamış dolayısıyla kurulmuş bir 
tanrı etrafında birleşmiş olmaktadır. Bu du-
rumda “alan problemi”, insanın varlık alanı, 
yaratıcının varlık alanı ve “sürecin kurduğu 
yaratılmış yeryüzü tanrısının” –temsilci efendi- 
birbirine karıştığı bir varlık alanı problemi 
biçiminde ifade edilecek cinsten bir açmazın 
adıdır. ((Geniş bilgi için bakınız. Gür, Kaynak-
ça’da gösterilen makaleler.)   

ferdin toplum içindeki varlığını “özsel 

alan”ına; “özsel alanı” genel ve yaygın kanaate 

ya da belirli bir inanma biçimine göre tanımla-

yan medeniyetler ve onların etiğini belirleyen 

tutum ile insanı işlevselliğine göre tanımlayan 

medeniyetlerde insanın varlık nitelikleri farklı 

özellikler göstermektedir. 

 

 

1.  İşlevsel Etik ve Varlık Alanı Problemi   

 

İnsanın varlık alanını belirleyen temel 

nitelikleri olan akıl, irade, inanç, benlik ve 

sosyal konumdan en dışarıda yer alan sos-

yal konumdur. Sosyal konum, insanın öteki-

lerle ilişki içinde olduğu durumunu ve özsel 

alanını “benlik” konumunda ortaya koydu-

ğu alanı ifade etmektedir. Dolayısıyla insa-

nın varlık olarak mevcudiyetinin ötekilerce 

kabul gördüğü ya da reddedildiği, sınırı 

ötekilerin varlığıyla belirlenmiş varlık alanı 

konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle 

sosyal konum alanı kamusal alan dediğimiz 

kamu hukukunun alanına girmekte kişinin 

somut varlığıyla somut yapıp etmelerini be-

lirli bir düzen içerisinde ve kendi varlık ala-

nına müdahale edilmeden gerçekleştirebil-

me, kendisini benlik olarak ortaya koyabil-

me imkân ve şartlarını talep etmektedir. Bu 

anlamda kişinin aileden başlayarak ötekiler-

le ilişkilerinde yapıp etmelerinin sınırını da 

sosyal konum ve sosyal konumun bağlı bu-

lunduğu ortak yaşam alanı belirlemektedir. 

“İşlevsel etik” kişilerin birbiriyle ilişkilerin-

de, sosyal düzenin işletilmesinde vazife ve 

hak ilişkisine dayanan; ötekilerle ilişkilerini 

düzenleyen sosyal konumu özsel alanın be-

lirleyicisi ve eşitlikte ölçü kabul etmeyen, bu 

alanda ayrıcalığa imkân vermeyen etiği ifa-

de etmektedir. Türklere özgü işlevsel etik 

özsel etik ayırımı ve önemi bu noktada orta-

ya çıkmaktadır. Buna göre insanların top-

lumsal alanda sosyal konumlarıyla ortaya 

koydukları benlikleri somut varlığını, yapı-

lan işten, işin işlevselliğinden almaktadır. 

Bu alan kişinin sahip olduğu varlık alanını 

yani sosyal konumunu ifade etmekte sosyal 

konumun varlık gerekçesi vazifeye, vazife 

ise sosyal konumun ayrıcalık yarattığı ya da 

talep ettiği bir üstünlüğe değil, işlevselliğin 

eşitliğine bağlanmaktadır. (Arsal, 1947: 83) 
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Buna göre eşitlik işlevsellikle temellenmek-

te, özsel alan eşit kabul edilmemekte, özsel 

alandaki üstünlükler ayrıcalık talebine im-

kân vermemektedir. Dolayısıyla, vazife ki-

şinin sosyal konumunu eşitlikle tanımla-

makta alan ayrımı kişilerin alt üst ilişkisi –

sınıfsal üstünlük- içinde değil, görev dağı-

lımını ve görevinin alanını ifade etmekte in-

san olmanın doğası kamusal alanda varlık 

kazanmak için bir statü sorunu yaratma-

maktadır. Türkler’de Orhun Kitabeleri’nde 

halkına hesap veren yöneticiden (Ergin, 

2012: 49) başlayarak görevini yerine getir-

meyen yöneticinin yerine başka birinin geti-

rilmesi, kurultaylarda yönetenin kanun 

önünde yönettiklerine hesap vermesi (Ögel, 

2002: 54) bu durumun sonucudur. 

(Kafesoğlu; 1980: 47) Böylece kişilerin somut 

varlıklarını vazifelerini yerine getirmekten 

aldıkları, önceden tanımlanmış somut ge-

rekçesi olmayan sosyal konumların toplu-

lukta yer almadıkları ortaya konulmuş ol-

maktadır.  

 

Türklerin İslami hayata ve yerleşik 

düzene geçişlerinde “işlevsel etik-özsel etik” 

ayrımının sosyal bir yapılanma biçimi ve 

Türklere özgü kamu hukukunun en iyi işle-

tildiği kurum ahi-evran teşkilatıdır. Buna 

göre kişilerin alanı, vazife ve sorumlulukla-

rıyla belirlenmiş olup görevini yerine getir-

memek varlık alanını terk etmek anlamına 

geldiği için kişiler haklarını vazifeden yani 

somut yaşamdaki işlevselliklerinden almak-

tadır. (Donuk: 1982: 109) Ahi-evran etiğini 

özel ve önemli yapan unsur, insana özsel 

alanını gerçekleştirebileceği yeterli işlevsel 

alanı ve bu işlevsel alanda kişinin gerçekleş-

tirmek istediği özsel niteliklerinin gerektir-

diği somut imkânları sunmuş olmasıdır. Bu 

imkânlar çerçevesinde ilerleme, gerileme,  

kendisine verilen imkânları kullanıp kul-

lanmama kişinin kendi iradesine bırakılmış-

tır. Bu noktada kendi özsel niteliklerini iş-

levsel alanda gerçekleştirenle gerçekleştir-

meyen kendiliğinden ayrılmış olmaktadır. 

“Liyakat” denilen yapılan işe uygunluk öl-

çütü bununla belirlendiği için de toplumda 

sürekli bir dinamizm yaratılmaktadır. Diğer 

taraftan “işlevsel etik”in kamu hukukunun 

temelini oluşturduğu bu sistemde kişilerin 

varlık alanları vazife ve işlevle vazife ve iş-

levse somut yaşamla belirlendiği için iki ki-

şinin varlık alanı kesin hatlarla birbirinden 

ayrılmış olmaktadır. Kişilerin özsel alana 

özgü farklılıkları kendi alanlarında ortaya 

koydukları üstünlük, ayrılık, farklılık ko-

numunda bulunmakta ve somut yaşamıyla 

varlık alanında ortaya koyduğu farklılık, 

değişiklik ya da ötekilerin önüne geçen me-

ziyetleri vazife alanında açıklık kazanmak-

tadır.  Vazifesini yapanla yapmayandan öte, 

kişinin özsel alanında gösterdiği farklılıklar 

ötekinin alanına müdahale sözkonusu ol-

madıkça engellenmemekte kişi kendi varlık 

alanında özerklik kazanmakta, özerlik ise 

kendisini başka bir üstünlükle tanımlayan 

temsilcinin bulunmamasına dayanmaktadır. 

(İnalcık, 2000: 126) Bunun sonucunda kendi 

varlık alanında kendisine özgü bir varlık, 

değer olan insan alanını, varlığını, kendisini 

ötekine karşı koruma, reddetme ya da kabul 

etme özerkliğine sahip olmaktadır. Diğer ta-

raftan alan tanımının kesin çizgilerle birbi-

rinden ayrıldığı ve özsel alandaki farklılıkla-

rın sonuç ya da ürün olarak ortaya çıkması 

somutluk taşıdığı için yeni buluşlar, insanlık 

için dinamizm sağlayacak teklifler somut 

olarak ortaya konulmuş olmakta ve yararlı 

olanlar toplumun gözü önünde gerçekleştiği 

için kendiliğinden desteklenmekte, onay-

lanmakta ve örnek alınmaktadır. Bu duru-

mun yarattığı en önemli sonuç ise, suç kav-

ramının kişinin somut varlık alanı dengesi 

gözetilerek açıklık ve kesinlikle belirlenmiş 

olmasıdır. Buna göre suçun tanımlanmasın-

da hareket noktası kişinin başkasının varlık 

alanına yaptığı müdahalelerle ilgili olmak-

tadır. (Elkatmış; 2013: 734) Yine ahi-evran 

etiğinde açıkça görüldüğü üzere alana mü-

dahale maddi ve manevi ayırımı yapılma-

dan cezalandırılmakta ve cezalandırmada 

işlevsel eşitlik ilkesi devam etmekte cezanın 

yerine getirilmesinde toleransa yer veril-

memektedir.  Diğer taraftan bu etiğin ortaya 

çıkardığı en önemli sonuç, somut yaşam 

imkânlarıyla etiğin birleştirilmiş olmasıdır. 

Hayali, ideal ya da tasarlanmış bir model, 

insanlara dayatılmamakta aksine hem ka-

dınlar hem de erkekleri içine alan büyük bir 

toplumsal organizasyon olan ahi-evranda 

meslek edinme yaşamın somut verilerini 
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içermektedir. (Bayram, 2005: 29) Bu nedenle 

hak ve vazife somut yaşamdan ayrılmamak-

ta insan olmanın doğasına ters düşen im-

kânlara sahip olmadan vazife yükleme ya 

da varlık alanı imkânı tanımadan suçlu ilan 

etme gibi özsel etiğin kamu hukukunda uy-

gulanması sonucu ortaya çıkan hem mağdur 

hem suçlu olma durumunu yaratan insanlık 

dışı tutumun önüne geçilmiş olmaktadır. 

Buna göre ferdin somut varlık imkânları 

elinden alınarak suça itilmesi, potansiyel 

suçlu konumuna düşürülmesi, –maddi ve 

manevi muhtaç insan-suçun ve suçlunun 

tespitinin mümkün olmadığı bir savunma 

mekanizmasından oluşan kamu hukuku 

reddedilmiş olmaktadır. Kamusal alanda 

suçun tespit edilebilmesi için kişinin varlık 

alanının somut işlevselliğine dayandırılma-

sının zorunluluk olduğu da aynı model ara-

cılığıyla ortaya konulmuş olmaktadır. Diğer 

taraftan günümüzün en önemli sorunu ko-

numunda bulunan suçun tespiti ve suçlu-

nun ortaya konulması sorununun da aynı 

nedenden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Somut varlığını işlevselliğinden almayan in-

sanın varlık alanı kamuya ya da sosyal ko-

numu tanımlayan yapının kendisine muhtaç 

durumda bulunduğu, kişinin varlık alanı 

sosyal konuma indirgendiği için insanlık 

hızla kendi varlığını ötekinin varlığına bağ-

lamakta bu da insanlığı köleleştirmektedir. 

Bu anlamda köleleşme suç ortaklığına dö-

nüşmektedir. İnsanın varlık koşullarına, in-

sanlık onuruna ters düşen tarihsel ve bu-

günkü sosyal konumun özsel etikten bes-

lendiği kamu hukuku modellerinde ferdin 

kurban durumunda bulunduğu, suçlu ilan 

edilemediği, işleyişin kendisinde bulundu-

ğu için suçun açıkça tanımlanamadığı du-

rum işlevsel etikte engellenmiş olmaktadır.   

 

 

2. Özsel Etik ve Varlık Alanı Problemi   

Özsel etik temel dayanağını kişinin öz-

sel alanını ifade eden akıl, irade, inanç ve ben-

liğinin sosyal konumla birleştirilmesinden 

almaktadır. Bu etiğe göre, insanın ötekilerle 

ilişki içinde olduğu sosyal konum alanıyla 

özsel alanı arasında bir ayrım bulunmamakta-

dır. Özsel alan insanın varlık alanını sosyal 

konumuyla sınırlandıran ve sınıflandıran ben-

lik, akıl, irade ve inancı sosyal konum alanında 

ve onunla sınırlı kabul eden ötekileşmiş benlik 

bilincini ve ötekine göre tanımlanmış insanı 

temel alan etik tavırdır. İnsanlığın ilk çağdan 

bugüne kadar etikle ilişkisi, “yeryüzü bilinci” 

ya da insanlığın kendi yarattığı etik olarak 

ifade edebileceğimiz özsel etiğin hâkimiyetini 

ifade eder mahiyettedir. Belirli dönemlerin 

insan yaşamına, evreni algılamasına karşılık 

gelen bu etik tutum mitolojik dönemden bu 

güne kadarki mitolojik, skolastik, ideolojik 

dönemin ve hepsinin toplamı durumunda olan 

bugünkü liberal etik de dâhil olmak üzere 

insanın varlık alanı özsel etiğin hâkim olduğu 

bir yaşama biçimine karşılık gelecek mahiyet-

tedir. Bu, insanlığın büyük çoğunluğunu ve 

hemen hemen tamamını ifade edecek mahiyet-

te kabul görmüş yaygın bir insanlık tutumunu 

ifade etmektedir. Dolayısıyla özsel etiğin baş-

langıcını mitolojik bilincin kendisinde, -

insanlığın ilk ve en eski bilinci- ve aynı etiğin 

devamı mahiyetindeki skolastik ve ideolojik 

bilinçlerde devam edegelen genel bir insanlık 

tavrı olarak ifade etmek mümkündür.      

 

Mitolojik bilincin en belirgin özelliği 

insanın mevcut evrenle aşkın güç arasında 

kurduğu ilişkinin kurmaca olmasıdır. Mitolo-

jik insanın mevcut evrenden hareketle yarattığı 

düşünme, inanma, davranma, yaşama biçimle-

rinin özünü de bu kurmaca bilinci oluşturmak-

tadır. Tabiatta nüfuz edemediği varlıkları ken-

di varlık alanı ve değerinin üzerine çıkararak 

tanrılaştıran ve yarattığı tanrıyla kendi varlığı 

arasında bulunan öteki unsurları da “yaratıl-

mış tanrı” modeline göre tanımlayan mitolojik 

bilinçte insana aşkın güç sürekli yer değiştir-

mektedir. Çok güçlü bir yönetim kurdukları 

için korkulan zorba krallardan –tanrı kral- gök 

gürültüsü ve fırtına gibi doğa olaylarına kadar 

evrendeki tüm unsurların tek bir algıda top-

landığı mitolojik tutumun ilk örnekleri Sümer 

medeniyetinde somut biçimde ortaya konul-

muştur. (Çığ, 1995:4) Bu “yaratılmış yeryüzü 

tanrısı”, Sümer Akad ve Babil’de Mısır ve Yu-

nan mitolojisinde arkasından (Ekinci, 2006:9) 

da gnostik öğreti aracılığıyla tek tanrılı dinler 

olarak kabul edilen Hristiyanlık, Musevilik ve 

Müslümanlıkta (yaygın insanlık bilincinin 

karşılığı olarak devam etmiştir. (Ulutürk, 2010: 

256) “Yaratılmış yeryüzü tanrısı” ve onunla 
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temsil edilen kurmaca bilinci mitolojik tutum-

dan başlayarak skolastik ve ideolojik tarihsel 

bilinçlerin temel dayanağını oluşturan özsel 

etik merkezli insan bilincini ve bu bilincin 

yarattığı “tek seçenekli evren modelini” ifade 

etmektedir. Mitolojik tutumun tarihte bilinen 

ilk somut örneği olan Sümerlerde bu bilincin –

yaratılmış yeryüzü tanrısı- özellikleri açıkça 

görülmektedir.  

 

Sümer dini çoktanrılı bir dindi. Dün-

yada, evrende, doğada görülen, hissedilen her 

nesnenin bir tanrısı vardı. Tanrılar insan görü-

nümünde, fakat insanüstü güçleri olan ölüm-

süz varlıklardı, insanlar gibi, onların da çocuk-

ları ve eşlerinden oluşan aileleri bulunuyordu. 

Bu aileler kral gibi bir Baştanrı adı altında top-

lanmışlardı. Tanrılar da insanlar gibi sever, 

üzülür, kızar, kıskanır, kavga eder, kötülük 

yapar, hastalanır, hatta yaralanabilirlerdi. Yer, 

Gök, Hava, Su Tanrıları yaratıcı, diğerleri yö-

netici ve koruyucu Tanrılardandı. Her şehrin 

bir koruyucu Tanrısı vardı. O Tanrı, şehrinin 

iyi yaşam sürmesinden sorumlu idi. Onun 

gücü, şehrinin iyi veya fena olduğuna göre 

değişirdi. Bunlara aynı zamanda diğer şehir-

lerde de tapılırdı. Bu şehir Tanrıları, evrenin 

yönetimini aralarında bölüşmüşlerdi. Tanrılara 

ait listelerde 1500 kadar Tanrı adı bulunması, 

Sümerlilerin ne kadar çok Tanrı yarattığını 

göstermektedir. Tanrıların insan şeklinde algı-

lamaları, Tanrıların şehirlerin dışında evren ve 

doğa Tanrısı olarak geliştirmeleri ve onları 

uyumlu bir sistem içine almaları, Sumerlilerin 

önemli ruhsal başarıları olarak kabul edilmek-

tedir. Tanrılar yalnız evrende değil, insanların 

yaşamına da girerler.” (Çığ 1995:5)  

 

Mitolojik tutumun özünü ifade eden 

bu tanrı –kurmaca bilinci- Harran hermetizmi 

aracılığıyla ortaçağa, ideolojik bilince ve ikisi-

nin toplamı olan –tarihsel bilinçlere geri dö-

nüş- postmodern özneye (Eco, 2006: 38) kadar 

varlığını sürdürmüştür. Çok tanrılı tek tanrı 

olan gnostizmin (Altındağ, 2006:123) tanrısın-

da –hermetizmde- ise en eski bilinçle “vahyin 

Allah”ı5 yer değiştirmekte mitolojik tutumdaki 

                                                 
5 Makalede diğer inançlarda Tanrı olarak ifade 
edilen kurulmuş yeryüzü tanrısıyla İslam’ın 
tanrısının özel adı olarak kullanılan ve kendi-
sini son vahiyde Allah olarak ifade eden yaratı-

yaratılmış yeryüzü tanrısı “vahyin Allah”ını 

kendi evren modeli üzerine kurarak yani aynı 

unsurları kendi alternatifi olan “vahyin Al-

lah”ına yükleyerek yoluna devam etmiş ol-

maktadır. İnsanlığın en eski inanç sistemi olan 

bu özelliğiyle “tek seçenekli bir evren modeli” 

yaratan, insan bilincinin ilkçağdan bugüne 

kadar aklın, iradenin varlığını reddetme, in-

sanlığın neye inandığını bilmediği ve sorgula-

yamadığı bir tanrıya tapma eğilimi olarak or-

taya çıkan hermetizm ilkçağla ortaçağı aynı 

bilinçle birbirine bağlayan bir “özsel etik” sis-

temi ve postmodern öznenin yapısının kendisi 

olmaktadır. Bu bilinç, sorgulanmamış, aklın 

süzgecinden geçmemiş bir inanç sisteminin 

kabulüne dayanan bu yapısıyla insanı “insan 

olma onur ve üstünlüğünden” uzaklaşmaya 

varlık alanını terk etmeye mahkûm eden “ta-

rihsel bilinç” tavrının kendisidir. Bu evren 

modeli bütün bir sistem olarak ifadesini en iyi 

biçimde “Enoc’un Kitabı”nda bulmakta, kitap-

ta, yaratılmış “tek seçenekli evren modelinin” 

nasıl ortaya çıktığı, bu bilincin nasıl oluştuğu 

bütün bir sistem olarak açıklık kazanmaktadır. 

Bu anlamda Enoc’un Kitabı, ilkçağdan bugüne 

gelinceye kadar insanlığın nasıl bir tanrıya 

taptığını en önemli temsilini hermetizmin oluş-

turduğu “vahyin Allah’”ıyla yaratılmış tanrı-

nın nasıl yer değiştirip aynılaştırıldığını gözler 

önüne sermektedir. (Laurance, 2012)   

 

Özsel etiğin bir ahlak, bir değerler sis-

temi olarak uygulanmasının dayanağını oluş-

turan bu evren modeli ve inanç sistemi Mı-

sır’da Ra, Yunan Mitolojisinde Zeus baş tanrı 

olmak üzere çoktanrılı tek tanrı inancı olan bu 

tarihsel inanma biçim ve bilinç modeli ilahi 

                                                                       
cı birbiriyle aynı anlamda kullanılmamaktadır. 
Bu nedenle makalenin temel teziyle yakından 
ilgili olan kurulmuş yeryüzü tanrısı olarak 

ifade edilen insanın kurulmuş bilincinde tanrı 
kavramının karşılığı konumunda bulunan 
yaratılmış yeryüzü tanrısıyla gerçek yaratıcıyı 
ayırmak için gerçek yaratıcı kendisini ifade 
ettiği kavramla “vahyin Allah’ı” kavramıyla 
karşılanmaktadır. Bu anlamda alan karmaşa-
sında üçüncü kategori olarak ifade ettiğimiz 
insanlığın kurulmuş bilinçle kurulmuş yeryüzü 
tanrısına tapıyor olmasından kaynaklanan 
karışıklık ortaya konulmuş olmaktadır. Dolayı-
sıyla son ve en büyük alan karmaşası –kaos- 
gerçek yaratıcıyla kurulmuş yeryüzü tanrısının 
birbirine karıştırılmasından kaynaklanan alan 
problemidir.   
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dinleri de kendi algısına mahkûm etmektedir.  

Aynı anlayış zat ve sıfat meselesi olarak 

baştanrının yerine Allah’ın, -zat- yardımcı 

tanrılar yerine, aracı, vesilelelerin -sıfat-  yer-

leştirilmesiyle insanlığın vahyin Allah’ını an-

lamalarının yönteminin -hatta insanlığın he-

men tamamını ifade edecek biçimde tek yön-

teminin- ne olduğuna da açıklık kazandırmış 

olmaktadır.  Buna göre insanlık “tek seçenekli” 

bir algı modeli içinde nakil aracılığıyla kazan-

dığı bir bilinci kendisini tanımlamak için yüz-

yıllarca kabullenmiş başka seçenek aramamış 

olmaktadır. En eski bilincin kendi evren mode-

linin doğal sonucu içinde ortaya çıkardığı tem-

sil sorunu –aracı düşüncesi- Yahudilerde ha-

hamlık, Hristiyanlarda papalık, Müslümanlar-

da aynı bilincin ve sistemin devamlılığına te-

kabül edecek şekilde halifelik –ilk biçimi dev-

let yöneticisi, özsel alanın temsili değil- biçi-

minde kendisini ortaya koymaktadır. Hepsinin 

temel dayanağı, özsel alanın temsili meselesi 

olup özsel alanın müdahaleye açık bir ortaklık 

olduğu yanılgısını ifade etmektedir.  Evrenin 

düzenini aracılarla yürüten kurulmuş yeryüzü 

tanrısının varlığını -en yetkin örneği Enoc’un 

Kitabı’nda görüldüğü gibi- evren modelini 

işini aracılarla yürüten tanrı algısına dolayısıy-

la eşitliğin ayrıcalığa dönüştüğü bir algılama 

bilincine dayandırmaktadır. Kutsallaştırılan 

tanrıyla birlikte tanrının işlerini yapan bu ara-

cılar da kutsallık kazanmakta, bu tanrı kendi-

sini ve varlığını bir takım özelliklerle yarattık-

ları aracılığıyla ortaya koymakta, yaratılan 

unsurların her birinin en üst derecesi bulun-

makta bu en üst derece kurulmuş yeryüzü 

tanrısının “Bir”ine karşılık gelmektedir. Yara-

tıldığı maddeyle ilişkisinin sonucu olarak or-

taya çıkan bu evren modelinde insan evrende-

ki unsurların yansıması ya da evrendeki un-

surlar kendisinin yansımasını ifade etmekte-

dir.  Sözkonusu unsurların her birinin temsilci-

si –yardımcı tanrılar- olduğu gibi,  yansıma 

nedeniyle aynı unsurların insanda da temsili 

bulunmakta, bu unsurlar da evrendeki karşı-

lıklarında olduğu gibi olduğu gibi tanrılaş-

maktadır. İnsandaki tanrılaşmanın üst derece-

sinde ise kurulmuş yeryüzü bilincini ifade 

edecek mahiyette kendindeki en üst tanrının 

karşılığı olarak kendi kendisini tanrılaştıran 

kurulmuş “Bir” tanrıya dönüşmektedir. Ateş, 

su, ışık karanlık gibi maddi unsurlardan baş-

layarak aşk, kıskançlık, iyilik ve kötülük gibi 

insanda karşılığı bulunan manevi unsurların 

da tanrıları bulunmakta –evrendeki yardımcı 

tanrılar ve en üst tanrının insanda da aynen 

bulunması- böylece maddi evrenin tanrıları 

insanda da karşılığı bulunan ve bu araçla insa-

nın varlığını ele geçiren tanrılara dönüşmekte-

dir. Kendi varlığıyla ilişkisinin tapınma nesne-

lerine dönüştüğü, insanın kendi varlığından 

beslenen “yaratılmış yeryüzü tanrısı” etrafında 

bir söylence, hikâye zinciri oluşmakta böylece 

kurulmuş sahte tanrıların kurulmuş hikâyeleri 

etrafında oluşan bilinç -kurmaca bilinci- bu 

tanrılara tapmanın gerekçesi olarak din –

bilinç- haline gelmektedir. Dolayısıyla maddi 

ya da manevi varlık önce tanrılaştırılmakta 

sonra tanrılaştırılan unsurun tanrılaşmasının 

gerekçesi olan durum hikâyeleştirilerek onu 

tanrı yapan bilinci yaratmakta, hikâye ve tanrı 

birleşerek  “yaratılmış yeryüzü tanrısına” dö-

nüşmektedir. Bu tanrıyı en iyi seslendirense 

tanrının temsilcisi konumunda -duruma göre 

ya tanrının kendisi ya da ondan ötekilere ha-

ber getiren kişi- yerleşmektedir. İkincil bir 

kurgu bilinci niteliğinde olan ve insanın somut 

kendi deneyimine dayanmayan bu “kurulmuş 

kutsal”da kişinin tanrıyla ilişkisi bu nedenle 

büyü, sihir, olağanüstü varlıklar gibi nedeni 

açıkça ortaya konulamayacak unsurlara da-

yandırılmaktadır. (Çığ, 2002: 12) Bu din, din 

oluşunun gerekçesini gizemden, kutsallaştı-

rılmış olağanüstü varlıklardan ve onların etki 

alanını ifade eden büyü ve sihirden ileri aşa-

malarında tanrının bilinemezliği fakat üstün 

ve ayrıcalıklı insanlar tarafından bilinebildiği 

düşüncesinden almaktadır. Diğer taraftan ki-

şinin bu dinle ilgili sorunlarını çözen tanrılar 

insanla konuşmadıkları ve ne istedikleri de 

belli olmadığı için kendi dillerinden anlayan 

ve kendisine tapana isteklerini rahipler –kahin, 

haham- aracılığıyla rüya, fal gibi yöntemlerle 

ortaya koyan( Çığ, 2002: 27) son insan 

postmodern öznede olduğu gibi insanlığın 

kendi yarattığının esiri olmasına neden olan 

durumu yaratmaktadır. İnsanlık bu evren mo-

delinde üstün ve onurlu bir konumda değil, 

kendi varlık alanını terk eden varlık âleminin 

en alt basamağına inen varlık konumunda 

bulunmaktadır. Bu, yaratılmamış fakat yarat-

mış olan “vahyin” Allah”nın insanlığı kendi 

varlık alanına dönmesi için uyarmasına, insan-
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lığa müdahale etmesine –vahiy özünde bir 

uyarı hatırlatma olmaktadır- neden olan özsel 

etiğin kabul gördüğü durumu ifade etmekte-

dir.   

 

Sözkonusu “yaratılmış yeryüzü tanrı-

sı”nı ifade eden bu evren modeli ve inanç sis-

teminin ilahi dinleri kendi bilincine dönüştür-

mesi sonucu ortaya çıkan içine “vahyin Al-

lah”ının da dâhil edilerek ortaya konulduğu 

durum, kendisini skolastik ve ideolojik bilinç-

lerde –tanrılı ve tanrısız temsil- insanın kendi-

sine özgü varlık alanını ifade eden, ötekine 

kapalı ve dokunulmaz olan alanının ihlali bi-

çiminde ortaya koymaktadır. Alan ihlalinin 

dayanağını ise yine örneği tüm insanlık tari-

hinde görüldüğü gibi bu inancı temsil eden 

aracılar –efendi- ve aracıların temsiline inanan 

ötekiler –köle-oluşturmaktadır. Aracı yeryü-

zünde “yaratılmış yeryüzü” tanrısının temsil-

cisi olarak bulunmakta, bu tanrı adına konuşa-

bilmekte, onun adına kararlar verebilmekte, 

sosyal konumu yani işlevsel alanı uydurulmuş 

kutsallığa dayanmaktadır. Temsilci, ötekilere 

tamamen kapalı olan insanın özsel alanının 

temsilcisi durumuna yerleşmekle kalmamakta, 

onu belirleyen, bu alanla ilgili tasarruf hakkına 

sahip bulunan kişi olarak tanrısallaşmaktadır. 

Özsel alanın temsili temsilci karşısında ötekile-

ri köleleştiren aklını, iradesini, benliğini ve 

inancını dolayısıyla “kendi varlığını” kutsal-

laştırdığı temsilciye devreden bir inanç sitemi-

ni ifade etmektedir. Bu nedenle özsel etiğin 

insanlıkla özdeşleşen bu tutumunda insanın 

eşitliği, adalet, suç ve suçlu kavramını tanım-

lamak mümkün olmamaktadır. Özsel etiğin 

kamu hukukunu belirleyen bir teklif olarak 

yaşandığı insanlık tarihi boyunca ortaya çıkar-

dığı ve insanlığın son temsilcisi postmodern 

öznede liberal etik”le taçlanan bu inanma ve 

yaşama biçiminin ortaya çıkardığı en büyük 

sorun ortaya konulan evren modelinde alanın 

tanımlanamaması yüzünden suç ve suçlunun 

tespiti sorunu olmaktadır. Bu kamu etiği mo-

delinde temsilci tanrı adına hüküm verdiği ve 

yetki kullandığı için tapınılan tanrı işlenen 

suçlara ortak olmaktadır. Bu durum insanlığı 

suçlu değil, kurban yapmakta tanrı insanları 

aracılarla kurban eden güç olarak tanımlanmış 

olmaktadır. Diğer taraftan temsilci kutsallaş-

makta tanrının kendisiyle özdeşleşmekte tanrı 

adına suç işleyen kişi konumuna yerleşmekte-

dir. Bu durum suçun yasallaşması ya da kut-

sallaştırılmasının dayanağını oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla özsel etiğin kamu hukuku olarak 

benimsendiği, herhangi bir özsel etik tanımı-

nın insanlar arasındaki ilişkileri düzenlediği 

modelin en önemli ve yakın temsilcisi olan 

ortaçağ bilincinde –skolastik tutum- görüldü-

ğü gibi temsilci ve temsiline izin veren dâhil 

olmak üzere insanlık işlenen suçların tama-

mından sorumlu olmaktadır. Son insan 

postmodern öznenin “aracılar” ve temsilcilerle 

ilişkisi de bir geriye dönüş bilinci olması –

skolastizm ve ideolojizm- bakımından bundan 

farklı görünmemekte aksine tüm insanlık bir 

bütün olarak iç içe geçtiği için “yaratılmış yer-

yüzü tanrısı” temsilcileri ile birlikte büyük bir 

suç imparatorluğuna dönüşmektedir. (Gür, 

2013: 48) Postmodern özne, bilincini oluşturan 

“kurgusallık”la, mitolojik bilinçle ve onun 

devamı mahiyetindeki “tarihsel bilinci”n ulaş-

tığı son nokta olmak vasfıyla aynı tanrıya –

kendi kurgu bilicine- tapan insanlığın son tem-

silcisidir.  

 

Zıtlıkların “bir”liği düşüncesinin suçla 

ortaklaştırdığı “kurulmuş yeryüzü tanrısı” 

insanlığın kendisiyle kendisini oluşturan un-

surlar arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Dolayısıyla ilkçağdan bugüne kadarki insanlı-

ğın bu bilinçle inandığı tanrı “kendi bilinci”ni 

ve onun yansımasını ifade ederken “vahyin 

Allah”ı karşısında suçluluğunun da tescili 

olmaktadır. Bu itibarla, “vahyin Allah”ından 

gelen ve vahiyle ortaya konulan Allah’ın tekli-

fiyle söz konusu inanma biçiminin yarattığı 

tanrının birbirleriyle ilişkisi insanlığın yaratı-

cıyı kendi kurgusal bilinciyle anladığını ifade 

etmektedir. İnsanlık yaratıcıyı başlangıçtan 

bugüne kadar değişmeksizin aynı bilinç üze-

rinden anlayan kendi bilincinin temsilcisi du-

rumunda bulunmakta, vahiy bu bilinci değiş-

tirmek ve insana kendisinde bulunan öteki 

bilincini –potansiyel- hatırlama çağrısı olmak-

tadır. Aynı bilinçte aracılarla karışmış durum-

da bulunan ve temsilci sorununun dayanağı 

olarak kullanılan “vahyi deneyimleyen” elçi 

vahyi ulaştıran, Allah’la kendi arasındaki iliş-

kinin temsilinin örneğini ortaya koyan kişiy-

ken insanların özsel alanını temsil eden kişi 

konumuna yerleştirilmektedir. Fakat özsel 
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alanın temsili iddiası bunun –vahyin deneyi-

mi- tam tersini ifade etmekte gerçekte bulun-

mayan, hiçbir işlevi olmayan sahte bir sosyal 

konum icad edilmekte “papa”lıkta olduğu gibi 

insanlığın kendi kendisine uydurduğu bir 

temsil sorunu yaratarak insanlığı köleleştir-

mektedir. Özsel etiğin yarattığı temsil sorunu 

bu konumuyla hem Allah’ın hem insanlığın 

varlık alanına müdahale anlamına gelmekte-

dir. İnsanın özgür, akıllı, iradeli, benlik sahibi 

ve sosyal bir varlık olarak yaratılışının özüne 

ters düşen ve “vahiy” aracılığıyla reddedilen 

“yeryüzü tanrısı”nın -insanlığın kendi bilinci-

nin- insanlığı ele geçirmesi ve insan onurunun 

yok edilmesini ifade eden bu durum son insan 

postmodern öznenin en büyük sorunu konu-

mundadır. Büyük açmaz, Allah’a karşı işlenen 

suçların cezasını ancak Allah’ın verecek olma-

sına karşılık özsel alanın kamu hukukunu 

oluşturduğu durumda bu yetkiyi Allah adına 

temsilcinin yerine getirme iddiasında bulun-

masından kaynaklanmaktadır.  Dolayısıyla 

özsel alanın temsili yalnızca kutsal bir temsilde 

değil fakat demokratik temsilde de kişinin 

ötekine kapalı alanına müdahale anlamına 

gelmektedir.  Fakat kutsal temsilde yaratıcının 

kişinin özsel alanıyla ilişkisinin alanı olması 

münasebetiyle temsilcinin üstlendiği işlev 

yaratıcı yerine yetki kullanma boyutuna ulaş-

maktadır. Bu nedenle bu yetki hiçbir insanın 

üstlenebileceği bir yetki –sosyal konum- ve 

sorumluluk –tanrısal temsil- alanı değildir. Bu 

nedenle, özsel alanının temsili üzerine kurulan 

topluluk bilinçlerinin tamamı somut dayanağı 

olmayan işlevi bulunmayan icad edilmiş sos-

yal konumlardır. Sonuç olarak ancak işlevsel 

etiğin kamu hukuku olarak kullanılmasında 

somut bir varlık alanı tanımı yapılarak insan-

ların birbirilerine karşı işledikleri suçlardan, 

eşitlik, adalet ilkesine dayanan bir yeryüzü 

düzeninden söz etmek mümkündür. Aksi 

durum özsel temsili kabul eden temsilci, temsil 

edilen ve temsil edenin suçta ortaklaştığı tüm 

insanlığı –insanlık bugün büyük bir tek toplu-

luktur- Allah ve kendisi karşısında suçlu du-

ruma düşürecek büyük bir yanılgı olacaktır. 

 

3. İbrahim Peygamber ve Deli Dumrul Hi-

kâyelerinde Özsel ve İşlevsel Etik Ayrımı 

“Alternatif Varlık Alanı” Tanımı  

 

İbrahim Peygamber Hikâyesi tahrif 

olmuş biçimiyle Tevrat başta olmak üzere –

anonimleşmiş olarak- Muazzez İlmiye Çığ’ın 

anonimin dinleşmesi temasıyla (Çığ, 2007: 10) 

ortaya koyduğu, anonim kültürde hikâyesi 

derin izler bırakmış gerçek bir yaşam hikâye-

sidir. Bu kitabın arkeolojik bulguları ışığında 

Mezopotamya’da İbrahim hikâyesinin gerçek-

liği tescillenmiş olmakta İbrahim Peygam-

ber’in gerçekte anonim bilincin karşısında 

bulunan, anonimin karşısına kendi gerçek 

hikâyesini koyarak anonimden –ortaklaşmış 

bilinç- ayrılan bilinci temsil ettiği anlaşılmak-

tadır. Buna göre İbrahim Peygamber 

Mezapotamya –Harran- bölgesinde anonim-

leşmiş dinle “kurmaca bilincinin” kendisiyle 

savaşan6  bu nedenle kendi özgün hikâyesinin 

yani yaşamının sahibi olabilen kişi konumun-

dadır. Bu nedenle İbrahim’in Urfa –Harran- 

dan ayrılmasının –ateşe atıldıktan sonra- ar-

dından Peygamber olarak sorularına ve yaşa-

mına devam ettiği durum Deli Dumrul hika-

yesinde bulunmamaktadır. Çünkü hikâyenin 

Allah’la olan kısmının mahiyeti Deli 

Dumrul’da nakledilememiştir. Diğer medeni-

yetlerde de pek çok varyantı bulunan İbrahim 

Hikâyesinin Mısır’da Mezapotamya kültürün-

deki derin izleri anonim bilinçle hikâyenin 

birleşmesine neden olmuş orijinal hikâyeyle 

mitolojik tutum birleşerek Harran hermetizmi 

aracılığıyla mitolojik bilincin İbrahim’i anlama 

biçimi haline gelerek gnostizmi yaratmış ol-

maktadır ki bu karmaşanın odak noktasında 

Harran Ekolünün kendisi bulunmaktadır. Fa-

kat gerçekte İbrahim, bu bilincin kendisiyle 

savaşan kendi orijinal hikâyesinin –Allah’la 

hikâyesi- sahibi olan ve ortak bilinçten ayrılan 

kişi konumunda bulunmaktadır.  İbrahim 

                                                 
6 Çığ’ın iddiası bu noktada anonimle savaşan İbrahim’i 

ona dâhil etmek olmaktadır.  Hâlbuki İbrahim bu tutumu 

reddeden alternatifi ortaya koymaktadır. Bu yorum maka-

lede birbirine karışmış durumda bulunan iki farklı alter-

natifin aynı durum olarak algılanması yanlışını ortaya 

koymaktadır.  Bu Muazzez İlmiye Çığ’ın da içinde bu-

lunduğu “tek seçenekli evren modeli” içinde yaratıcıyla 

kurulmuş kutsalın birbirine karışmasının yarattığı yaygın 

bilgi hatalarından en önemlisidir. Hatanın yaygın olması-

nın nedeni de bilginin ulaştığı son noktada bu iki seçene-

ği birbirinden ayırt edecek bakış açısına ulaşmamış olma-

sıdır. Dolayısıyla bilgi seçeneğe dâhil olmaktadır. Diğer 

taraftan Çığ’ın İbrahim Peygamber kitabı İbrahim’in 

gerçek hikâyesinin, varlığının, yaşadığı dönem ve müca-

delesinin izlerini açıkça ortaya koyan önemli bir belge 

niteliğindedir.     
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Peygamber’in orijinal hikâyesi Kur’an’da onun 

ortak bilinçten ayrılmasının aşamalarını, sor-

gulama sürecini ve bu sürecin somut gösterge-

leri olan putların insan üzerinde hiçbir gücü-

nün olmadığını algılayıp insanlara gösterme-

siyle ifade edilmektedir. Hikâyenin odak nok-

tasını İbrahim’in ortak bilinç tarafından ateşe -

ortaklaştıkları bir yöntemle- atılmasına neden 

olan putları kırdıktan sonra en büyük putun 

eline baltayı vermesi oluşturmaktadır. Hikâ-

yede, büyük put, hepsinin bağlı bulunduğu 

yaratılmış küçük tanrıların etrafında toplandı-

ğı büyük tanrıyı -makalede vurgulanan ku-

rulmuş BİR’i- karşılayan tanrıdır. İbrahim’in 

topluluğa sorduğu soru arayışının odak nokta-

sını oluşturan tapınılan nesnenin kendisine 

gücünün yetip yetmeyeceği, kendisinden üs-

tün olup olmadıkları sorusudur. Kırma eyle-

miyle bu soruyu kendisine cevaplarken toplu-

luğa da aynı soruyu sormuş olmaktadır. Ken-

disinin sorduğu, eylemle cevabını bulduğu ve 

topluluğa da gösterdiği gerçek yaratıcının 

büyük put olmadığı sınır İbrahim’in arayışı 

açısından topluluk bilincinden kurtulduğu son 

duruma karşılık gelmektedir. -Aynı şekilde 

insanlığın bugün etrafında toplandığı BİR’i 

terk ettiği aşamanın da kendisidir.- Bu aşama, 

topluluğun taptıkları nesnenin –şey put- ken-

disini İbrahim’den koruyamadığını üstelik 

bütün diğer putları eğer tanrıysa kendisinin 

kırmış olması gerektiğini idrak etmelerine 

rağmen tanrılarını korumak adına İbrahim’i 

ateşe atmaya karar verdikleri sınırı ifade et-

mektedir. Bu aşamadan sonra topluluk bilinci-

nin en üst temsilcisi –yönetici kral- la İbra-

him’in karşılaşması sözkonusudur.  İbrahim’in 

gerçek yarayıcının kim olması gerektiğini ken-

disine ve topluluğa açıkladığı bu aşamada 

yaratıcının vasıfları, can veren can alan, güneşi 

doğudan doğdurup batıdan batıran” olmasıdır 

ki yönetici kral’ın en büyük putun sembolik 

temsilcisi olduğunun ortaya konulduğu bu 

diyalogta İbrahim, putu yaratan, puta tapan ve 

onu temsil eden dâhil olmak üzere topluluğun 

tamamıyla karşı karşıya gelmiş olmaktadır. 

İbrahim’in hikâyesinin ateşle ilgili kısmı Deli 

Dumrul Hikâyesinin melek –Azrail- aşamasına 

karşılık gelmektedir. Çünkü ateşe atılmak üze-

re olan İbrahim meleklerden yardım isteme-

miştir. Aracısız iletişimin başladığı yer, ateşte 

bizzat yaratıcı tarafından korunmasından baş-

layarak can alan ve can verenle bizzat iletişim 

içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Yaratıcı, 

İbrahim meleklerden yardım istemediği için –

aracıyı reddetme ve insanın melekten üstün 

olduğu konumun göstergesi-  ateşe bizzat mü-

dahale etmekte, arkasından İbrahim Urfa’dan 

ayrılarak Mısır’a gelmekte ve Peygamberlik 

dönemi başlamaktadır. Bu aşamadan sonra 

İbrahim yaratıcının kendisini yakından tanıma 

aşamasına geçmiş olmaktadır. Fakat arayışın 

sınır noktasını insanın meleğin de üstüne çık-

tığı ateşe atılma aşaması oluşturmaktadır ki bu 

noktada İbrahim yaratıcının bizzat kendisiyle 

muhatap olduğu insan olmanın en üst nokta-

sına “üstün ve onurlu konuma” ulaşmış ol-

maktadır. 7 

 

Alternatif varlık alanı tanımına imkân ve-

ren İbrahim ve onun hikâyesinin Türkler ara-

sındaki varyantı durumunda bulunan ve İbra-

him hikâyesinin Türk yaşama biçimindeki 

karşılığı konumunda bulunan Deli Dumrul8 

                                                 
7 Bakınız. Kur’anda İbrahim Peygamber’le ilgili 

ayetler:  Kur’an,  M. Esed.,  Kur’an Mesajı, (C. Koytak, 

Çev.).  İstanbul: İşaret Yayınları: 2002   

 
8 Deli Dumrul Hikâyesi, 15. Yüzyıla ait Dede 

Korkut Hikâyeleri içinde Duha Koca Oğlu Deli 

Dumrul Hikâyesini Beyan Eder Hanım Hey” 

başlığıyla anlatılan hikâyelerden birisi-

dir.(Bknz. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kita-

bı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul: 2011, s.75)  

Hikâyenin kısa özeti şöyledir: Deli Dumrul 

isminde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir 

çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçeninden 

30 akçe geçmeyeninden döve döve 40 akçe alır. 

Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yer-

leşir. Bu obada bir yiğit ölür ve feryatlar üzeri-

ne Deli Dumrul atıyla oraya gelir. Feryatların 

nedenini sorar bir yiğidin öldüğünü öğre-

nir. Yiğidin canını alanın Azrail olduğunu öğ-

renince ona kızar, meydan okur. Onunla dö-

vüşmek için Allah'a yalvarır. Sonra evine dö-

ner. Deli Dumrul bir toy düzenler, bu toyda 

Azrail gelir. Deli Dumrul önce direnir, sonra 

Azrail’i bu şekilde yenemeyeceğini fark eder. 

Canını bağışlamasını ister, Azrail’in can alan 

ve veren olmadığını can alanın gerçekte kadir 

tanrı olduğunu anlayınca, ona aradan çekilme-

sini kadir tanrıyla kendisinin konuşması ge-

rektiğini söyler. Azrail’in üstünde bir konuma 

yerleşir. Kadir tanrıyla doğrudan konuşur, 

kadir tanrının mü’minlerin gönlünde” olduğu-

nu anlar.  Yerine can bulursa yaşamasına izin 

vereceğini söyler.  ise ona bir can bulursa ya-

http://tr.wikipedia.org/wiki/Azrail
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hikâyesinin ortaklaştığı özsel alanı ifade eden 

arayışın bir benlik durumu olarak ortaya çıkışı 

işlevsel etikle özsel etiğin birbirinden ayrılma-

sının mümkün olabilirliğinin ifadeleridir. Öz-

sel alanın sosyal konumdaki hâkimiyetini yani 

insanın varlık alanının tamamını belirlediği 

durum, İbrahim’in karşı çıktığı “varlık alanı” 

tanımını ifade etmektedir. Bu varlık alanı ta-

nımı İbrahim’in arayışında insan için yeni bir 

varlık alanı tanımını ortaya çıkarmış arayışın 

doğasını belirlemiştir. İbrahim’in karşı çıktığı 

özsel etik tanımında, inanç ve sosyal konum 

arasında yer alan akıl, insanın kendi somut 

varlığıyla inancı arasındaki ilişkiyi inanç lehi-

ne onaylayan zekâ konumunda bulunmakta-

dır. İrade, aklın sorgusundan mahrum bulun-

duğu için karar verme yetisinin toplulukla 

birlikte ortak bir bilinçle insiyatif olarak kulla-

nıldığı –ortaklaştığı- hatalar zinciri konumun-

da bulunmakta, benlik ise insanın ötekileşmiş 

yansıtıcı olduğu konumu ifade etmektedir. 

İbrahim’in aklını devreye sokarak parçaladığı 

yeni varlık tanımında ise insan inancı ile sosyal 

konumu yani somut varlığı arasındaki yansıtı-

cı ilişkiler ağını bozmuş olmaktadır. Aklın 

inancı sorgulaması onu kendi somut varlığıyla 

ilişkilendirmesinde ilk dışarıda kalan unsur 

merkezdeki inanç ile onun yaşama biçimleri-

nin ortaya konulduğu sosyal konum alanı 

                                                                       
şamasına izin vereceğini söyler. Deli Dumrul 

annesine ve babasına gider ama onlar canları-

nı vermezler. Can bulamadığı için karısına 

gider. Karısı da onsuz bu hayatın hiç bir önemi 

olmadığını söyler ve kendi canını vermeye razı 

olur. Deli Dumrul Kadir Tanrı’ya yalvarır, Bu-

nun üzerine Allah onları bağışlar, 140 yıl ömür 

verir ve annesinin, babasının canını alması için 

Azrail'e emir verir. Deli Dumrul ve eşi 140 yıl 

ömür sürerler. Deli Dumrul hikâyesinde arayı-

şın aşamaları, Deli Dumrul’un köprü yaptırıp 

kendisinden güçlü olanla karşılaşmak isteme-

si, kendisinden güçlü olanın Azrail olduğunu 

anlaması ve Azrail’in görevli olduğunu anlayın-

ca kendisinin ondan üstün olduğunu fark ede-

rek yaratıcının kendisiyle konuşmasından 

oluşmaktadır. İbrahim’in Kur’anda geçen ba-

basıyla diyaloğu ve can alıp verme anekdotu 

Deli Dumrul hikâyesinde babasının can ver-

memesi biçimine dönüşmüştür.  140 yıl ömür 

ve eşiyle diyaloğu İbrahim Peygamber hikâye-

sinin Mısır bölümüne karşılık gelmektedir.    
 
 

olmaktadır. Çünkü özsel etikle biçimlenen 

inanç ve sosyal konum dairesinde bulunan 

benlik İbrahim’de araya giren akılla yansıtıcı 

olmaktan çıkmış İbrahim tanrılarını –yaygın 

genel kanaat-  sorguladıkça her seferinde inanç 

alanı boşalmış genel, yaygın bilinçten bu şekil-

de ayrılmıştır. Diğer taraftan bu, İbrahim’i 

ötekinin bilincinden ayıran ve kendi özgün 

alanını yeniden tanımlamasına neden olan 

tutumun gerekçesidir. Bu nedenle İbrahim’in 

arayışında dışarıyla özdeşleşen benlik, içine 

dışarının unsurlarını almayan duvar işlevi 

görmüş olmaktadır. Bunun gerçekleşme koşu-

lu özsel alanının merkezinin –inanç- sorgula-

manın sonunda boşalmasıdır. Boşalan merke-

zin yerine bir şey koyma süreci ile sorgu sonu-

cu boşalan merkez aşaması birbirinden farklı-

dır. Merkez bilincinin boşalması sırasında sos-

yal konumu yansıtmayan benlik durumları 

sosyal konum alanında ötekilerin bulunduğu 

alanı reddeden bir benlik durumu olarak dışarı 

yansımıştır. Bu süreçte boşalan merkezin “sah-

te ve yalan” olandan temizlenmesi süreci İbra-

him’in aklıyla tanıklık ettiği bir sorgulama 

süreci olmaktadır. Yani İbrahim putları yıkar-

ken onların kendisine ne zararı ne de yararı 

olmadığını, ötekileri korkutan tanrıların ken-

disine bir şey yapmadığını yalnızca söylem 

olarak değil yaşantısal olarak da deneyimlemiş 

olmaktadır. Bu, sosyal konumla –somut varlık 

alanı- merkez –inanç- arasındaki dinamik sor-

gunun sonucudur. Bu aşamadan sonra bunlar 

değilse kim ve ne sorusunun deneyimi başla-

maktadır. Aynı süreç bu defa “sahte ve yalan” 

olmayanın varlığına aklıyla tanıklık ettiği “ölü-

lerin nasıl diriltildiğini görmek istemesine 

kadar” merkezinin kendi aklının tanıklığında 

oluştuğu durumu ifade etmektedir. İbrahim’de 

irade doğruyu bulma kararlığı ve gerçek yara-

tıcıyla karşılaştıktan sonra teslimiyet biçimini 

alan akıl ve irade bütünlüğünün toplamından 

oluşan yeni merkezinin adı inançtır. İbrahim’in 

arayışı ötekilerin taptığı tanrılara tapmadığını 

ortaya koyduğu; benliğin kendi özsel durum-

larının ifadesi olduğu, içerisi dışarısı sınırını 

kesin hatlarla ayıran duvara dönüştüğü ko-

numdan sonra sosyal alan inanç bütünlüğü 

olan ve insanın varlık alanını buna göre tanım-

layan düşüncelerin tamamında karşımıza çı-

kan suç ortaklığından kurtuluncaya kadar 

devam etmektedir. Bu noktada İbrahim’in yeni 
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varlık alanında varlığı ötekilere bağlı, ötekiler-

le ilgili ve bağlantılı değildir. Aksine sosyal 

konum özsel alanının dışında kaldığı fakat 

kendi inancını ortaya koyduğu alandır. Bu 

noktada özsel alanla işlevsel alan kesin şekilde 

birbirinden ayrılmış olmaktadır.  

 

Deli Dumrul ve İbrahim’in arayışları 

ötekinin varlık alanıyla değil, kendi özsel var-

lıklarıyla kendilerini belirleyen güç arasındaki 

ilişkiyi anlamaya yönelen özsel bir sorgulama-

dır.9  Sorgulama sürecinde ötekilerin özsel 

                                                 
9 Deli Dumrul ve İbrahim Peygamber hikâyelerindeki 

ortaklık makalede birkaç kez vurgulanan Deli Dumrul 

hikâyesinin İbrahim Peygamber hikâyesinin Türkler’deki 

varyantı olması düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Çünkü 

İbrahim Peygamber’e ait olan hikâyede “arayış” ve buluş 

İbrahim’in ateşten sonra Urfa’dan ayrılıp Mısır’a gitmesi 

–Tevrat ve söylenceselleşmiş varyantlarında-  ateşten 

sonra arayışının ikinci kısmını ifade eden yaratıcıyla 

buluşması ve Peygamber olmasıyla devam ederken, Deli 

Dumrul’un hikâyesi yaratıcıyı bulduktan sonra İbrahim 

hikâyesindeki kişisel tarafla-peygamberliğiyle birlikte 

devam eden evlilik, çocuk vb. – devam etmektedir. Bu 

durum Deli Dumrul’un hikâyesinde bir kişinin bulunma-

dığını bulunsaydı onun da peygamber olması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Bu durum destan dönemi anlatıları-

nın devamı mahiyetinde olan dini tarafı ağır basan ve 

menkıbe türü olarak bilinen evliya hikâyelerine de açıklık 

kazandırmaktadır. Buna göre hikâyeyi gerçekten yaşayan 

İbrahim’dir. Deli Dumrul ise anonimdir. Anonimlik, 

gerçek olayın toplum hafızasında aldığı biçimin ifadesidir 

ve anonim hikâyelerde kişi değil olay önemlidir. Ano-

nimlik, gerçek bir kişisi, yer ve zamanı ve olayın aslının 

bulunduğu bir hikâyenin nakil aracılığıyla başka zaman 

ve kişilere maledilmesiyle oluşan olayın –anlam-  vurgu-

lanması anlamını taşımaktadır. Bu durum, tek bir gerçek 

Yunus’un birçok Yunus olması, tek bir Nasreddin Ho-

ca’nın pek çok Nasreddin Hoca’ya dönüşmesi durumuyla 

aynıdır. Fakat daha önemlisi kişisi yer ve zamanı olma-

yan olay –anlam- aktarımındaki olayın gerçekte kime ait 

olduğunun tespitidir. Bu noktada ortaya çıkan iki önemli 

soru vardır. Birincisi, olayın anonimleştiği durumda olay 

gerçekten yaşanmamış olduğuna göre nakille yeniden 

kurulmuş mudur? ? Nakille kurulan anlam orada gerçek-

ten hiç gerçekleşmemiş, yaşanmamış başka durum ya da 

olayların gerçek olaylarla örtüştürülmesinden ortaya 

çıkmış olmaktadır. Bu aktarılan anlamın uyarlamasından 

başka bir şey olmadığına göre gerçek bir olayın başka 

durum ve zamanlarla örtüştürülmesinden oluşan bir 

kurgusallıktır. İkinci soru ise,  birinci durumla bağlantılı 

olarak ortaya çıkan nakilde gerçek bir olayı yaşayan 

gerçek kişiler olmadığına göre gerçeklik adına gerçekle-

şenin ne olduğu sorusudur? Buna göre orada bir gerçek-

leşme yoktur. Çünkü gerçek hikâyenin sahibi oradaki kişi 

değildir. Bu durumda oradaki kişi kendisi olmayan baş-

kasının hikâyesini kendisine uyarlayan kişi olmaktadır. 

Dolaysıyla, evliyalık kavramı etrafında toplanan menkı-

belerde gerçekleşen olaylar tıpkı Deli Dumrul İbrahim 

hikâyelerinde olduğu gibi yaratıcıyla peygamber arasında 

gerçekleşen ana olay ya da anlamın başka durumlar için 

kullanılmasıyla ortaya çıkmış olmaktadır. Buna göre 

alanda arayış sonucu ortaya konulan benlik 

durumuna karşı takındıkları tavır, Türk tarzı 

yaşam biçimiyle öteki medeniyetlerin temel 

tutumunu temsil eden İbrahim’e karşı takını-

lan tavrı birbirinden ayıran noktayı oluştur-

maktadır. İbrahim’in ateşe atılmasına –

öldürülmesi- karşılık Deli Dumrul’da arayışı-

nın delilik olarak adlandırılması fakat ulaşılan 

anlamın kabulü tutumuyla karşılaşılmaktadır. 

Bu durum göstermektedir ki Türkler’in işlevsel 

etik tanımında kendi varlık alanında ötekine 

zarar vermeyen arayış ve sorgulamalar için 

kişinin yeterli bir varlık alanı –özsel alan- bu-

lunmakta ve bu alana müdahale edilmemekte-

dir. Bu durum Deli Dumrul’un arayışında 

köprüyü obanın dışına yaptırması, köprüsüyle 

muhatap olanla muhatap olması, arayışını 

ötekilerle ilişkili değil, özsel yapan tutumun 

göstergesidir. Obanın ortak inancını ifade eden 

can alanın Azrail olduğu inancı Deli 

Dumrul’da muhatabına gidişi kendisinden 

güçlü olanla gerçekten karşılaşıp onu yenip 

yenemeyeceğini anlamak düşüncesi üzerine 

kurulmuştur. Deli Dumrul’un bu alışılmadık 

tavrını adından da anlaşılacağı üzere delilik 

olarak adlandıran topluluk bilinci –ortak inanç 

alanı- konumunda bulunan ötekiler, gözleyici 

ve izleyici bir tavır takınarak sonuca odaklan-

makta Deli Dumrul’un Azrail’le hesaplaşması-

na itiraz etmemektedirler. Dolayısıyla temsilci 

sorununu ve işlevini son derece ironik ve iro-

ninin keskinliğiyle ortaya koyan bu örnekte 

olduğu gibi temsilci ya da aracının işlevi –eğer 

var olsaydı- Azrail’i Deli Dumrul’dan koruma 

teşebbüsünde bulunan kişi olmuş olacaktı. 

Türk toplumunda böyle işlevsiz bir sosyal 

konum bulunmadığı için ne topluluk Deli 

Dumrul’un arayışında onun karşısına çıkmak-

ta ne de Deli Dumrul İbrahim’in tanrılarını 

kendisinden korumaya çalışan insanlara karşı 

                                                                       
evliya denilen kişilerin yaşadıkları bir gerçek olay yoktur. 

Buradaki olay, nakledilen anlamın başka bir olaya giydi-

rilmesiyle ortaya çıkan kurmaca bilincinin kendisidir. 

Olayın gerçek olabilmesi ancak tek bir kişinin –

İbrahim’de olduğu gibi- özgün hikâyesi olması kişiyle 

özdeşleşmesi gerekmektedir. Aktarılmış gerçek –naklin 

anlamın gerçeği- aktarıldığı durum açısından gerçek 

olmamaktadır. Kişi orijinal gerçeğin içine kendi yaşadığı 

durumu yerleştirmektedir.  Bu durum da kurmacayla 

gerçeğin ayırt edilebileceği en önemli noktayı oluştur-

maktadır. Bu durumda kurmaca bilinci anonimleşen 

anlamın gerçek olarak algılanmasında gerçekleşen yer 

değiştirmenin bizzat kendisidir.  
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verdiği mücadeleyi vermiş olmaktadır. Arayışı 

topluluğun gözü önünde ve özsel nitelikte 

devam etmektedir. Temsilcinin işlevi ve toplu-

luk karşısındaki durumu da bu örnekte net-

leşmiş olmaktadır. Buna göre temsilci yaratı-

cıyla karşı karşıya gelmek isteyen insanın özsel 

alanına müdahale eden, kendisini temsilci 

konumuna yerleştirdiği için insanları da bu 

müdahalenin suç ortakları yapan kişinin ken-

disidir. Özsel bir arayışla gerçeği görmek iste-

yen insanı gerçekten meneden, yaratıcıyla 

ilişki kurmasına engel olan aracı ve engelleyici 

gücün ifadesidir. Deli Dumrul hikâyesinde, 

Azrail’i Deli Dumrul’dan korumaya teşebbüs 

eden kişidir. Bu nedenle İbrahim özsel arayı-

şında karşısında yalnız maddi ve görünmeyen 

unsurların kendilerini değil, onları temsil eden 

insanları da bulmuş fakat Deli Dumrul çok 

daha kısa bir yoldan doğrudan Azrail’le ve 

yaratıcının kendisiyle karşılaşmış bilinç olmak-

tadır. Tarihsel dönemleri bakımından daha 

eski olan İbrahim hikâyesinin Türkler’deki 

karşılığı olarak bulunması muhtemel olan –ya 

da orijinal Türk tarzı arayışın bizzat kendisi 

olan- Deli Dumrul Hikâyesi’ Türkler’in özsel 

alan ve işlevsel alan açısından diğer medeni-

yetlerden farkını ve ayrıcalığını ortaya koy-

maktadır. Dolayısıyla, İbrahim’in özsel ve 

işlevsel alanı birbirinden ayıran teklifinin 

Türklerin yeryüzüne müdahale eden fakat 

insana müdahale etmeyen teklifleriyle örtüş-

tüğünü ortaya koymaktadır.             

 

Türklere özgü evren modelinin işlevsel 

etikle özsel etiği birbirinden ayırmasının orta-

ya konulduğu Deli Dumrul hikâyesiyle özsel 

etiğin hâkim unsur konumunda bulunduğu 

İbrahim hikâyesi “arayış” ve “buluş” bilincini, 

insanın varlık niteliklerinin benlik durumu 

olarak ortaya konulmasını ifade etmektedir. 

Bu anlamda İki hikâye, “inanç”, irade, akıl, 

benlik ve sosyal konum toplamından oluşan 

insanın varlık alanını ortaya koyarken kendi-

sini ötekilerden ve ötekilerin inancından ayı-

ran “benlik”e karşı takınılan iki farklı tavrın, 

varolan topluluk bilincine alternatif olabilecek 

öteki seçeneği ortaya koyan tutumun ifadesi 

olmaktadır.  Daha eski bir hikâye olan İbrahim 

hikâyesinin Türkler’deki karşılığı olması kuv-

vetle muhtemel olan –eşine gitmesi, ömür ta-

lebi benzerlikleri göz önüne alındığında- Deli 

Dumrul hikâyesi Türkler’in insana ve topluma 

bakışındaki farklılığı açıkça ortaya koymakta-

dır. İşlevsel etikle özsel etiğin birbirinden ay-

rılmasını mümkün kılan bu tutumun temelin-

de “adalet” ve “eşitlik” kavramı bu kavramla-

rın mümkün olabilirliğinin temelinde ise so-

mut yaşamla işlevin örtüşmesinden kaynakla-

nan insanın kendi somut varlığına, aklına, 

inancına, irade ve benliğine özgü kişisel özel-

liklerini denetleyebileceği bir denetleme me-

kanizmasına imkân vermesi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla insan işlevsel etikte sosyal konumu 

durumundaki somut varlığıyla özsel alanın-

daki uyumsuzlukları aklıyla sorgulayabileceği 

bir mesafeye ve özgürlük alanına kavuşmuş 

olmakta benlik içeriyle dışarıyı kendi somut 

varlığıyla ötekinin varlık alanını birbirinden 

ayırıp işlevsel alandaki ortak kanaatleri sorgu-

layabileceği bir bilinç durumuna ulaşma im-

kânına ulaşmış olmaktadır. Deli Dumrul ve 

İbrahim Peygamber hikâyeleri işlevsel etiğin 

özsel etikle, insanın varlık alanının diğer var-

lıklardan ve öteki insanlardan ayrılmasının 

mümkün olabildiği arayış ya da sorgu bilinci-

nin en önemli iki örneğidir.   

     

İbrahim ve Deli Dumrul’u ortaklaştı-

ran arayışla ilgili en önemli unsur kendileri de 

aynı zihniyetin içindeyken bu zihniyetten ay-

rılmalarının gerekçesini oluşturan “sorgu bi-

linci”dir. İbrahim’in deneyimini önemli yapan 

şey Deli Dumrul Hikâyesinde de karşılaşılan 

“sorgu bilincinin” kendisidir. Deli Dumrul 

evrenin merkezine kendisini koyarak kendi-

sinden güçlü olanın kim ya da ne olduğunu 

somut şekilde öğrenmek ister. Onun bu tutu-

munda dayanağı somut yaşamı ve somut ya-

şamı içindeki kendisini çıkış noktası alan aklı-

dır. İbrahim’in tutumunda bu durumun karşı-

lığı evrenin merkezine koyduğu kendi somut 

varlığıyla “tapınılan biçimsel nesneler” arasında 

gerçekleştirdiği akılcı sorgulamadır. Deli 

Dumrul’da başlangıçta tapınılan ve insanların 

kendi üzerlerine çıkardıkları güç Azrail aracı-

lığıyla can alan “hikâyeleşmiş inanç”tır. Oba-

dakilerin Kadir tek tanrının ne olduğu, ölü-

mün nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir soruları 

olmadığı için kabullenilmiş inanç noktasında 

İbrahim’in toplumuyla aynı özellikleri göster-

dikleri söylenilebilir. İnanılan tanrı her iki an-

layışta da insanların üzerinde kendisini insan-
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dan güçlü oluşuyla “can alan ve can veren” olma 

özelliğiyle ortaya koymaktadır. Diğer taraftan 

Deli Dumrul’un sorgusunun gerekçesini oluş-

turan durum, obadakilerin yaşamlarını somut 

kendi varlıklarına dayandırmaları –Deli 

Dumrul’un kendisi dâhil olmak üzere- yaşam-

larını bilmedikleri bir tanrıya adamamaları 

yani işlevsel alanın özsel alandan ayrılmış 

olması ve bunun sonucunda da temsilcinin 

bulunmaması nedeniyle İbrahim’in toplu-

mundan ayrılmışlardır. Bu nedenle İbrahim 

hikâyesinde İbrahim’in arayışının başladığı 

yerle Deli Dumrul’un arayışının başladığı yer 

birbirinden farklıdır. Deli Dumrul kendisinden 

güçlü olanın kim ya da ne olduğunu anlamaya 

insanlardan başlarken –insanın kendi somut 

varlığı güç olarak kabul edilmektedir.- İbra-

him, insanların kendi somut varlıklarının üze-

rine çıkardıkları tanrılardan ve tanrılaştırılan 

unsurlardan başlamaktadır ki bu işlevsel ve 

özsel etik ayrımının yarattığı farkı açıkça orta-

ya koymaktadır. Türk kültür ve medeniyetinin 

-genel kanaatin aksine- üstünlüğü olan bu 

durum insanı varlık olarak özsel alanıyla değil, 

somut konumuyla kabul etmesinin sonucudur. 

Bu önemli detay İbrahim’in hikâyesinde insa-

nın putları –yaratılmış tanrıları- kendilerine 

üstün bir konuma yerleştirdiklerini Deli 

Dumrul hikâyesinde ise insanın evrenin tanrı-

laştırılmış unsurlarının üstünde bulunduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle Deli Dumrul’un 

gücün kaynağını arayışı, köprü izleğiyle orta-

ya konulan öteki insanlardan başlamakta sıra-

sıyla -işlevsel alan- bilinmeyen gücü temsil 

eden ölüm meleği Azrail ve en son “can alan 

ve can veren” tanrıyla doğrudan karşılaşma 

basamaklarından oluşmaktadır.   

 

İbrahim arayışına, insanlığın varlık 

olarak çok aşağı bir konumda bulunduğu sıra-

sıyla tabiat unsurlarından ay, yıldız, güneş ve 

hatta daha alt bir basamak olan bu unsurların 

tanrılaştırılmış biçimleri olan “tapınılan biçimsel 

nesneler”den başlamaktadır. İbrahim’in yeme-

yen, içmeyen, konuşmayan kendilerine ve 

kimseye ne yararı ne zararı dokunmadığını 

merkeze kendisini somut varlığını ve aklını 

yerleştirerek tespit ettiği varlıkların insandan 

üstün olmadığını anlamakta kullandığı akıl, 

naiftir. Naiflik, işlevini genel kabule uymakla 

yitirmeyen insan doğasına uygun bir aklın 

varlığını yani bozulmamış insan doğasının 

kolayca çözümleyebileceği bir sorguyu temsil 

etmektedir. Sorgusuna putların ve putlaştır-

manın asıl gerekçesi olan yıldız, ay ve güneş 

gibi insanların tanrılaştırdıkları unsurlarla 

devam etmektedir. Sırasıyla bu unsurları ken-

disine tanrı edinen ve onların da doğup battık-

larını fark eden İbrahim çok naif bir şekilde 

çıplak, örtülmemiş gerçeğin akıl sorgusunda 

ortada bulunuşunu temsil etmektedir.  Buna 

göre insanın tanrısı ondan daha üstün, daha 

güçlü, tüm evren ve kendisi üzerinde gerçek 

bir nedenle söz sahibi olabilecek, varlığıyla 

kendi varlığı arasında açık bir ilişkisi buluna-

bilen varlık olmak zorundadır. (Kur’an; 2002a: 

192) Dolayısıyla İbrahim’in reddettiği tanrılar, 

gerçekte üstün nitelikler taşımamakta aksine 

insanın kendisinin üstün nitelikler yüklediği 

kendisinden daha değersiz varlıklara karşılık 

gelmektedir. Bu, İbrahim’de temsilini bulan 

insanın doğal yapısına uygun muhakeme tar-

zını ya da aklın doğal düşünme biçimine karşı-

lık gelen insanın doğal bilincidir. İbrahim’in 

karşı çıktığı tutum ise insanın varlık olarak 

doğallığını yitirdiği yani kendi varlık alanında 

bulunmadığı durumu ifade etmektedir.  

 

İbrahim ve Deli Dumrul’un arayışında 

insanlığın genel ve yaygın yaşama biçimlerinin 

karşısında bulunan iki önemli sonuç ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi, insanlığın kabullenici 

tutumunda akıl bir sorgu bilinci olarak kulla-

nılmamakta, insanlık yaşarken aklıyla değil, 

sorgulamadan kabul ettiği ve merkezine yer-

leştirdiği inançla bütünleşmekte, basit bir akıl 

sorgusunda yaşama olanağı bulunmayan bir 

değerler sistemini kendi üzerine çıkarmakta, 

üstün nitelikler yüklenen bu yaratılmış varlık-

lar karşısında kendi üstün konumunu kaybet-

mektedir. Bu tavrın nedeni insanın yaratılmış 

tanrısal nitelikler yüklenmiş evren modelini 

kendisiyle özdeşleştirmesi, -kişiselleştirme- 

kendisini ondan ayıracak yetiyi yani aklını 

kullanamaz duruma getirmiş olmasıdır. Bu 

noktada İbrahim ve Deli Dumrul’un arayışı 

kendi varlık alanlarıyla Allah’ın ve ötekilerin 

varlık alanını birbirinden ayırdetme ve yerine 

yerleştirme süreci olmaktadır. Deli Dumrul’un 

hikâyesinde insandan gelen ile yaratıcıdan 

gelen başlangıçta birbirinden ayrılmış durum-

dayken İbrahim”in arayışta reddettiği unsurla-
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rın tamamını ifade eden topluluk bilincinde 

yaratıcının alanıyla insanın alanı birbirine ka-

rışmış durumdadır. Bu karışmanın en önemli 

sonucu insanı alternatif konumunda bulunan 

öteki seçenekten mahrum bırakması olmuş 

insanlık “tek seçenekli evren modeli” ve bilin-

cine mahkûm olmuştur. “Onların kurdukları 

çoktanrılı din, yavaş yavaş tek tanrıya dönüşerek, 

bugünkü dinlerin temelini oluşturmuştur. Fakat bu 

arada diğer Tanrılar da tamamıyla yok olmayarak 

bu dinlerde melekler, şeytanlar, cinler olarak varlık-

larını korumaktadır. (Çığ, 1995: 5) Çığ’ın değer-

lendirmesinde görüldüğü gibi karmaşa en eski 

mitolojik bilincin kurulmuş tek seçenekli evren 

modeliyle onun alternatifi konumundaki İbra-

him’in alternatifini tek seçenek olarak algıla-

mış olmaktadır. Karışım ve yer değiştirme 

sonucu ortaya çıkan özsel etiğin hâkim unsur 

konumunda bulunduğu yaşama biçimlerinin 

tamamında insan bütünüyle edilgen ve inan-

dığı şeyin kurbanı durumundadır. Etken un-

suru tapınılan nesnelerin tamamına karşılık 

gelen kutsallaştırılmış bilincin kendisi olan bu 

bilinç, kutsallaştırılmış aracılara karşılık gel-

mektedir. Kutsallaştırılmış aracılarda “eylem-

de bulunan ve eylemleri yapan” insanla birlik-

te, insanın taptığı şeydir. Dolayısıyla insan 

kendisine rağmen bir şeye –aracı, kurulmuş 

bilinç- tapmaktadır. Bu durumda eylem, insa-

nın aracılar konumunda bulunan tanrılarla 

ilişkisinin sonucu olmakta eylemde bulunan 

insan eylemini tanrılarla ortak gerçekleştirdiği 

için “eylem”in kendisi de kutsallaşmakta do-

layısıyla insanın kendisine, yaratıcıya ya da 

ötekine karşı işlediği suçlara tanrılar da eyle-

min kendisi de ortak olmaktadır. İnsanın alanı 

-inandığı şey, inanan ve temsil eden- ortak 

olduğu için suçta ortaklaşma sözkonusudur. 

Sonuç olarak alternatif yaratması ve insanı 

suçtan arındırması gereken gerçek yaratıcı 

orada bulunmadığı için tapınılan tanrı da ey-

lem de ötekiler de insanın kendisi de topluca 

suçsuz ya da suçlu ilan edilmiş olmaktadır.  

 

İbrahim’in kırdığı putların kutsallıktan 

kurtulmuş insan eylemine karşılık geldiğini, 

arayışının insanın varlık alanının ve yaratıcı-

nın varlık alanının birbirinden ayrılması süre-

cini ifade ettiğini söylemek mümkündür. İbra-

him’in kırdığı putlar, (Kur’an, 2002: 552) insa-

nın kendi üstünde kendi eylemlerine kutsallık 

kazandırdığı duruma, insan doğasının kendi-

sine yabancılaştığı, ötekileştiği “kurulmuş 

yeryüzü bilinci”ne karşılık gelmektedir. İbra-

him’in arayışının ikinci aşaması aradığı varlığı 

bulması ve ona teslim olması sürecidir. Aynı 

naif, doğal algıyla Allah’la birebir karşılaşan 

İbrahim’in aradığı şeyi buluşunun ve bulduk-

tan sonraki teslimiyetinin ifadesi olan Kâbe’nin 

inşası “kurulmamış, yaratılmamış” olan yara-

tıcıyla karşılaşmanın, kendisini ötekilerden 

ayıran bilincin sembolik temsili olmaktadır. 

(Kur’an, 2002c:28) Bu nedenle İbrahim ve Deli 

Dumrul’un arayışında somutlanan durum, 

insanın kendi bilincinin “kurulmuş yeryüzü 

bilinci”nden ayrılmasını, ayrılan bilincin ay-

rıksılığında karşılaşılan gerçek yaratıcıyla “in-

sanın kendi kurduğu tanrıların” birbirinden 

ayrılmasını, gerçek insan doğasıyla birleşen 

gerçek yaratıcının insan ve yaratıcı arasındaki 

ilişkiyi olması gereken doğallığına yerleştirme-

sini ifade etmektedir.  Bu, alternatif insanı ve 

alternatifi yaratanın doğasını ortaya koyan 

düşüncenin merkezinde ise insanın kendi var-

lık alanındaki özsel arayışı; aklının sorgusunda 

kendisini ötekilerden, ötekileşmiş kendisinden 

ayırma süreci bulunmaktadır. İbrahim arayı-

şında kendisini ötekileşmiş bilinçten ayırmak-

ta, kendi özsel varlık alanına yerleşmekte, öte-

kiler bir benlik durumu olarak ortaya çıkan 

İbrahim karşısında işlevsel etiğin alanında 

bulunan varlık alanları konumunda bulun-

maktadır. Yine İbrahim’in kendisini ötekilere 

ifade ettiği, kendi tavrını ortaya koyduğu du-

rum, kendi gerçeğini –benlik durumu olarak- 

ortaya koyması anlamına gelmekte ötekilerle 

doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. İşlev-

sel etiğin alanı konumunda bulunan İbra-

him’in somut bir benlik durumu olarak ortaya 

çıktığı ötekilerle İbrahim’in ilişkisinden oluşan 

alan işlevsel etikle özsel etiğin birbirinden 

ayrıldığı müdahale konusunun en iyi anlaşıla-

bileceği durumu ifade etmektedir. Buna göre 

İbrahim’in özsel alanını benlik durumu olarak 

ortaya koyduğu alan işlevsel etiğin alanı içinde 

bulunan kendi somut varlık alanıdır. Özsel 

alanını işlevsel alanda ortaya koymakta, sahte 

ve yanlış olanı eleştirmekte fakat insanların 

özsel alanına müdahale etmemektedir. Müda-

hale, ötekilerin İbrahim’e karşı tutumlarında 

onun özsel alanını somut şekilde ortaya koy-

duğu benliğinin varlık alanı olan sosyal ko-
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numuna yani varlık alanına yönelen yok etme 

teşebbüsüdür.  Ötekiler, -topluluk bilinci-  

İbrahim’in bir benlik durumu olarak ortaya 

koyduğu gerçekle akıl ve muhakeme yoluyla 

mücadele edemeyince gerçeği sorgulamak 

yerine kendi gerçekleri adına İbrahim’i öldür-

meye teşebbüs ederek özsel ve işlevsel alanına 

müdahale etmişlerdir. 

 

İbrahim’in özsel alanında yaptığı ter-

cih yani yaratıcıyla karşılaşması sonucunda10 

özsel alanının ve özsel alanını ötekilerden 

ayırdığı benliğiyle varolduğu sosyal konumu-

nun koruma altına alındığı görülmektedir. Bu 

anlamda İbrahim’in ateşe atılması ötekilerin 

suç ortaklığını ve suç ortaklığına karşı İbra-

him’in Allah’ının onu korumasını temsil eden 

çok önemli bir detaydır. Aynı sahte tanrıya 

inanmakta birleşen özsel alanları ortaklaşmış 

ötekilerin İbrahim’i öldürme biçimleri suç 

ortaklığının mahiyetini açıklığa kavuşturmak-

tadır. İbrahim’in sözkonusu inancın en üst 

temsilini ifade eden tanrı kralla –Nemrut ola-

rak bilinmekte- karşı karşıya gelmesinde tem-

silci ve temsil edilenlerin birleşerek inançları 

adına kendi inançlarından ayrılan İbrahim’i 

                                                 
10 İbrahim Peygamber hikâyesi sıradan bir insanın insana 

ait potansiyeli kullanarak, -sorgulama, sorgulama için 

gereken ve her insana verilmiş olan akıl- insanın gerçek 

varlık alanının ne olduğunu ortaya koyduğu ve insanın 

varlık olarak kendi alanına yerleştikten sonra yaratıcının 

kendisiyle karşılaşmasının anlatıldığı bir arayış, sorgula-

ma ve buluş hikâyesidir. Bu hikâyeden ortaya çıkan en 

önemli sonuç, peygamberliğin ilk insana verilmiş olan ve 

her insanda bulunan potansiyelini kullanmakla ilgili bir 

kavram olduğunun ortaya konulmuş olmasıdır. Bu potan-

siyeli kullanan öteki seçeneğe yani Âdem’in yanılgısını 

ifade eden ve İbrahim Peygamber hikâyesinde “ortaklaş-

mış tek seçenekli evren” bilincini temsil eden yanlış 

seçenekten kendi potansiyelinde bulunan doğru seçeneği 

bulmakta ve bu buluş Allah’la aracısız doğrudan iletişi-

min kendisi olmaktadır. Buna göre peygamberlik ve 

vahiy insanın kendisinde bulunan Allah’la aracısız ileti-

şim potansiyelinin kendisini temsil etmekte dolayısıyla 

peygamber olan kişilere baştan verilmiş bir ayrıcalığı 

değil aksine doğru seçeneği bulma yolunda gösterilen 

çabanın karşılığını ifade etmektedir. Buna göre insanlık 

kendisinde bulunan potansiyeli doğru kullandığında 

alternatifsiz olan yaratıcının alternatifine ulaşmış olmakta 

İbrahim’de olduğu gibi ulaştığı alternatif yaratıcıyla 

birlikte olmanın kendisini ifade etmektedir. Bu anlamda 

bugünkü insanlığın da içinde bulunduğu tüm insanlık 

tarihi yanlış seçenekte birleşmenin ifadesi olmakta doğru 

seçenek ise vahyin deneyiminin örneği olduğu yaratıcıyla 

doğrudan iletişimi zorunlu kılmaktadır. İbrahim’in hikâ-

yesinin sorgulamayla başlayıp peygamberlikle devam 

eden hikayesi insanlığın tanık olduğu öteki seçeneğin 

hikayesidir.    

öldürme kararları suç ortaklığıdır. Bu nedenle 

İbrahim’in öldürülme biçimi aralarından biri-

nin İbrahim’i öldürmesi şeklinde değil, hepsi-

nin ortak kararını –suça iştiraklerini- ifade 

edecek mahiyette onun bir mancınığa konula-

rak kendilerinin yaklaşamadığı büyük bir ate-

şin içine atılması biçiminde gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan İbrahim’in tartıştığı kral 

(Kur’an, 2002d: 62) kendisinin gücünün sınır-

larını fark etmesine –tanrısal niteliği olmadığı-

nı bilmektedir.- rağmen konumunu devam 

ettiren uydurulmuş sahte konumunu koruyan 

aracıyı temsil etmektedir. Bu durumda İbra-

him inandığı Allah’ın “can veren ve can alan” 

varlık olmasının kanıtı olarak inandığı Allah 

tarafından ateşte korunmuş,  Allah İbrahim’in 

varlık alanına müdahale etmiştir. Dolayısıyla 

öldürenin ötekiler ya da ötekilerin taptığı tan-

rılar olmadığı aksine İbrahim’i öldürmeye bile 

güçleri yetmeyen tanrılarını korumak için İb-

rahim’i öldürerek suç işledikleri ortaya ko-

nulmuş olmaktadır. Özsel alanın temsiline 

reddiye olan İbrahim’in tutumunun ortaya 

çıkardığı en önemli sonuç ise özsel alanla ilgili 

bir arayış, buluş, müdahale durumunu ortaya 

koyan süreçte rahiplik, hahamlık, din adamlı-

ğı, şeyhlik, papalık, halifelik, manevi önderlik 

gibi özsel alanının temsiline dayanan sosyal 

konumların İbrahim’in konumunu değil, 

Nemrut’un konumunu karşıladığı açıkça orta-

ya konulmuş olmaktadır. İçine atıldığı ateşten 

korunan İbrahim, kendi çıktığı ateşe ötekileri 

atma talebinde bulunmamış İbrahim’in özsel 

alanına müdahale eden ve işlevsel alanında 

onu koruyan İbrahim’in Allah’ı da İbrahim’e 

kendi adına yetki kullandırıp ona ötekileri 

ateşe atma yetkisi vermemiştir. Özsel alanın 

kamu hukukunun –işlevsel alan- temelini oluş-

turması ve bu alanın temsiliyle ilgili her türden 

talep ve temsil, tevhit inancının temsilcisi olan 

İbrahim’e verilmeyen bir yetkiyle, kendi yetki-

sini insanlar arasında kimseye devretmemiş 

olan Tevhit inancının Allah’ının yetkisine talip 

olmak demektir. Bu durumda sözkonusu talep 

ya da teklif İbrahim’in değil, Nemrut’un ko-

numuna karşılık gelmektedir.            

 

İbrahim arayışında önce insanın üret-

tiği kutsalla, kutsallaşan suçu tespit etmiş, 

insanın kendi eylemiyle kendinin dışında ka-

lan –ötekine ait- eylemleri birbirinden ayırmış 
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olmaktadır ki bu tespit insanın orijinal varlık 

alanı tanımı olmaktadır. Diğer taraftan bu 

orijinal varlık alanı tanımı “tek seçenekli evren 

modeli”nin bu güne kadar yaygın kanaat ola-

rak benimsediği insanın yaratıcı karşısında bir 

varlığının bulunmadığı –hiçlik- anlayışına da 

reddiyedir. İnsanı eylemlerinden sorumlu 

tutan ve bu eylemler için kendisine varlık olma 

konumu veren İbrahim’in Allah’ı, kendi eyle-

miyle insanın eylemini kesin çizgilerle birbi-

rinden ayırmış olmaktadır. Yansıma modelli –

tecelli- bir anlayışının sonucu olan ve insanın 

eylemini Allah’ın eylemine bağladığı –

yaratıcının insanda tecellisi düşüncesi- için 

insanı varlık değil, gölge –yokluk- durumunda 

tanımlayan “hiçlik” öğretisi bu nedenle kendi 

yaptıklarıyla yaratıcının yaptıklarını birbirine 

bağladığı için davranışlarının sorumluluğunu 

üstlenmemekte –yaratıcıyla ortaklaşmakta- 

böylece bir taraftan da kutsallık kazanmış ol-

maktadır. İronik şekilde İbrahim’in tevhit algı-

sıyla aynı şeymiş gibi ortaya konulan bu evren 

modeli bizzat İbrahim’in arayışında reddettiği 

modelin kendisidir.  Buna göre insanın kişisel 

alanı ve kişisel davranışları ötekiyle ilişkisini 

belirlemekte kişi ötekini de varlığını oluşturan 

unsurlarla ilişkisinde kendisini de yansıma 

kabul etmektedir. Kendisi merkez olduğu sü-

rece bu evreni yansıtmakta evren kendisinin 

yansıması olmakta ötekinin alanıyla kişinin 

varlık alanı bütünüyle birbirine karışmaktadır. 

(Tunagöz, 2013: 594) Sonuç olarak insanın 

varlık alanı yaratıcının ve ötekinin varlık ala-

nıyla karışmaktadır.   İbrahim’in tutumunda 

özsel alan işlevsel etiğin alanı olan kamusal 

alana dâhil olmakta insanın varlık alanı bu 

konumda kendi etki ve yetkisiyle kendi varlık 

niteliklerini kullanarak gerçekleştirdiği eylem-

lerden oluşan “varlık ve varlık” alanı tanımı 

olmaktadır. Bu alanda kendi özsel alanının 

ortaya koyduğu verilerle hareket etmekte, 

tercih yapmakta ve davranışlarından kendi 

alanı içinde sorumlu olmaktadır. Özsel alan ise 

aklı, iradesi, inanç ve benliğiyle yaratıcısıyla 

olan ilişkisini, bunun bilgisini ve bilincini ifade 

etmekte ve ötekine kapalı alan konumunda 

bulunmaktadır.  

 

İbrahim’in arayışında ötekilerin alanı-

nı reddettiği fakat ötekilere müdahale etmedi-

ği görülmektedir. Bu, onun arayışının kendi 

özsel alanıyla bu alanın muhatabı olan yaratı-

cısıyla ilişkisinde insan ve yaratıcı arasındaki 

ilişkinin varlık alanını yeniden tanımlanmasını 

gerektirecek orjinallikte alternatif bir varlık 

alanı tanımıdır. Buna göre, İbrahim’in arayı-

şında önce insanı kendi yarattığı kutsalla kut-

sallaşan eylem alanından ayırdığı, insan olma 

vasfıyla yaratıcı karşısında bir varlık olarak 

tanımladığı görülmektedir.   Bu noktada İbra-

him’in arayışında varlık alanı tanımlanan in-

san ve yaratıcı, mistik öğretide ve dayanağını 

oluşturan en eski mitolojik bilinçte zata değil, 

sıfatlara yönelen ve sıfatları Allah’ın yaptığı 

işle kendi arasındaki ilişkiyi çözümlemede 

ölçüt olarak kullanan yaratıcı ve insan ilişkisi 

tanımından (Tunagöz, 1913: 601) bütünüyle 

farklıdır. İbrahim’in arayışının sıfatlardan zata 

yönelişi aşamasını dolayısıyla aracıları ifade 

eden ay, güneş, yıldız gibi insanın kendi varlı-

ğının ve evrenin işleyişinin işaretleri olan –

yaratıcının tecellisi değil- ve İbrahim’de her 

biri bir soruya karşılık gelen unsurlar sahte 

tanrıları ifade etmekte ve reddedilmektedir. 

İnsanın yaratıcının yansıması olduğu düşünce-

sine dayanan ve tecelli düşüncesinde sıfatlara 

karşılık gelen unsurlar, İbrahim’in arayışında 

sahte tanrılar edinmekle bir tutulmaktadır. Bu 

nedenle insan bir gölge, yansıma ya da yokluk 

değil, aksine nihai amacı kendi varlığıyla ve 

yaratıcısıyla karşılaşmak olan “üstün ve onur-

lu” bir varlık alanı konumunda bulunmakta-

dır.  

 

İbrahim’in arayışının ikinci kısmı olan 

Allah’ın kendisiyle iletişime geçtiği onunla 

karşılaştığı durum ise yaratıcının ebedi zatını 

ifade etmektedir. Tevhit –bir- bu durumda 

mistisizmdeki yansıma modelli, insanın yok-

luk ve gölge olduğu, ötekilerle ilişkisinden 

oluşan eylem alanını kendileştirdiği ve kişisel 

alanını terk ettiği durumun ifadesi olan bir’e 

karşılık gelen şey değildir. İbrahim’in arayı-

şında ötekileşmiş, tanrısallaşmış ortak alandan 

kişisel özsel alana geçiştir. Ancak bu alana –

özsel alana- geçişten sonra İbrahim yaratıcının 

kendisiyle karşılaşan şey “üstün ve onurlu 

varlık alanı” olmaktadır. Dolayısıyla İbra-

him’in yaratıcıyla ilişkiye geçtiği durum onun 

özsel alanını ifade etmekte, ötekileri bu alanı-

nın dışında tutmaktadır. Yine arayışın deva-

mında Deli Dumrul’la İbrahim’in Allah’la ara-
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larındaki son aracıyı temsil eden İbrahim’de 

topluluğun aracılar olarak tapındıkları melek, 

şeytan gibi görünmez güçlerle,  Deli 

Dumrul’da Azrail bu aracıların kutsallaştırıl-

dığı inanma biçiminin reddedilmesi anlamına 

gelmekte Allah’la doğrudan ilişki aşaması 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bir –tevhit- 

yaratıcıyla insanın aracısız birlikteliğini ifade 

etmektedir.  Bu birlikteliğin koşulu ise insanın 

“üstün ve onurlu konumda” bulunuyor olma-

sıdır. Fakat bu üstün ve onurlu konum mistik 

öğretideki en üst noktayla aynı şey olmadığı 

gibi İbrahim’in reddettiği bir’in kendisidir. Bu 

durumda Deli Dumrul’un da İbrahim’in de 

arayışlarında ulaştıkları seçenek,  İbrahim’de  

“güneşi doğudan doğduran ve batıdan batıran”,  

“hayat bağışlayan ve hayatı sonlandıran” Deli 

Dumrul’da“can veren ve can alan” yaratıcının 

bizzat kendisidir. 

 

İbrahim’in inancı karşılaşılan Allah’a –

zat, bizzat o olana- teslimiyeti ifade etmekte-

dir. İbrahim’in arayışının ortaya çıkardığı en 

önemli sonuç, alternatif varlık alanı olarak 

“uydurulmuş tanrı”yla gerçek yaratıcının bir-

birinden ayrılması, insanın kendi varlık alanıy-

la yaratıcının varlık alanının birbirinden ay-

rılması ve ötekinin varlık alanıyla kendi varlık 

alanının birbirinden ayrılmasıdır. Bunun da 

insanın özsel ve işlevsel olarak iki farklı alanda 

bulunduğunu, özsel alanının muhatabının 

ötekiler ya da kendisine aşkınlaştırdığı soyut 

ya da somut kurulmuş varlıklar değil, “üstün 

ve onurlu bir varlık” olarak insanın kendisi ve 

gerçek yaratıcı arasındaki somut ilişki olduğu-

nu ortaya koymaktadır. İşlevsel alan ise, öte-

kiyle ilişkisinde kendine ait somut işlevselliği-

ni ortaya koyma hakkına sahip olduğu alanı 

ifade etmektedir. “Tek seçenekli evren mode-

li”nde insanın özsel ve işlevsel alanının ayrımı 

yapılmamış dolayısıyla ötekileşme kaçınılmaz 

olmuştur. Çünkü insanın merkezi ötekileşmiş 

bilincin bizzat kendisidir. “tek seçenekli evren 

modeli”nde insanın kendi varlığında teke 

ulaşmasıyla elde edilen birlik, insanın kendi 

varlık alanının en üst derecesini kendisiyle 

aynılaşan evren arasındaki birlik ilişkisini ifa-

de eden durum olmaktadır.  Tanrısallaştırılan 

insanın kendinde ulaştığı tekliği, yaratıcının 

kendisinde tecellisi ya da ona ulaşmış olmak 

yanılgısıyla algıladığı durumun kendisidir. 

Dolaysıyla bu teklik ya da bir”in yaratıcının 

kendisiyle karşılaşmaktan doğan –

İbrahim’deki gibi” bir olduğu sanılmakta bu 

da insanın kafasındaki biri tanrı ilan ettiği 

durumu karşılamaktadır.  Karmaşanın nedeni 

bu ikisinin birbirine karıştırılması, insanın 

kendindeki teklikle –yalnızlık, eşsiz taraf, öz- 

yaratıcının aynılaştırılmasının tecelli olarak 

algılanmasıdır. Bu konum İbrahim’in arayışın-

da kendisini varlık alanları içinde en üste çı-

kardığı durumu yani özsel varlık alanına ka-

vuştuğu durumunu ifade etmektedir.  

 

Allah’ın zatının eşsizliğine ve tekliğine 

karşı insanda da tek ve eşsiz, muhatabının 

yalnız Allah olduğu bir parça bulunmaktadır. 

Buna ulaştığında enel-hak’ta olduğu gibi hak 

ya da hakkın tecellisi olmamakta fakat kendi-

sinde bulunan yaratıcıya ait eşsiz, insanı kendi 

özgün alanının tek ve özgün temsilcisi yapan 

parçayla karşılaşmaktadır. Bu, İbrahim’in ara-

yışında insan olmanın üstün doğasını, bir var-

lık alanı olarak Allah’la kendi özsel alanında 

karşılaşma potansiyelinin varlığını ifade et-

mektedir. Diğer taraftan özsel alanın bu yapısı 

ötekilerin müdahale ve alanına kapalı olduğu 

için bu alana müdahale özsel etiğin kamu hu-

kuku olarak işlevselleştiği durumda Allah’ın 

alanına müdahale anlamına gelmektedir. Son 

insan postmodern öznenin “bir”e yönelişi ve 

en eski “bir” bilinciyle kendisine varması da 

insanlığın kendi yaratıldığı öze kendi varlığın-

daki tek seçenekli evrenin en üst noktasına 

ulaştığını, arayışının kendisinde bulunan po-

tansiyeli keşfe yöneldiğini, (Gür, 2012: 103) 

göstermektedir. Öznenin bu durumu insanlı-

ğın İbrahim’in arayışında “insanın varlık ala-

nı” olarak ortaya konulan en üst noktaya” 

ulaştığına işaret etmektedir. Ulaşılan nokta bir 

taraftan insanın kendi özünü keşfiyken diğer 

taraftan ilkçağdan bugüne gelinceye kadarki 

tarihsel sürecinin son noktasını ifade etmekte-

dir. İnsanın kendi varlık potansiyeline karşılık 

gelen bu durum, İbrahim’de bir üst aşama 

olarak Allah’ın zatıyla kendisiyle karşılaşma 

aşamasını yani insandaki Allah’a ait özle, Al-

lah’ın tekliğinin karşılaşmasını zorunlu kılan 

bir durumun ifadesi olmaktadır. Fakat bu öz 

insanın kendindeki parçayı keşfi ifade etmekte 

Allah’ın zatını ifade etmemektedir. Dolayısıyla 

insanın kendisinde yaratıcıya ait parçayı keş-
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fettiğini fakat bu parçanın muhatabının Al-

lah’ın bizzat kendisi olduğunu göstermektedir. 

Bu anlamda öteki seçenek insanlığın 

deneyimlemediği kendi gerçek potansiyelini 

ifade etmekte İbrahim bu potansiyeli temsil 

etmektedir.  Diğer taraftan öznenin durumu –

bu alanın ötekileşmesi, kurgusallaşması- gös-

termektedir ki insanlık kendisinde bulunan 

potansiyeli keşfetmiş fakat yanlış adrese yö-

nelmiştir.   Sözkonusu potansiyel insanın yara-

tılışında kendisinde bulunan fakat bugüne 

kadar insanlığın deneyimlemediği öteki seçe-

nektir. (Gür, 2012; 104) Buna göre, işlevsel etik 

ve özsel etik ayrımı kamusal alan ile özsel 

alanın kesin çizgilerle birbirinden ayrılmasını 

zorunlu kılmaktadır. İlahi temsil mümkün 

olmadığına göre insanın Allah’la ilişkisinde 

özgür olması temeline uygun olarak kamu 

hukukunun dayanacağı ilahi ya da insani sis-

temlerin tamamının göz önünde bulundurma-

sı gereken durum, insanın kendi varlık alanı 

olan özsel alanıyla ilgili herhangi bir müdaha-

lede bulunmamasını zorunlu kılmaktadır. 

Çünkü insanın özsel alanına müdahale Al-

lah’ın alanına da müdahale olmakta zorbalığı 

ve köleliği ifade etmektedir. Bu da göstermek-

tedir ki suç tanımı ancak işlevsel alandaki in-

sanlar arası ilişkiler üzerinden alana müdahale 

ilkesi temel alınarak yapılmalıdır. Bu anlamda 

özsel alana müdahale büyük bir insanlık suçu-

dur. Diğer taraftan postmodern öznenin sonu-

cu olduğu tarihsel örneklerinde olduğu gibi 

özsel alanı ortaklaşmış bir yapı arzetmesi onu 

kendisine bu alanın muhatabı olan yaratıcıya 

ve ötekine karşı suçlu konuma yerleştirmekte-

dir. Bu, özsel alanın kamusallaştığı alan tanımı 

insanı, temsil edeni ve edileni, sistemin kendi-

sini ve sitemin içindeki herkesi Allah’a, kendi-

sine ve ötekine karşı suçlu konuma yerleştir-

mektedir. Öznenin ortaklaşmış özsel alanı 

hızla kamunun özsel alanı temsiline dönüş-

mekte, kamu bir kurumsal nitelik olarak bu işi 

gerçekleştiremediği için özsel alan kişisel tem-

sili zorunlu kılmakta bu da insanların köleleş-

mesinin tam adı olarak kişisel hükümlerin 

diğer kişilerin üstünde bir değer kazanmasına 

yani köleleşmeye yol açmaktadır. Bu durum 

tarihsel ve terk edilmiş özsel etik örneklerine 

geri dönüşü ifade ettiği gibi insanlığın bütü-

nüyle suçlu olduğu tarihsel bir yanılgıyı zo-

runlu kılacaktır.           
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Ali Dede (Pesendî)’Nin Şiirlerinde 

Dinî-Tasavvufî Unsurlar1 

 
Mustafa Güneş*2 

 

Öz 

 1813 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Ali Dede (Pesendî), tam yüz yıl yaşayarak 1913 yılın-

da Kütahya’da vefat etti. Müderris Doğlarlı Osman Efendi Medresesi’nde öğrenim gördü. 

Ârifî tarafından kendisine, Farsça beğenilmiş, seçilmiş anlamına gelen Pesendî mahlası verildi. 

Bu makalede, Pesendî’nin bazı şiirleri, dinî ve tasavvufî açıdan değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ali Dede, Pesendî, Din, Tasavvuf. 

 

 

Religious and Sufistic Components 

of Ali Dede (Pesendî)’s Poetry 

 

Absract 

 Ali Dede (Pesendî) was born in Kütahya in 1813. He died in Kütahyain 1913. He was a 

hundred years old when he died. He was educated in Müderris Doğlarlı Osman Efendi Med-

resesi. He was given the appellation “Pesendî”, meaning appraised in Persian, By Ârifî. In this 

article, Pesendî'n some poems are reviewed from religious and sufistic aspects.  

Keywords: Ali Dede, Pesendî, Religion, Sufism.  

 

 

                                                 
1
 Bu makalenin bir kısmı, 27 Kasım 2013 tarihinde DPÜ Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-

dürlüğü tarafından düzenlenen, DPÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri 

Kadir Güler (Pesendî’nin Şiirlerinde Ehl-i Beyt) ve G. Tarıman Cenikoğlu (Pesendî’nin Destanları)’nun konuşmacı 

olarak katıldıkları Ölümünün 100. Yılında Pesendî Paneli’nde tarafımızdan sunulmuştur. Kütahyalı Ârifî ve Pesendî, 

(Kütahya 2004) adlı eserinin ilgili kısmını bizimle paylaşan ve bu panelin yapılmasını sağlayan sayınYrd. Doç Dr. 

Kadir Güler’e teşekkür ederiz. 
2 *Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi 



   
    

 

GİRİŞ 

1813 yılında Kütahya Maruf mahal-

lesinde dünyaya gelen Ali Dede 

(Pesendî)’nin mahalle mektebinden sonra 

Müderris Doğlarlı Osman Efendi medre-

sesinde öğrenim gördüğü ve hocası Kü-

tahyalı Ârifî’nin desteği ile şiir söylemeye 

başladığı bilinir.1  

Ali Dede’nin yazdığı şiirler, hocası 

Ârifî ve Kütahya halkı tarafından çok be-

ğenildiği için üstadı Ârifî’nin, şaire Farsça 

beğenen, beğenmiş (s.), beğenme, seçme (i.) 

anlamına gelen pesend (f.i.) kelimesinin 

ism-i mensûbu olan Pesendî (beğenilen, be-

ğenilmiş, rağbet edilmiş) mahlasını vermiş 

olabileceği kabul edilir.2 

Şairliğinin yanında, aynı zamanda 

iyi bir hattat olan Pesendî’nin, Eskişehir 

Mevlevi Dergâhı postnişini Hasan De-

de’ye bağlandıktan sonra yedi yıl boyunca 

onun hizmetinde bulunduğu ve belki de 

dedelik unvanını ondan almış olabileceği 

rivayet edilir.3 

Kültür ve edebiyat araştırmacısı 

Hamza Güner, 1913 yılında vefat eden 

Pesendî’nin, kendi el yazısı ile kaleme al-

dığı bir divan ve şiir mecmuasının, büyük 

oğlunun eşi tarafından elden çıkarıldığını 

ve onu ele geçiren açıkgöz bir kimsenin 

de, belirtilen eser üzerine çöreklenerek 

araştırmacıların istifadesine sunmaktan 

kaçındığını belirtir.4 

Kültür ve edebiyat araştırmalarında 

başarılı olmanın yolu, daha çok onlara 

karşı sevgi ve saygıyla yaklaşmaktan ge-

çer. Sevilip sayılmayan, içselleştirilmeyen 

ve değerler sistemine yabancı olunan bir 

                                                 
1
 Hamza Güner, Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Kütah-

yalı Şairler, Kütahya İl Basımevi, Kütahya 1967, s. 210. 
2 Kadir Güler, Kütahya Şairleri I, Ekspres Gazetecilik, 

Kütahya 2010, s. 395. 
3 Güner, age, s. 2 11. 
4 Age, s. 211. 

kültürün edebiyatını anlamak oldukça 

güçtür. 5 

Bir güzelin, kendini sevmeyen ya da 

sevgisinde samimi olmayan kimse ile ilgi-

lenmemesi gibi; geçici ilgi ve zorlama yak-

laşımlarla yapılan çalışmaların da edebiyat 

güzeli için bir değer ifade etmediği söyle-

nebilir. 6 

Sevgi, saygı ve samimiyetle yakla-

şıldığı zaman sırlarını bize açacak olan 

Osmanlı edebiyatının ilham kaynaklarını, 

şu dört ana başlık altında toplamak müm-

kündür:  

Din ve tasavvuf 

Mitoloji, tarih ve sosyal hayat 

İlim ve felsefe 

Estetik değerler sistemi 

Yukarıda adı geçen, bilim, din, ta-

savvuf, mitoloji, tarih, felsefe vb. konulu 

kaynaklar, İslam kültür ve medeniyet dai-

resinde yer alan milletlerin edebiyatların-

da çok önemli bir yere sahiptir. 

Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere 

belirtilen kaynakların, İslam toplumlarının 

vazgeçilmez bir parçası olan şair ve yazar-

lar için bitip tükenmez bir ilham kaynağı 

olduğu söylenebilir.  

Belâgat, fesâhat ve sanat gibi değer-

ler, daima Kur’an-ı Kerim’den kuvvet al-

mış ve o denize ve güzele ulaşmaya gayret 

etmiştir. Dolayısıyla Kur’an’ın mana ve 

lafız inceliklerini anlamadan, eski Türk 

edebiyatın arka planına vakıf olmak, pek 

mümkün görülmemektedir. Klasik Türk 

edebiyatının en önemli kaynaklarından 

biri olan İslam tasavvufunun, Osmanlı 

halkının dinî görüş ve düşüncesinin ay-

rılmaz bir parçası hâline geldiği bilinir. 

Osmanlı dönemine gelinceye kadar geliş-

                                                 
5
 Muhammed Nur Doğan, Eski Şiirin Bahçesinde, Yel-

kenli Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 15. 
6 Age, s.15. 
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miş bir mahiyette, son derece incelikli 

karmaşık bir yapıya sahip olan Tasavvu-

fun, doğa ve doğaüstü (Yaratan ve yaratı-

lan) arasındaki ilişkiyi yorumlamanın ve 

kozmik bağlamda insanların rolünü anla-

manın bir yolu şeklinde algılandığı bilinir. 
7  

Belirtilen sebepler çerçevesinde 

Osmanlı şiiri üzerinde yapılacak her yo-

rumlayıcı çalışmada, şiirin dinî-tasavvufî 

boyutunun da göz önünde bulundurul-

ması gerekir. 8 

 Bu makalemizde, yukarıda belirti-

len sebepler göz önünde bulun-durularak 

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde 

yaşayan Pesendî’nin şiirleri dinî ve tasav-

vufî olmak üzere iki açıdan ele alınacaktır: 

Bilindiği gibi eşi ve benzeri olma-

yan; ezeli, ebedi ve mutlak yaratıcı olan 

Allah9 Kur’an’da da belirttiği gibi bütün 

varlık âlemini “kün” emriyle yaratmıştır 

(Bakara-117). Pesendî, bütün âlemi yaratan 

ve hikmetiyle kuşatan Allah’a şöyle yaka-

rışta bulunur: 

Ey hikmeti ganî sâhib-i eşyâ 

 Eşyâyı bir anda kaf u nun10 ettin 

 Setreyle aybımız Habîb hakkına 

Kün’ün akabinde feyekûn11 ettin12  

                                                 
7
 Walter G. Andrews, Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı Os-

manlı Gazelinde Anlam ve Gelenek Poetry’s Voice, 

Societ’s Song Ottoman Lyric Poetry, Çeviren: Tansel 

Güney, İletişim Yayınları, Washington, 2000, s. 81. 
8 Age, s. 82. 
9 Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek 

ve en büyük olan Allah’a iman, iman esaslarının en birin-

cisidir. Allah’a imanın, zerreden güneşe kadar pek çok 

derecelerinin olduğu ve bütün inanç esaslarının, Allah’a 

iman ve O’nun birliği esasına dayandığı belirtilir. (Ahmet 

Saim Kılavuz, İlmihal, Ankara 2007, s. 82). 
10 Kef ve Nun (Kün): O (Allah), her dilediğini anında 

yaratmaya gücü yetendir (Mehmet Yılmaz, Edebiyatımız-

da İslâmî Kaynaklı Sözler-Ansiklopedik Sözlük, Enderun 

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1992, s. 89). 
11 Ol (der)hemen olur: Bakara 117 (Yılmaz, age, s. 98); 

Gökleri ve yeri yaratan Allah’tır. O, bir işin olmasını 

dilerse, ona ancak “ol” ve olur (Kur’an-ı Kerim ve 

Türkçe Anlamı-Meâl, Haz. Hüseyin Atay-Yaşar 

(25. Koşma / 1)13  

Dinî-tasavvufî konuları şiirlerinde, 

samimi bir şekilde ifade eden Pesendî, 

ihsan, hikmet ve nimeti bütün kâinatı ku-

şatmış olan Yüce Allah’a olan hayranlığı-

nın yanında kader ve kıyamet gibi konu-

larla ilgili duygularını şu şekilde dile geti-

rir: 

Çok nimetler ihsân kıldın âdemde 

Herkesin hâlini yazdın ezelde 

Ol yevm-i misâkda hîn-i kaderde  

Cümlemizi sâf sâf top yekûn ettin  

(25. Koşma / 3) 

Pesendî hikmetine çok hayran senin 

Seni senden diler kul kurban senin 

Sen gereksin ana her ihsân senin  

İhsân senin sana âmir bulunmaz  

(41. Koşma / 4) 

  Allah kâinatı yaratmadan önce, 

olan ve olacak her hadiseyi, her varlığı 

bilmektedir. Her varlığın, Allah’ın ezeli ve 

değişmez ilminde bir sureti vardır. Eşya 

ve olaylar, bu suretlere göre meydana ge-

lir.14  

  Şairin, bu konudaki duygu ve dü-

şüncelerini şu şekilde dile getirdiği görü-

lür: 

Çok nimetler ihsan kıldın âdemde 

Herkesin hâlini yazdın ezelde 

(25. Koşma / 3) 

Pesendî, imanın altı şartından birisi 

ahiret gününün başlangıcı sayılabilecek 

                                                                       
Kutluay, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Anka-

ra 1985, s. 17). 
12

 Şiirler, Kadir Güler’in Kütahyalı Arifi ve Pesendi adlı 

eserinden alınmıştır.  
13 Şiirlerden sonra verilen rakamlar, ilgili manzum kısmın 

belirtilen eserdeki referanslarıdır: Kadir Güler, Kütahyalı 

Ârifî ve Pesendî, Kütahya 2004. 
14 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstan-

bul, 1995, s. 68. 
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kıyamet15 ve haşir gününe şöyle işarette 

bulunur: 

Rûz-ı kıyâmetin doğdu nişânı 

Kalmışız yâ Rabbi ne bed-zamâne 

(4. Destan / 1)  

 

Ol dem battal olur işlemez hiç ip 

Ak şems zemine gelip de karip 

Gün urup başını beynini yiyip 

Çekilip damarlar döner kemane 

(4. Destan / 4) 

 Pesendî, iman esaslarından birisi 

olan melekler16 konusuna şöyle işarette 

bulunur: 

Muhammed ismi ol şâh-ı Hudâ’dan vahy 

ile nâzil 

Tâ iki bin sene evvel getirdi çünki Cebrâil  

(85. Mütekerrir Müseddes Semâî / 2) 

Çekince İsrafil nefirle sûru 

(4. Destan / 11) 

 Şair, aşağıdaki mısralarda şeytan 

ve hilelerine şöyle işaret eder: 

Buldu belâ şükretmeyen hâline  

Aldandı feleğin reng-i âline  

Değişdi îmânın dünyâ mâline 

                                                 
15

 Sözlükte, kalkmak, dikilmek ve ayaklanmak anlamla-

rına gelen kıyamet bir terim olarak, âlemin bozulması, 

her şeyin alt üst olup yok olması, başta insan olmak üzere 

yok olan ve ölen varlıkların yeniden yaratılıp dirilerek 

ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi anlamına 

gelir. Kıyamet, genel bir ölümden sonra yine genel bir 

dirilişi ifade eder (Ahmet Saim Kılavuz, İlmihal, Ankara 

2007, s. 121). 
16 Sözlükte, haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelen 

melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, 

gözle görülmeyen nuranî ve ruhanî varlıktır (Ahmet Saim 

Kılavuz, İlmihal, Ankara 2007, s. 92). İslamî inanışa 

göre, çok muhteşem ve son derece süslü olan gökyüzü-

nün kendine mahsus hayat, ruh ve şuur sahibi ahali ve 

sakinleri vardır. Dört büyük melekten birisi olan Cebra-

il’in, Hz. Peygamberin huzurunda iken sahabeler tarafın-

dan Dıhye suretinde görüldüğü ve manevi derecesi yük-

sek bazı insanların da melekleri görüp, onlarla konuştuk-

ları eski devirlerden beri rivayet edilir. 

Şeytânın yularsız çobansızları 

(5. Destan / 22) 

 

İblis lâ deyüpde hüsranda iken 

(22. Koşma / 1)  

 

Sakın uydurma şeytane beni aldatmasun 

yahu 

(74. Mütekkerrir Müseddes Semâî / 3)

    

Pesendî, Kur’an’a olan bağlılığını 

ve bu yolda samimi olmayan insanlara 

karşı tepkisini şu mısralarla dile getirir: 

İnkâr eylediler Hakk’ı Rahman’ı 

Bilmediler inen ulu Kur’an’ı  

(27. Koşma / 2) 

 Pesendî, manevi âlemlere yüksel-

me anı olan seher vaktinde yapılan ibadet-

lerden övgü ile söz eder. Ona göre sadık 

âşıklar, fazilet ve değeri çok fazla olan 

sabahın erken saatlerini asla uykuda ge-

çirmez. Âşıkların rehberi, seher vakti ve 

bu vakitlerde okunan Kur’an’dır: 

Seherdir nüsha-i kübra, şeriât mezhebü’l 

a’zam 

Seherdir Hızır, İlyas, sırr-ı Kur’an, nüsha-i 

a’zam  

(83. Mütekerrir Müseddes Semâî/ 3) 

 Pesendî, başta Hz. Muhammed 

olmak üzere, diğer peygamberlerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini de şöyle dile geti-

rir: 

Benzemez mahlûkda hiç kimse sana 

Seni medh eylemek kendine sezâ 

Ölmek olamazdı eşyâ ebedâ 

Evveli âhiri intihâ güzel  

(44. Koşma / 3) 

 



288 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

Kimi dedi kâhin kâzib diyelim 

Kimi dedi şâir sehhâr diyelim 

Kimi mecnûn kimi meczup diyelim  

Velid’in sözünü ihtar ettiler 

(6. Destan / 7) 

 

Verdi istiğrap bana ol Âdem ü Havvâ’da 

var 

Gazi, müfti, vali, Hazret-i İsâda var 

(51. Gazel Dîvân-Muammâ 2-3) 

 

Nice Sultan Süleyman’ı ki yudan bu fenâ 

dünyâ 

(79. Mütekerrir Müseddes Semâî / 4) 

 

Şair, dört halife ve ehl-i beyit hak-

kında şöyle der: 

Ebubekir Ömer Osman Aliyyü’l-Murtaza 

hakkı 

Günâhım afv kıl yâ Rab habîbin Mustafa 

hakkı 

(77. Mütekerrir Müseddes Semâî / 1) 

 

Düldülün sayhasın duyan kefere 

Aman ya Ali Zülfikâr ettiler  

(6. Destan / 22) 

Ağla didelerim ağla dem dökecek demdi 

bu 

Dutalım matemi Şâh’ın mâh-ı Muharrem-

di bu 

(63. Mütekerrir Müseddes Dîvân/ 2) 

Pesendî, farz, sünnet ve şeytanla il-

gili olarak şunları söyler: 

Anda edâ ettim sünneti farzı 

İblis lâ deyüp de hüsranda iken  

(22. Koşma / 1) 

Pesendî, doğru yoldan ayrılmayan-

ların rızkının artacağına inanır ve bunun 

için ibadetlerin aksatılmaması gerektiğini 

şöyle ifâde eder: 

Hak bereket verir kim doğru işler 

İşden artmaz dişden artar demişler 

Ahbâbın uydurdu zillet gidişler 

Beş vakit geçirme ibâdet eyle 

(9. Koşma / 4) 

İslam felsefesinin ayrılmaz bir par-

çası olan Tasavvuf, daha çok insan, eşya 

ve Allah konuları üzerinde durmuş; dün-

ya ve içindeki fani güzelliklere gönül bağ-

lamamak hususunda insanları uyarmış ve 

onlara gerçek (ebedî) mutluluk yollarını 

göstermiştir. 17 

Kalp temizliğini, güzel ahlâkı ve 

ruh olgunluğunu konu alan tasavvuf, 

müminleri terbiye etmek suretiyle mânen 

yükseltir. Tasavvufta, dünyadan çok 

ahirete önem vermek, masivayı bırakıp 

vahdet ve ahirete yönelmek, daha üstün 

ve çok ibadet ederek nefsi dizginleme ko-

nuları üzerinde, hem fiili hem de kavli 

olarak çok durulur.18 

Kötü olan her türlü huy ve hareketi 

terk etmek, iyi ve güzel olan her türlü karakter 

ve davranış şeklini kendine mal etmek; hakikat-

leri elde etmek ve insanların elinde bulunan-

lardan ümit kesmektir19 şeklinde tarif edilen 

tasavvufun, Pesendî’nin şiirlerinde önemli 

bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Deruni bir dinî tecrübe ve diğer ta-

raftan yüzyıllardan beri içinde bulundu-

ğumuz uygarlık alanının en temel kültürel 

geleneklerinden birisi olarak kabul edilen 

                                                 
17 Mustafa Kara, Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rûmî, 

Bilge Yayınları, İstanbul 2006, s. 18. 
18 Süleyman Uludağ, İlmihal, Ankara 2007, s. 48. 
19 Kara, age, s. 18. 
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tasavvuf, aynı zamanda bir düşünce tarzı, 

yaşama üslubu ve irfan ufkudur.20 

Tasavvufun temel esaslarından bi-

risi olan vahdet-i vücut anlayışına göre 

sadece Allah’ın vücudu vardır. Var sanılan 

diğer şeylerin müstakil ve bizatihi vücut-

ları yoktur. Vücut bir tek olup o da sadece 

Allah’ın vücudundan ibarettir. Farklı şekil 

ve görünüşler, gerçekte yaratıcının varlı-

ğıdır. Özde, herhangi bir farklılık yoktur, 

farklılıklar şekil ve görünüşe aittir. Eşya 

mahzar, Hak ise zâhirdir.21 

Tasavvufî düşünceye göre bütün 

varlıklar bir vücuttur. Varlık âleminde 

görünen nesneler, Yüce Allah’ı temsil 

eder. Yaratıcı, isim sıfatlarıyla âlem-i şa-

hadette tezahür etmiştir. Varlık âleminde 

Allah’tan başka bir varlık yoktur. Onun 

varlığı, kendisiyle ilgili olup ezeli ve ebe-

didir. Görünen yaratıklar, sadece O’nun 

yansımasından ibaret olup önceden de 

(yaratıcının) ezeli ve ebedi ilminde mevcut 

bulunuyordu. Pesendî, varlığın yaratılışı 

konusunda, yukarıda da belirtildiği gibi 

şunları söyler:  

Eşyâyı bir anda kaf u nun ettin  

Kün’ün akabinde feyekûn ettin.  

(25. Koşma / 1) 

Şirlerinde, Mevlânâ, Mesnevi ve 

Mevlevilik sevgisine vurgu yapan 

Pesendî, Mevlevileri edepli, edep sahibi 

(insanlar) şeklinde tarif eder. Şair, Mesnevi 

ve Mevlevi bilgelerine karşı duyduğu ilgi 

ve sevgiyi şu mısralarla dile getirir: 

Magz-ı Kur’an’dır muhakkiktir tarîk-ı 

Mevlevî 

Ey Pesendî Mesnevî 

(67. Müstezad Dîvân / 6) 

Pesendî, şiirlerinde ayet ve muta-

savvıflar tarafından hadis kabul edilen 

                                                 
20

 Kenan Gürsoy, Etik ve Tasavvuf Felsefi Diyaloglar, 

Haz. Semih Yücel, Sufi Kitap Yay. İstanbul 2008, s. 9. 
21 Uludağ, age, s. 68-69. 

sözlerin yanında bazı büyük mutasavvıf-

ların adlarını da şöyle zikreder: 

Oku dersin öğren var men aref22den 

Bul mürşid-i kâmil vakt ona geldi  

(12. Koşma / 2) 

Pesendî duyalı ol pend ü va’zı 

Belî23 dedi oldum emrine râzı  

(22. Koşma / 5) 

Aklından geçenle ol lâ takrabâ24 

Ol zaman anları andan dûn ettin 

(25. Koşma / 4) 

Pesendî, büyük mutasavvıfları şöy-

le zikreder.  

Hallâc-ı Mansûr çaldıkça nâyı 

Kaldırdı dünyayı tozu dumane 

(4. Destan / 6)  

Hamd olsun mü’miniz îmânımız var  

Hazreti Pîr Kadir Geylânî’miz var  

(4. Destan / 12) 

Tâ ezel merdânelerdir ser verirler şâhına 

Şems-i Tebrîz râhına 

                                                 
22

 “Men Arefe Nefsehû Fekad Arefe Rabbehû: Kendi 

cehaletini ve acizliğine karşılık Allah’ın ilmini (ve) baki-

liğini bilen (kişi), Rabb’inin gücünü anlamış olur. Kısa-

ca: Kendini bilen Rabb’ini bilir” (Yılmaz, age, s. 122). 
23 “Belâ: Evet. Yüce Allah, ruhlar âlemini yaratır ve 

onlara: elestü bi-Rabbikum (Ben sizin Rabbiniz değil 

miyim?) buyurur. Ruhlar, bu soruya: Kâlû Belâ (Evet! 

Rabb’imizsin) dediler. ” A’râf 172 (Yılmaz, age, s. 28); 

A’râf suresi 172-173. ayetlerinin meâli şöyledir: Rabbin, 

insanoğlunun sulbünden soyunu alıp devam ettirmiş, 

onlara: “Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” demiş ve 

buna kendilerini (de) şahit tutmuştu. Onlar da: “Evet 

şahidiz” demişlerdi. Bu, kıyamet günü, “Bizim bundan 

haberimiz yoktu” dersiniz veya “Daha önce babalarımız 

Allah’a ortak koşmuşlardı, biz de onlardan sonra gelen 

bir soyuz; bizi, boşa çalışanların yaptıklarından ötürü 

yok eder misin?” dersiniz diyedir (Kur’an-ı Kerim ve 

Türkçe Anlamı-Meâl, Haz. Hüseyin Atay-Yaşar Kutluay, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1985, s. 172).  
24 Lâ takrabâ: Yaklaşmayınız. “Dedik ki Ey Âdem! Sen ve 

eşin cennette oturun, dilediğiniz yerde bol bol yiyin, ama 

şu ağaca asla yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursu-

nuz”, Bakara 35, (Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı-

Meâl, Haz. Hüseyin Atay-Yaşar Kutluay, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1985, s. 5). 
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(67. Müstezad Dîvân / 4) 

 Pesendî, Türk edebiyatının önemli 

mesnevi kahramanları ilgili olarak da şun-

ları söyler: 

Mecnûn edip aklın fikrin satdırır 

Her renk ile türlü türlü kandırır 

Pesendî gördüğün Leylâ sandırır 

Bir saçı telliye bekledir seni   

(16. Koşma / 4) 

Şair, Kuddusî, Fuzûlî, Şem’î, Hüsnî 

ve Dertlî gibi büyük şairleri, şiirlerinde 

zikrederek aşk konusuna şöyle işaret eder: 

Karışdırma zâhid dersini oku 

Aşk nedir bilmezsin hey koca sofu  

(36. Koşma / 8) 

Bulan buldı anı devrân ederek 

Soyunup cism ü cân uryân ederek 

(11. Koşma / 5) 

Neylesin Pesendî bahtı karadır 

Aşk derdiyle rüsva bir âvâredir  

(18. Koşma / 5) 

Aşk ehli deyip geçme sakın düşvâr ma-

kamdır 

Mecnun olıcak haylice Leylâyı gözetle 

(87. Gazel Kalenderî / 2) 

Ey gönül derviş ol hırka-pûş eyle 

Çek destin bu dehr-i fenâdan gayrı  

(18. Koşma / 1) 

Yok idi âlemin nâm u nişânı 

Ben cümle eşyâda seyrânda iken 

(22. Koşma / 1) 

İşte bizim kitab böylece yazar 

Sûrete ebedî olmaz i’tibar 

(39. Koşma / 4)  

 

SONUÇ 

Şairliğinin yanında, aynı zamanda 

iyi bir yazı ustası (hattat) da olan 

Pesendî’nin, kendi el yazısı ile kaleme al-

dığı divan veya şiir mecmuasının, bir an 

evvel bulunarak araştırmacıların ve ilim 

âleminin istifadesine sunulması, şairin 

şiirlerinin daha iyi anlaşılması açısından 

büyük önem arz etmektedir. 

Dünyayı, tekrarı olmayan bir imti-

han yeri ve ahiretin tarlası olarak gören 

Pesendî’nin şiirlerinde, bir takım dinî ko-

nular (iman ve İslam esasları)ın yanında, 

bazı tasavvufî unsurlar da yer alır. Şairin, 

şiirlerinde ele aldığı bu dinî-tasavvufî ko-

nuları, başarılı bir şekilde ifade ettiği görü-

lür. 

Dünyanın faniliğine gönülden ina-

nan Şair Pesendî, şiirlerinde, mutlak yara-

tıcı, isim ve sıfatları ile âlemi kuşatan 

Hâlık’ın hikmetli işleri karşısında hayran-

lığını ifade eder ve insanoğlunun kendisi-

ne verilen sayısız nimetlerin kıymetini 

bilmesi gerektiği konusuna vurgu yapar. 

Şair Pesendî şiirlerinde, bütün var-

lık âleminin, kün emriyle yaratılışının sa-

dece Hâlık, Vâhid ve Ehad isimlerinin tecel-

lisi ile Allah tarafından bir anda var oldu-

ğunu ifade ederek, yaşadığı dönemin son-

larına doğru hızla yayılmaya başlayan 

pozitivist düşüncenin temelsiz ve belli bir 

dayanaktan uzak olduğunu da anlatmak 

ister.  

Pesendî ’ye göre gerçek âşık olan 

kişi, seherde uyku yerine zikretmeyi tercih 

etmeli ve her türlü dedikodudan uzak 

kalarak gönül dünyasını saflaştırmalıdır. 

Ona göre kîl ü kâl (dedikodu), iyi insan 

olmaya engel teşkil eden kötü bir hâldir.  

Şiirlerinden samimi bir halk adamı, 

vatandaş ve sade bir Anadolu Müslümanı 

olduğu anlaşılan Pesendî’nin, Hallâc-ı 

Mansur, Abdukâdir Geylanî, Şems-i 

Tebrizî ve Mevlânâ gibi büyük bilgelerin 
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görüş ve düşüncelerini benimsediği ve 

şiirlerini yazarken onlardan ilham aldığı 

söylenebilir. 

Mevlânâ, Mesnevi ve Mevlevilik 

konusuna, şiirlerinde, önemle vurguda 

bulunan Pesendî, ideal insan tipi olarak 

Mevlevi müritlerini, en güzel meşrep ola-

rak da Mevlevilik yolunu tercih eder. 

Kendi devrinde ve çevresinde ya-

şayan bir kısım din adamlarını zahit25 ola-

rak değerlendirerek onları eleştiren 

Pesendî’nin, bunların (zahitler) karşısına, 

kendi ideal insan tipi olan rint 26 ve sufi27 

tipi ile çıktığı görülür. 
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Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Ağızdan Ağıza 

İletişim Eğilimleri* 
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Öz 

 En eski iletişim biçimlerinden biri olan ağızdan ağıza iletişim (AAİ); tüketicilerin satın aldıkları 

ürüne ilişkin olumlu ya da olumsuz deneyimlerini ve ürüne ilişkin bilgilerini çevreleri ile paylaşma 

eğilimleri olarak tanımlanmaktadır. Literatürde pozitif AAİ ve negatif AAİ’nin yanı sıra AAİ’nin içe-

riği ve sıklığının da satın alma karar sürecinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Tüketicilerin ihtiyaç-

larının ortaya çıkmasında, alternatiflerin belirlenmesinde, alternatiflerin değerlendirilmesinde ve satın 

alma kararının verilmesinde AAİ’nin olumlu ya da olumsuz yönde etkisi bulunmaktadır. Bu çalışma 

Türkiye’ye tatile genel turistlerin seyahat işletmesi tercihlerinde AAİ’nin etkisinin ölçülmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla geliştirilen anket ülkemizi en çok ziyaret eden üç ülke grubu (Almanya, 

Rusya ve İngiltere) üzerinde uygulanmıştır. Çalışmada coğrafi sınırlama yoluna gidilmiş ve araştırma 

bölgesi olarak Muğla ili tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre AAİ’nin turistlerin seyahat iş-

letmesi tercihlerinde etkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların milliyetlerine ve 

cinsiyetlerine göre AAİ eğilimlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Ağızdan Ağıza İletişim (AAİ), Seyahat İşletmesi Tercihi, Turizm 

 

The Word Of Mouth Trends On Tourists Who Visited Turkey 

 

Abstract 

 Word of mouth (WOM), one of the oldest ways of communication, is described as the con-

sumers’ tend to share with their circle the positive or negative experiences and information about the 

product that they bought. It is mentioned in literature that in addition to positive WOM and negative 

WOM, content and frequency of WOM is also effective on purchase decision process. WOM has posi-

tive or negative effects on; emergence of the needs of consumers, determining alternatives, evaluating 

alternatives and in the decision to purchase. This study aims measuring the effects of WOM on choos-

ing travel agency on the tourists who comes Turkey for holiday. Developed questionnaire has been 

applied on the three country groups which are the most visited our country (Germany, Russia, Eng-

land). We made geographical restriction on this study and choose Muğla as a study area. According to 

the survey below, WOM has an effect on the tourist’s travel agency choice.  Also we have noticed 

some significant differences on the trends of WOM in country and gender groups.  

Keywords : Word of Mouth (WOM), Travel Agency Choise, Tourism 
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1. GİRİŞ 

Birey, bir parçası olduğu toplum ile sü-

rekli bir iletişim hali içerisindedir. Temel ola-

rak sözlü ve yazılı iletişim şekillerinden bah-

sedilebilmekle birlikte pek çok iletişim türü 

bulunmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski bir 

kavram olan iletişimin en temel yöntemlerin-

den biri sözlü iletişimdir. Aktarılmak istenilen 

mesajın alıcıya sözlü olarak ifade edilmesi 

şeklinde tanımlanabilecek sözlü iletişim, bire-

yin sosyal çevresinde en sık kullandığı iletişim 

yöntemidir. Günümüzde her ne kadar teknolo-

jik gelişmeler sayesinde pek çok yeni iletişim 

aracı ve yöntemi ortaya çıkmış olsa da sözlü 

iletişim çağdaş bireyin de en sık kullandığı 

iletişim şekillerinden biri olma özelliğini ko-

rumaktadır. Olumlu ya da olumsuz deneyim-

lerden söz etmek, gezilip görülen yerleri an-

latmak, tecrübeleri hakkında çevresindekileri 

bilgilendirmek ya da herhangi bir davranışı 

gerçekleştirmeden önce çevresindekilerin de-

neyim ve fikirlerinden faydalanmak isteği gibi 

davranışlar birey açısından doğal bir ihtiyaç 

olarak değerlendirilmelidir. Bu doğal ihtiyaç-

ların giderilmesi için de birey başta sözlü ileti-

şim olmak üzere farklı iletişim faaliyetleri içe-

risinde bulunmaktadır.  

Pazarlama bilimi söz konusu olduğunda 

ise iletişim, işletmelerin ürünlerini ve markala-

rını tüketicilere aktarma yolu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde pazarlama iletişim 

araçları olarak adlandırılan reklam, halkla 

ilişkiler, tutundurma faaliyetleri, sponsorluk 

faaliyetleri, internet gibi pek çok kanalın ya-

nında sözlü iletişim de pazarlamacıların ilgisi-

ni çeken bir yöntem olma özelliğini korumak-

tadır. Bu faaliyetlerle birlikte tüketicilerin de-

neyimlerini paylaşma ya da başkalarının de-

neyimlerinden faydalanma ihtiyacı içerisinde 

oluğunu gören pazarlamacılar, bu ihtiyaç doğ-

rultusunda gerçekleştirilen sözlü iletişimi de 

pazarlama iletişim araçları içerisinde kullanı-

labilecek önemli bir araç olarak değerlendir-

mektedirler. Ağızdan Ağıza İletişim (AAİ) 

kavramı ile pazarlama literatüründe yer bulan 

bu iletişim türü; “bir alıcı ile iletici arasında 

sözlü olarak gerçekleşen, mesajı iletenin alıcıya 

bir marka, mal ya da hizmetle ilgili ticari ol-

mayan mesajlar sunduğu kişiden kişiye ileti-

şim biçimi” (Lam ve Mizerski, 2005, s.217) 

olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler hâliha-

zırda; ürünler, markalar, şirketler veya reklam-

lar hakkında bilgi, tecrübe, duygu ve düşünce-

lerini çevreleri ile paylaşmaktadırlar. Doğal 

olarak gerçekleştirilen bu faaliyete müdahil 

olma ve işletme, ürün veya marka ile ilgili 

tüketicilerin daha çok ve daha olumlu tavsiye-

lerde bulunmalarını sağlama çabalarını AAİ 

olarak tanımlamak mümkündür.  

Günümüz tüketicileri başta aile ve arka-

daş çevreleri olmak üzere sosyal yaşamlarında 

yer alan bireylerin deneyim, bilgi ve düşünce-

lerinden faydalanarak satın alma davranışı 

gerçekleştirme eğilimindedirler. AAİ, başta 

tüketicilerin ürüne ya da markaya ilişkin yaşa-

yabilecekleri olumsuz deneyimlere karşı risk-

leri azaltması nedeniyle tercih edilen ve tüketi-

cilerin satın alma davranışları üzerinde önemli 

etkisi bulunan bir faaliyettir.  

Tüketiciler bir ürün ya da markaya ilişkin 

çevrelerinden edindikleri olumlu ya da olum-

suz bilgi ve tecrübeler ışığında satın alma veya 

almama davranışı sergileyebilmektedirler. 

Dolayısıyla AAİ’nin olumlu ve olumsuz olmak 

üzere iki temel şekilde gerçekleştiğini ifade 

etmek mümkündür. Bunun yanı sıra, bir işlet-

me ya da marka adının sık duyulması söz ko-

nusu işletme ya da markanın tüketicilerin zih-

ninde hatırlanabilirliğini kolaylaştıracaktır.  

Satın alma karar süreci öncesinde duyul-

muş olsa da bir marka ya da işletme adı satın 

alma karar süreci içerisinde hatırlanabiliyorsa 

AAİ’nin etkili olduğundan bahsetmek müm-

kündür. Bu bağlamda, marka ya da işletmeye 

ilişkin AAİ faaliyetlerinin hangi sıklıkla ger-

çekleştirildiği de AAİ’nin bir diğer önemli 

boyutunu oluşturmaktadır. Pazarlama faaliyet-

lerinin temel amaçlarından biri, markalara 

ilişkin olumlu AAİ faaliyetlerinin mümkün 

olduğunca sık gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

AAİ’nin içeriği ise dördüncü boyutu oluştur-

maktadır.  

Bir marka veya ürünün hangi özellikleri 

hakkında AAİ gerçekleştirildiği pazarlama 

faaliyetlerinin başarısı açısından önem taşı-

maktadır. Tüketicilerin, pazarlamacıların öne 

çıkarmak/vurgulamak istedikleri özellikler 

hakkında AAİ gerçekleştirmeleri pazarlama 

faaliyetlerinin başarısı açısından önem taşı-

maktadır.  
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Turistik ürünün soyut olma ve satın alma 

öncesi deneme imkânının olmaması gibi özel-

likleri nedeniyle AAİ kavramı turizm pazar-

laması içerisinde oldukça önemli bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Satın alma önce-

si denenme imkânı bulunmayan turistik ürün-

de yanlış karar vermekten ve yanlış karar son-

rası yaşayabileceği olumsuzluklardan kaçın-

mak isteyen turist satın alma öncesinde çevre-

sindeki insanların bilgi ve tecrübelerinden 

faydalanma eğilimi göstermektedir.  

Doğru destinasyon, doğru seyahat işlet-

mesi, doğru konaklama işletmesi tercihi gibi 

tercihler ancak başkalarının tecrübelerinden 

hareketle mümkün olabilmektedir. Bu çalışma 

Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin seyahat 

işletmesi tercihlerinde AAİ’nin ne derece etkili 

olduğunun tespit edilmesi amacıyla gerçekleş-

tirilmiştir. Bu bağlamda Alman, Rus ve İngiliz 

gruplar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada 

coğrafi sınırlama yoluna gidilmiş ve araştırma 

bölgesi olarak Muğla ili tercih edilmiştir. Ça-

lışmada AAİ eğiliminin demografik verilere 

göre farklılık gösterip göstermediği de ince-

lenmiştir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. AAİ’nin Tanımı 

İlk çağlardan beri hayatta kalabilmek için 

bir toplumun üyesi olmak zorunda kalan insa-

noğlu, üyesi olduğu toplumun bireyleri ile 

iletişime her zaman ihtiyaç duymuştur. En 

genel anlamda iletişimi; “Duygu, düşünce ya 

da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla 

başkalarına aktarılması” şeklinde tanımlanmak 

mümkündür (www.tdk terim.gov.tr). Litera-

türde “ileti alışverişi” olarak adlandırılan ileti-

şim, “insanlar arasında simgeler aracılığı ile 

duygu, düşünce, bilgi biriktirilip aktarılma 

süreci” olarak tanımlanmaktadır (Zıllıoğlu, 

1996, s. 4-5).  İletişimde yer alan iki temel taraf 

“gönderici” ve “alıcı” olarak adlandırılmakta-

dır. Bu bağlamda Odabaşı ve Oyman (2009, 

s.15) iletişimi, gönderici ile alıcı arasında dü-

şünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci ola-

rak tanımlamışlardır. Bu düşünce birliği ise 

gönderici ve alıcı arasında “mesaj” değiş toku-

şuyla sağlanabilmektedir. Ancak bu süreç içe-

risinde yer alan gönderici ve alıcıların sadece 

bireyler olarak düşünülmemesi gerekmektedir. 

Gruplar, örgütler veya işletmeler de gönderici 

ya da alıcı olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

İletişim insanların duygu ve düşüncelerini her 

hangi bir yolla karşı tarafa iletmesi sürecidir. 

Bu sürecin amacı anlaşılmak ve karşı tarafı 

etkilemektir (Karaca, 2010, s.3).  

Bireyler içerisinde yaşadıkları toplumda 

var olabilmek için toplumun biçimsel (formel) 

ve biçimsel olmayan (informel) iletişim ağları-

nın birer öznesi olmak durumundadırlar. Başta 

aile ve arkadaşlar gibi yakın çevre olmak üzere 

bireylerin birbirleri ile gerçekleştirdikleri bi-

çimsel olmayan iletişim türüne “ağızdan ağıza 

iletişim” adı verilmektedir. Ağızdan ağıza 

iletişim bireylerin günlük hayatlarında algıla-

malarını, beğenilerini, tutumlarını, davranışla-

rını önemli ölçüde etkiler. Bu etkinin temel 

nedeni, ağızdan ağıza iletişimin diğer bilgi 

kaynaklarına göre daha dürüst ve daha sami-

mi bir bilgi kaynağı olarak görülmesidir (Oda-

başı ve Oyman, 2009, s. 26-28; Brooks, 1957, s. 

155).  

Pazarlama araştırmacıları tarafından 

1960’lardan itibaren incelenmeye başlanan ve 

tüketici davranışları üzerinde önemli etkilere 

sahip olduğu gözlemlenen ağızdan ağıza ileti-

şim kulaktan kulağa iletişim olarak da adlan-

dırılmaktadır (Özer ve Anteplioğlu, 2005, 

s.204). Bu alanda ilk tanımlardan biri 1967 

yılında Arndt tarafından yapılmıştır. Arndt, 

(1967, s. 291) ağızdan ağıza iletişimi; "ticari 

olmayan, alıcı ve mesajı ileten arasında bir 

ürün ya da hizmete ilişkin olarak yüz yüze 

gerçekleştirilen bir iletişim biçimi" şeklinde 

tanımlamıştır.  

Ağızdan ağıza iletişim Arndt’ın tanımına 

benzer şekilde; ticari bir amaç gütmeksizin bir 

marka, ürün veya hizmetle ilgili olan iki veya 

daha fazla sayıda tüketici arasında sözlü ileti-

şim şekli olarak da tanımlanmaktadır 

(Woodside ve Delozier, 1976, s. 13). Bu tanım 

incelendiğinde bir önceki tanıma ilave olarak 

ürün ve hizmet kavramlarının yanı sıra marka 

kavramına da vurgu yapıldığı gözlemlenmek-

tedir. Westbrook (1987) ağızdan ağza iletişimi 

“belli ürünlerin veya hizmetlerin sahipliği, 

kullanımı, özellikleri ya da satıcıları hakkında 

diğer tüketicilere yönelik olan informel ileti-

şim” şeklinde tanımlamaktadır.  

http://www.tdkterim.gov.tr/
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Ağızdan ağıza iletişim, kişinin diğer kişi-

lerle tutum ve davranışlarını biçimsel olmayan 

bir şekilde etkileme sürecidir (Fill, 1999, s. 32). 

Ağızdan ağıza iletişimin biçimsel olmayan 

özelliği ise onun güçlü yönünü oluşturmakta-

dır. Bu düşüncenin temelinde tavsiye alınan 

bilgi kaynağının biçimsel iletişim kaynaklarına 

göre daha güvenilir olduğu düşüncesi yatmak-

tadır (Fill, 1999, s. 32). Ağızdan ağıza iletişim, 

kişisel veya yüz yüze olabileceği gibi, herhangi 

bir telefon sohbetinde, e-posta biçiminde ya da 

internette sohbet odalarında da gerçekleşebilir 

(Schiffman ve Kanuk, 2004, s.500). Literatürde 

ağızdan ağıza iletişim ile ağızdan ağıza pazar-

lama kavramlarının karıştırıldığı gözlemlen-

mektedir. Bu karışıklığı engelleyebilmek için 

Ağızdan Ağıza Pazarlama Birliği (Word of 

Mouth Marketing Assocation) iki kavram ara-

sındaki farkı "ağızdan ağıza iletişim, tüketicile-

rin diğer tüketicilere bilgi iletmeleri iken ağız-

dan ağıza pazarlama, ürün veya hizmetleriniz 

hakkında konuşmak için insanlara bir neden 

vererek, firma ve markanın gündeme gelmesi-

ni kolaylaştırmaktadır" (Yozgat ve Deniz, 2009, 

s. 309) şeklinde ifade etmiştir.  

2.2. AAİ’nin Türleri  

Bireyler satın aldıkları ürünlerden elde et-

tikleri tatmin ya da tatminsizliğe göre ürüne 

ilişkin olumlu ya da olumsuz duygular geliş-

tirmektedirler. Geliştirilen bu duyguların 

olumlu ya da olumsuz olmasına göre AAİ’nin 

yönü de değişiklik göstermektedir. Birey, 

üründen yeterince tatmin olduğunda olumlu 

AAİ gerçekleştirmekte, memnun kalmadığın-

da ise olumsuz AAİ gerçekleştirmektedir. Do-

layısıyla AAİ’nin “Negatif AAİ” ve “Pozitif 

AAİ” olmak üzere iki türü bulunduğunu ifade 

etmek mümkündür.  

Tüketiciler satın aldıkları ürünlere ilişkin 

olumsuz deneyimler edindiklerinde, memnun 

kalmadıklarında ya da şikâyetleri ilgili işletme 

tarafından giderilmediğinde diğer tüketicilerin 

söz konusu ürünü satın almalarını önleyerek 

işletmeyi bir şekilde cezalandırabilmek ama-

cıyla negatif AAİ’de bulunma konusunda daha 

yüksek motivasyona sahip olmaktadırlar 

(Pruden ve Vavra, 2004). Bununla birlikte tü-

keticilerin, işletmenin dikkatini memnuniyet-

sizliklerine çekmek ve diğer tüketicilerin ben-

zer kötü deneyimler yaşamasına engel olmak 

için de negatif AAİ’ye başvurdukları da göz-

lemlenmektedir (Verhagen vd., 2013, s.1431). 

Her birey pek çok olumlu ya da olumsuz de-

neyime sahiptir. Olumlu deneyim genellikle 

beklentilerin karşılanması şeklinde gerçekle-

şirken olumsuz deneyimde beklentilerin karşı-

lanmaması sonucu bir hayal kırıklığı yaşanma-

sı söz konusudur.  

Beklentilerin çok üstünde bir tatmin söz 

konusu olmadığı sürece birey olumsuz dene-

yimlerini daha çok paylaşma eğilimindedir. 

AAİ’nin olumlu ya da olumsuz olması ise me-

sajı alan kişinin ürün hakkındaki değerlendir-

melerini etkileyen önemli bir unsur olma özel-

liği taşımaktadır. Ürüne yönelik gerçekleştiri-

len AAİ işletmeyi de etkileyebilmekte ya da 

kimi zaman olumsuz deneyimler sonucu doğ-

rudan işletmeye yönelik bir negatif AAİ ger-

çekleşebilmektedir. Üründe olduğu gibi, işlet-

meye yönelik AAİ’de olumlu ya da olumsuz 

deneyimlere bağlı olarak gerçekleşebilmekte-

dir.  

Deneyimlere ek olarak bireyin işletmenin 

adil olduğunu düşünmesi pozitif AAİ’yi sağ-

larken, işletmenin tüketicilere karşı adaletsiz 

olarak algılanmasının ise negatif AAİ’ye neden 

olduğunu ifade etmek mümkündür (Jeong ve 

Jang, 2011, s.359). Böyle bir durum söz konusu 

olduğunda negatif AAİ işletmeyi ciddi zararla-

ra uğratabilmektedir. Negatif AAİ’nin etkisin-

den kurtulmak ancak işletmenin uzun zaman 

ve yoğun çaba harcamasıyla mümkün olabil-

mektedir (Odabaşı ve Barış, 2003, s.273).  

Negatif AAİ sonucunda uğranılan en te-

mel zararlardan biri mevcut müşterilerin kay-

bedilmesidir. Mevcut müşterilerin kaybına 

bağlı olarak işletmenin gelirlerinde de ciddi 

azalmalar gerçekleşebilecektir. Ayrıca negatif 

AAİ’nin yaratmış olduğu olumsuz imajın si-

linmesi ise ancak ciddi pazarlama harcamaları 

ile söz konusu olabilecektir. Yeni müşteri ka-

zanmamın mevcut müşteriyi elde tutma mali-

yetinden beş, altı kat daha yüksek olduğu (Ki-

tapçı, 2008, s.112) düşünüldüğünde işletmeler 

açısından negatif AAİ sonucu kaybedilen müş-

terilerin değeri daha net ortaya çıkmaktadır.  

Literatürde tüketicilerin negatif AAİ eği-

limleri ve negatif AAİ’nin etkisi üzerine farklı 

çalışmalar bulunmaktadır. Otomobil sektö-

ründe gerçekleştirilen bir araştırma, memnu-
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niyetsiz otomobil alıcılarının memnuniyetsiz-

liklerini ortalama yirmi iki kişiyle paylaştıkla-

rını ortaya koymuştur. Bankacılık sektöründe 

gerçekleştirilen benzer bir araştırmada ise 

memnuniyetsizliklerin ortalama on bir kişiyle 

paylaşıldığını ortaya koymaktadır. Söz konusu 

on bir kişi de duyumlarını ortalama beş kişi ile 

paylaşmaktadırlar (Wilson,1991, s.22). Dolayı-

sıyla negatif AAİ’nin sadece deneyim sahibi-

nin alıcıya ilettiği bir mesajla sonuçlandığını 

ifade etmek yanlış olacaktır. Olumsuz deneyim 

mesajını alan tüketici de asıl deneyim sahibi 

olmamasına rağmen mesajı yayma konusunda 

istekli olabilmektedir.  

Gıda sektöründe AAİ’nin etkileri üzerine 

gerçekleştirilen bir araştırma ise pozitif AAİ 

sayesinde satışların ortalama iki kat arttığını, 

ancak bunun karşılığında negatif AAİ sonu-

cunda ise satışlardaki düşüş oranının iki kattan 

daha yüksek gerçekleştiğini göstermektedir 

(Schiffman ve Kanuk, 2004, s.503). Araştırma-

lar memnun olmayan müşterilerin %90’ının 

işletmeyi terk ettiklerini göstermektedir. İşlet-

meyi terk eden müşteriler memnuniyetsizlikle-

rini çevreleri ile de paylaşmaktadırlar. Mem-

nun olmamış her müşteri memnuniyetsizliğini 

en az dokuz kişi ile paylaşmaktadır 

(Solomon,2002, s.336). Silverman’ın (1997), 

gerçekleştirdiği bir çalışmada ise AAİ bilgileri-

nin üçte birinden fazlasının olumsuz yargılar 

içerdiğini ortaya konmuştur. Bir marka ya da 

ürünle ilgili olumsuz deneyim yaşayanlar, 

yaşadıkları bu deneyimi ortalama 11 kişiye 

aktarırken, yaşadıkları olumlu deneyimi ise 

ortalama 3 kişiye aktarmaktadır (Silverman, 

1997, s.34). Turizm alanında yapılan bir çalış-

mada ise konaklama işletmesinden memnun 

kalmayan müşterilerin, çevrelerindekiler soru 

sormasalar dahi, hizmeti satın almamaları 

yönünde ikna ve tavsiye iletişimine girdikleri-

ni ortaya koymaktadır (Özer ve 

Anteplioğlu,2005, s.220). Bu yönüyle tüketicile-

rin negatif AAİ’yi işletmeyi cezalandırmak için 

bir silah olarak gördüklerini ifade etmek 

mümkündür.  

Tüketiciler yaşadıkları olumsuz deneyim-

ler kadar,  satın aldıkları ürünlerden memnu-

niyetleri hakkında konuşmaktan, kullandıkları 

ürünleri başkalarına tavsiye etmekten ve ürün 

hakkında sahip oldukları olumlu duyguları 

başkalarıyla paylaşmaktan da keyif almakta-

dırlar.  

Pozitif AAİ alanında pek çok çalışma yer 

almaktadır. Bu çalışmalardan örnek vermek 

gerekirse Business Week dergisinde yayınla-

nan bir çalışmaya göre katılımcıların %69’u 

son bir yıl içerisinde restoran seçimiyle ilgili 

bir karar verirken en az bir defa pozitif 

AAİ’den faydalanmışlardır. Aynı araştırmada 

bilgisayar yazılım ve donanımında %36, elekt-

ronik eşyada %24, seyahatte %22, otomobil 

satın alma davranışında %18 ve finansal hiz-

metlere ilişkin satın alma davranışlarında ise 

%9’luk bir pozitif AAİ etkisinden söz etmek 

mümkündür (Pruden ve Vavra, 2004).  

İşletmenin arzu ettiği, tavsiye niteliğinde-

ki haberlerin tüketiciler tarafından yayılmasıy-

la meydana gelen pozitif AAİ’nin işletmelere 

en büyük faydası tüketicilerin satın alma niyet-

lerini arttırması ve işletmelerin pazarlama 

giderlerinde azalmaya neden olmasıdır (Jeong 

ve Jang, 2011, s.357; Martin ve Lueg, 2013, 

s.801). Campbell (2012) pozitif AAİ’nin işlet-

melerin kısa sürede uzun vadeli kar elde etme-

sini sağlayacağını, böylece işletmelerin sürdü-

rülebilir ve daha iyi büyüme oranı yaratacağını 

savunmaktadır.  Bununla birlikte tüketicilerin 

satın alma karar sürecinde, alternatiflerin de-

ğerlendirilmesi aşamasında pozitif AAİ sonu-

cu elde edilecek bilgiler ürün ya da işletmele-

rin rakipleri arasından bir adım öne çıkmasını 

sağlayacak ve böylelikle satışların arttırılması-

na katkıda bulunacaktır (Derbaix ve 

Vanhamme, 2003, s.100).  

Tüketiciler, satın alma karar sürecinde al-

gıladıkları riskleri azaltmak için sıklıkla pozitif 

AAİ’den yararlanmaktadırlar. Özellikle satın 

alınmak istenen marka tanıdık olmadığında 

pozitif AAİ’nin etkisi artmaktadır (Martin ve 

Lueg, 2013, s.803). Pozitif AAİ sayesinde 

önemli başarılara ulaşmış işletmelerin başında 

Starbucks, Cheesecake Factory, Jet Blue, 

Harley Davidson gibi işletmeler gelmektedir. 

Bu işletmelerin tamamının memnun müşterile-

rinin gerçekleştirdiği pozitif AAİ yardımı ile 

pazarlama faaliyetlerine daha az çaba harca-

dıkları gözlemlenmektedir (Karaca, 2010, 

s.106-107).  

Starbucks Coffee Co., 1971’de bir pazar-

lama faaliyeti olarak işletmenin önünden ge-



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  297 

çen tüketicilere ücretsiz kahve dağıtmaya baş-

lamıştır. Bu sayede oluşturulan pozitif AAİ 

sayesinde işletme, 1988’e gelindiğinde ülke 

genelinde tanınan ve marka değeri yüksek 

işletmelerden biri haline gelmiştir (Burnett ve 

Moriarty,1998, s.254).  

Pozitif AAİ’yi uygulayan işletmelerden 

Wal-Mart ise “her gün düşük fiyat” sloganı ile 

geliştirdiği pazarlama faaliyetlerini geniş ürün 

yelpazesi, sürekli dolu raflar ve üstün hizmet 

kalitesiyle desteklemiştir. Bu faaliyetler sonu-

cunda müşteri memnuniyeti artan işletme 

hakkında, tüketiciler arasında pozitif AAİ ge-

lişmiştir. 1990’lı yıllara geldiğinde işletmenin 

reklam maliyetleri pozitif AAİ’ye bağlı olarak 

giderek azalmış ve satışların sadece %0.5’i gibi 

bir rakama gerilemiştir (Hawkins vd.,1998, 

s.238). Türkiye’den başarılı bir pozitif AAİ 

örneği olarak ise Vaillant gösterilebilir. Şirket, 

müşterilerinin ürünlerini başkalarına tavsiye 

etmesi ve tavsiye alan tüketicilerin ürünü satın 

almaları durumunda tavsiye edenlere puan 

kazandıran bir sistem uygulamış ve böylece 

ürünleri hakkında pozitif AAİ geliştirmeye 

çalışmıştır (Karaca, 2010, s.107).  

2.3. AAİ’nin Pazarlama ve Turizm 

Pazarlaması Açısından Önemi 

Ağızdan ağıza iletişimin pazarlama bilimi 

içersinde en çok konu olduğu başlıklardan biri 

tüketicilerin satın alma karar sürecidir. Litera-

türde satın alma karar sürecinin genellikle beş 

aşamadan oluştuğu kabul edilmektedir. Bu 

aşamalar; (1) ihtiyacın ortaya çıkması, (2) al-

ternatiflerin belirlenmesi, (3) alternatiflerin 

değerlendirilmesi, (4) satın alma davranışı ve 

(5) satın alma sonrası davranışlar olarak sıra-

lanmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2003, s.332).  

Chevlier, Mayzlin (2006) ve Goldenberg vd. 

(2001) tarafından yapılan çalışmalarda satın 

alma karar sürecinde AAİ’nin etkisinin büyük 

olduğu savunulmaktadır.  

Açlık, susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçların 

ortaya çıkması için dışarıdan bir müdahaleye 

ihtiyaç yoktur. Birey, fizyolojik ihtiyaçlarını 

kendiliğinden hissetmekte ve ihtiyacını gide-

rebilmenin yollarını aramaktadır. Ancak tatil 

gibi psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlar söz ko-

nusu olduğunda durum farklılık göstermekte-

dir. Bu tür ihtiyaçlarda bireyin ihtiyacın farkı-

na varabilmesi için dışarıdan bir uyarıcı bu-

lunması gerekebilmektedir.  

Bedenen yorulma nedeniyle dinlenme is-

teği fizyolojik bir ihtiyaçken bu yorgunluğun 

bir tatil ile giderilmesi psiko-sosyal bir ihtiyaç-

tır. Bu nedenle tüketici başta yakın çevresi 

olmak üzere, etrafında yer alan referans grup-

larının etkisiyle tatil ihtiyacı olduğunun farkı-

na varabilecektir (Ateşoğlu ve Bayraktar, 2011, 

s.100). Buradan da anlaşılabileceği gibi, AAİ 

turizm pazarlaması açısından satın alma karar 

sürecinin ilk basamağından itibaren etkisini 

göstermektedir.  

Tatil ihtiyacı olduğuna karar veren tüketi-

ci, ihtiyacını giderebilmek için öncelikle çevre-

sindeki alternatifleri arama yoluna gidecektir. 

Satın alma karar sürecinin “alternatiflerin be-

lirlenmesi” olarak adlandırılan bu ikinci aşa-

masında da birey bir takım bilgilere ihtiyaç 

duymakta ve bu bilgileri farklı kaynakların 

yanında (reklam, satış elemanı, ambalaj, ma-

ğaza içi gösteriler vb.) AAİ kaynaklarından da 

elde etmektedir. Alternatiflerin belirlenmesi 

sürecinden sonra ise alternatiflerin karşılaştı-

rılması (üçüncü aşama) ve birinin satın alın-

ması (dördüncü aşama) aşamaları gelmektedir. 

Elde edilen bilgiler ışığında tüketici alternatif-

ler arasından kendisi için en uygun olan ürünü 

tercih etme yoluna gidecektir.  

Satın alma karar sürecinin son aşaması ise 

“satın alma sonrası davranışlar” olarak adlan-

dırılmaktadır. Bu aşamada tüketici memnuni-

yet ya da memnuniyetsizlik düzeyine göre bir 

takım davranışlarda bulunmaktadır. Bu dav-

ranışları işletmeye yönelik; teşekkür, şikâyet 

davranışları olabileceği gibi diğer tüketicilere 

yönelik pozitif ya da negatif AAİ sürecini baş-

latma olarak da gerçekleşebilecektir. Satın 

alma karar sürecinin başından beri “alıcı” ko-

numunda olan tüketici, satın alma sonrası 

kendi deneyimlerine sahip olup bu deneyimle-

rini paylaşmak istediğinde “kaynak” konu-

muna geçmektedir.  

AAİ, pazarlama iletişimindeki en önemli 

güçlerden biri konumundadır. AAİ’nin tüketi-

ci üzerindeki etkisi satın alma karar süreciyle 

sınırlı kalmamakta; tüketici beklenti düzeyinin 

oluşması, beğeni kriterlerinin gelişmesi gibi 

pek çok faktörde AAİ’nin etkisinden söz edile-

bilmektedir. Tüketiciler; kişisel kaynaklar (aile, 
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arkadaşlar, komşular, tanıdıklar), ticari kay-

naklar (reklamlar, satış elamanları, ambalajlar, 

teşhirler), kamu kaynakları (kitle iletişim, tüke-

tici organizasyonları) ve deneyimsel kaynaklar 

(eline alma, inceleme, ürün kullanımı, incele-

meler vb) olmak üzere pek çok kaynaktan bilgi 

toplayabilmektedirler (Kotler ve Armstrong, 

2012, s.157).  

Pazarlama faaliyetleri aracılığıyla tüketici-

lere sunulan bilgiler ticari kaynaklardan elde 

edilen bilgiler olup, tüketicilerin ürünün farkı-

na varması ve ürünün özellikleri hakkında 

bilgi edinmesi açısından önem taşımaktadır. 

Ancak AAİ ise kişisel kaynaklar içerisinde yer 

almakta ve kişisel kaynakların güvenilirliğinin 

yüksek olması nedeniyle ikna gücü de yüksek 

olmaktadır. AAİ, tüketicilerin ürünü benim-

semesi, ürüne ilişkin tutum ve davranış geliş-

tirmesi ya da var olan tutum ve davranışlarını 

değiştirmesi açısından önem taşımaktadır.  

Bireyler arası iletişim diğer bilgi kaynak-

larına göre daha güvenilir kabul edildiği için 

AAİ, geleneksel pazarlama faaliyetlerinden ya 

da geleneksel iletişim kanallarından daha etkili 

olmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre; tüke-

ticilerin marka değiştirme davranışını etkile-

mede AAİ’nin, gazetelerden ve dergilerden 

yedi kat, kişisel satıştan dört kat ve radyo rek-

lamlarından iki kat daha etkili olduğu sonucu-

na varılmıştır (Uygun vd., 2011, s.332). 

Zenith Optimedia şirketi, AAİ’nin pazar-

lama içerisindeki yerini tespit etmek amacıyla 

34 ülkeden 4000’in üzerinde marka ve 126 

ürün kategorisi için gerçekleştirdiği araştırma-

da, AAİ’nin 84 puanla satın alma kararlarında 

en fazla etkili olan bilgi kaynağı olduğunu 

ortaya koymuştur. Çalışmada TV reklamları 

69, çağımızın en önemli bilgi kaynaklarından 

biri olan internet ise 67 puanda kalmıştır 

(www.nedenwom.blogspot.com).  

Kellerfay Grup (2007) tarafından gerçek-

leştirilen başka bir çalışmada ise AAİ kaynak-

ları arasında ilk sırayı %26 ile aile üyelerinin 

aldığı, bu grubu %22 ile eş ve ortakların, %12 

ile kişisel arkadaşların, %15 ile de iş arkadaşla-

rının takip ettiği gözlemlenmiştir. Aynı çalış-

mada AAİ’de kullanılan iletişim kanalları açı-

sından da bir inceleme yapılmış ve araştırma 

sonuçlarına göre katılımcıların %72’sinin yüz 

yüze görüşmeyi, %18’inin telefon ile %3’ünün 

e-posta ile görüşmeyi tercih ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Turizmde AAİ alanında gerçekleştirilen 

çalışmalar kavramın bu sektör için ne derece 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. O’Neill 

vd. (2002) çalışmalarında, turistlerin tatillerin-

den ya da seyahatlerinden sonra ziyaret ettik-

leri bölgeler ya da konakladıkları işletmeleri 

çevrelerine anlatma ihtiyacı içerisinde oldukla-

rını ortaya koymuşlardır. Seyahatten memnun 

kalınıp kalınmamasına göre negatif ya da pozi-

tif olabilmekle birlikte hemen her turist dene-

yimlerini paylaşma ihtiyacı içerisinde bulun-

maktadır (Deveci, 2010, s.69).  

Crick (2003) AAİ’ye ilişkin olarak yaptığı 

çalışmasında turizm alanında negatif AAİ’nin 

bir kriz etkisi yaratabileceğini savunmaktadır. 

Turizm sektöründe en güçlü iletişim biçimi 

(Kim vd., 2001, s.276) olarak tanımlanan AAİ, 

negatif yönlü olarak gerçekleştiğinde özellikle 

hiç bilmedikleri bir ülkeye ilk defa seyahat 

gerçekleştirecekler üzerinde ciddi etkilere ne-

den olabilmekte, satın alma kararından vazge-

çirebildiği gibi etkisinin uzun yıllarda ancak 

silinebileceği negatif bir imaj yaratılmasına da 

sebep olabilmektedir.  

Litvin vd.’ne, (2008) göre turistler seyahat 

planlarken özellikle AAİ sayesinde aile ve 

arkadaşlarından edindikleri tavsiyeleri en güç-

lü ve en güvenilir kaynak olarak görmektedir-

ler. Konaklama ve seyahat acenteleri gibi tu-

rizm işletmelerinin verdiği bilgiler ticari amaç 

taşıdığı için AAİ sayesinde edinilen bilgilere 

turistler daha fazla güvenmekte ve bu bilgiler 

satın alma kararlarını daha fazla etkilemekte-

dir. Benzer bir çalışmada Murphy vd. (2007) 

katılımcıların arkadaş ve akrabalarını en doğal, 

en objektif ve en dürüst davranan acente tem-

silcileri olarak gördüklerini belirtmişler ve 

arkadaş/akrabalardan elde edilen bilginin ise 

destinasyon seçiminde kullanılan en güvenilir 

kaynaklardan birisi olduğunu tespit etmişler-

dir.   

İsviçreli turistler üzerine gerçekleştirdik-

leri çalışmada Beiger ve Laesser’da (2004) ar-

kadaş ve akrabalar arasında gerçekleşen 

AAİ’nin seyahat kararı öncesinde turistler için 

en sık kullanılan bilgi kaynağı olduğunu orta-

ya koymuşlardır. 2011 yılında 1977 turist üze-

rine gerçekleştirdiği çalışmada Türker (2013), 
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Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin bilgi kay-

nakları içerisinde internetten sonra ikinci sırayı 

AAİ’nin aldığını vurgulamıştır. Çalışmada 

seyahat acenteleri üç, TV reklamları ancak 

dördüncü sırada yer alabilmiştir.  

3. METODOLOJİ 

Araştırma Türkiye’yi seyahat acenteleri 

ve tur operatörlerinden paket turlar satın ala-

rak ziyaret eden turistlerin ağızdan ağıza ileti-

şim eğilimlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. An-

cak ülkemize ziyarette bulunan turistlerin 

tamamına ulaşılması mümkün olamayacağın-

dan araştırmada bazı sınırlamalara gidilmesi 

gerekmiştir. Bu bağlamda öncelikle coğrafi 

sınırlama gerçekleştirilmiş ve araştırma bölgesi 

olarak Muğla ili tercih edilmiştir. Muğla ili, 

Antalya ve İstanbul illerinin ardından ülke-

mizde en çok turist çeken üçüncü il olma özel-

liği taşımaktadır.  

2012 yılında Muğla’yı ziyaret eden turist 

sayısı 3.1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 

Muğla ili ülkemizin en önemli destinasyonları 

içerisinde yer alan Bodrum, Marmaris, Ölüde-

niz gibi destinasyonlara sahip olma özelliği 

taşımaktadır. Söz konusu destinasyonlarda 

pek çok farklı ülkeden pek çok tur operatörü 

faaliyet göstermektedir. Son olarak; milliyet 

sınırlamasına yönelik olarak Muğla İlini ziya-

ret eden turistler içerisinde İngiliz, Alman ve 

Rus turistlerin dengeli dağılıma sahip oldukla-

rı gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı 

araştırma bölgesi olarak Muğla ilinin tercih 

edilmesinin doğru bir karar olduğu düşünül-

mektedir.  

Araştırmada bir diğer sınırlama yöntemi 

olarak milliyetlere göre sınırlama yöntemine 

başvurulmuştur. Ülkemizi ziyaret eden her 

milliyetin dengeli temsilinin oluşturulması 

mümkün olamayacağı için bu yöntem tercih 

edilmiştir. Turizm verileri incelendiğinde ül-

kemizi ziyaret eden turistlerin milliyetlere göre 

sıralanmasında son beş yıl içerisinde Almanya, 

Rusya ve İngiltere sıralamasında herhangi bir 

değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir. 2011 yı-

lında; Almanya’dan 4.8, Rusya’dan 3.4 ve İn-

giltere’den 2.5 turist ülkemizi ziyaret ederken 

çalışmanın gerçekleştirildiği 2012 yılında ra-

kamlar; Almanya 5.0, Rusya 3.6 ve İngiltere 2.5 

olarak gerçekleşmiştir (TUIK Turizm İstatistik-

leri Raporu, 2012). Dolayısıyla çalışma evreni-

nin de bu üç ülkeden ülkemizi ziyaret eden 

turistlerle sınırlandırılması uygun bulunmuş-

tur.  

Araştırmanın uygulanabilirliğinin sağla-

nabilmesi ve örneklem büyüklüğü gücünün 

korunabilmesi amacıyla bir üçüncü yöntem 

olarak örneklem büyüklüğü tespitinde rakam-

sal sınırlamaya gidilmiştir. Literatür incelemesi 

sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda bir 

milyonun üzerinde büyüklüğe sahip bir ev-

rende 0,05 hata payı ile örneklem büyüklüğü-

nün 384 olması gerektiği hesaplanmıştır 

(Sekaran, 1999, s.255). Ancak çalışma sonuçla-

rının güçlendirilebilmesi açısından bu örnek-

lem büyüklüğünün arttırılması gerektiği dü-

şünülmüştür. Bu nedenle örneklem büyüklüğü 

olarak 1500 rakamı belirlenmiştir.  

Analizlerin sağlıklı yapılabilmesi ve Tür-

kiye evrenine genellenebilmesinin mümkün 

olabilmesi açısından 1500 katılımcı hedefi Al-

man, Rus ve İngiliz turistlerin ülkemize gelme 

oranları ile orantılanma yoluna gidilmiştir. 

2012 yılında ülkemizi ziyaret eden Alman, Rus 

ve İngiliz turistlerin toplam sayısı 10 milyon 

876 bin olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 

%44,87’sini Almanlar, %31,30’ini Ruslar ve 

%23,33’ünü İngilizler oluşturmuştur (TUİK 

Turizm İstatistikleri 2012, s.5). Örneklemin 

evreni temsil gücünü arttırmak amacıyla belir-

lenen örneklem büyüklüğünde (1500) milliyet-

lere göre bu oransal dağılım korunmuştur.  

Araştırmada birincil verilerinin toplana-

bilmesi için yöntem olarak anket yöntemi ter-

cih edilmiştir. Yeni bir ölçek geliştirmek güve-

nilirlik ve geçerlilik sorunlarına neden olacağı 

için çalışmada öncelikle literatürde daha önce 

kullanılan ölçeklerin incelenmesi yoluna gi-

dilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak AAİ alanında 

yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar ince-

lenmiş ve bu alanda en kapsamlı araştırmalar-

dan birinin Goyette vd. (2010) tarafından ger-

çekleştirildiği sonucuna varılmıştır. 1967 ile 

2007 yılları arasında 22 yazarın yapmış olduğu 

çalışmaları inceleyen Goyette vd. (2010), bu 

çalışmalarda kullanılan ölçeğin türünü, içeri-

ğini, önerilen yöntemi ve bu yöntemin hangi 

bakış açısından (alıcı veya iletişim) ölçüldüğü-

nü inceleyen ampirik çalışmalarında, bazı ya-

zarların AAİ’nin ölçülmesinde genellikle tek 
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bir ifadeden ya da tek bir sorudan oluşan tek 

boyutlu bir ölçekten yararlandıklarını tespit 

etmişlerdir.  

Goyette vd. (2010), önceki araştırmaları 

derleyerek AAİ için dört boyutlu on dokuz 

maddelik bir ölçek geliştirmişlerdir.  Söz ko-

nusu araştırmaya göre (1) sıklık (yoğunluk), (2) 

pozitif değer/övgü, (3) negatif değer ve (4) 

içerik ağızdan ağıza iletişimin boyutlarını oluş-

turmaktadır.  

Sonuç olarak, geliştirilen bu ölçeğin bo-

yutlarının araştırmanın amaçlarıyla uyumlu 

olması nedeniyle bu çalışmaya uyarlanmasına 

karar verilmiştir. Turistlerin AAİ’ye bakış açı-

larının ölçülmesi amacıyla ise Ishida’nın (2011, 

s.41) çalışmasında kullanmış olduğu ölçek 

soruları çalışmaya uyarlanmıştır. Her iki ölçe-

ğin birleştirilmesi ile elde edilen ankete de-

mografik verilere ilişkin soruların ilave edil-

mesi ile anket taslağı oluşturulmuştur. Oluştu-

rulan bu taslak Almanca, Rusça ve İngilizce 

dillerinde 50’şer adet çoğaltılarak ön teste tabii 

tutulmuştur. Ön-testler esnasında katılımcıla-

rın anket sorularında anlaşılmayan bir kısım 

olması halinde bunu belirtmeleri istenmiş, 

böylelikle çevirilerin daha anlaşılır olmaları 

sağlanmaya çalışılmıştır. Ön-test sonuçları 

ayrıca güvenilirlik analizine tabii tutularak 

anketin güvenilirliği ölçülmüştür.  

Güvenirlik katsayısının hesaplanmasında 

en çok kullanılan yöntem, güvenilirlik analizi 

ile de elde edilebilen Cronbach Alpha katsayı-

sıdır. Bu katsayı 0 ile 1 arasında değişim gös-

termektedir. Bir ölçeğin Alpha değerinin 1’e 

yakın olması güvenilirliğinin yüksek olduğu 

anlamına gelmektedir. Literatürde farklı gö-

rüşler olmakla birlikte, sosyal bilimlerde ço-

ğunlukla kullanılan ölçeklerin güvenilir ola-

bilmeleri için Alpha değerlerinin 0,70’den yük-

sek olması beklenmektedir. Ancak kimi kay-

naklarda 0,60 ve üzeri değerlerin kabul edilebi-

lir olduğu vurgulanmıştır (Kalaycı, 2005, 

s.405).  

Çalışmamızda kullandığımız ankete iliş-

kin ön test sonuçlarında Alpha değerleri İngi-

lizce’de %90, Almanca’da %79 ve Rusça’da 

%85 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlardan 

hareketle alfa değerlerinin literatürde belirtilen 

seviyelerin üzerinde gerçekleştiğini ve çalışma 

ölçeğinin güvenilir olduğunun ifade edilmesi 

mümkündür.  

Ön testler sonrasında son halini alan araş-

tırma ölçeği, geri dönüş oranlarının düşük 

olabileceği, kayıp anketler ve analize uygun 

olmayan anketler olabileceği gibi ihtimaller 

göz önünde bulundurularak her üç dilden 

toplam 4000 adet çoğaltılmıştır. Anketlerin 

uygulanabilmesi için tesadüfi olmayan örnek-

leme yöntemlerinden kolayda örnekleme yön-

temi tercih edilmiştir. Çoğaltılan anketler 

Muğla İli içerisinde faaliyet gösteren konakla-

ma işletmeleri, seyahat acenteleri ve tur opera-

törleri yardımıyla turistlere ulaştırılmıştır. 2012 

Mayıs ayı içerisinde dağıtılmaya başlanan 

anketler geri dönüşlerin toplanması ve yeni 

anketlerin dağıtılması yolu ile 2012 Ekim ayına 

kadar turistlere uygulatılmaya devam edilmiş-

tir.  

Bu süreç içerisinde milliyetlere göre belir-

lenen rakamlar takip edilmiş ve belirlenen 

rakamlara ulaşılan milliyete ilişkin anket süre-

ci sonlandırılmıştır. Bu yöntem ile 2012 Mayıs 

ve Ekim ayları arasında 673 Alman, 477 Rus ve 

350 İngiliz turiste anketlerin uygulatılması 

mümkün olmuştur. Toplanan veriler istatistik 

programları yardımı ile analize tabii tutulmuş-

tur.  

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırma bulularını incelemeye ilk ola-

rak demografik verilerden başlanmıştır. Katı-

lımcılara ait demografik verileri

Tablo 1’de izlenmesi mümkündür. Araştırma-

ya katılanların %50,6’sını (n=759) kadınlar, 

%49,4’ünü (n=741) ise erkekler oluşturmakta-

dır. Bu rakamlar katılımcıların cinsiyet açısın-

dan dengeli bir dağılıma sahip olduğunu gös-

termektedir. Medeni hal açısından değerlendi-

rildiğinde ise katılımcıların %37,5’inin (n=563) 

bekâr, %62,5’inin (n=987) ise evlilerden oluştu-

ğu gözlemlenmektedir. Bu sonuçlar doğrultu-

sunda ülkemizi daha çok evli çiftlerin ziyaret 

ettiği yorumunun yapılması mümkündür. 

Tablo 1 katılımların yaş dağılımı açısından 

incelendiğinde ise araştırmaya katılan turistle-

rin çoğunluğunun 55 yaş ve altı grupta yer 

aldığı gözlemlenmektedir. Bu grupta yer alan 

turistler toplam katılımcıların % 90,4’ünü       
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  (n=1358) oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş 

dağılımlarının daha çok 26 ile 45 yaş aralığında 

(%53,2) yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. 56 

yaş ve üzeri katılımcıların oranı ise % 9,2 

(n=139) olarak gerçekleşmiştir.  

Bu sonuçlar değerlendirilirken anketin 

uygulandığı dönem de göz ardı edilmemelidir. 

Zira anketin uygulandığı dönem olan Mayıs-

Ekim ayları arasındaki dönem ülkemizde tu-

rizm sezonu olarak adlandırılmakta ve özellik-

le yaz aylarında yoğunlaşan bir turizm faaliye-

ti olarak kendisini göstermektedir. Ancak 

üçüncü yaşlılar olarak da adlandırılan 56 yaş 

ve üzeri turistlerin tatil tercihleri genellikle bu 

aylar içerisinde yer almamakta, daha çok dü-

şük sezonun yaşandığı bahar ve kış aylarını 

tercih etmektedirler. Yaz aylarında ise ülkemi-

zi ziyaret eden turistler genellikle evli ve ço-

cuklu ailelerden oluşmaktadır. Bu nedenle 

çalışmada 56 yaş ve üzeri turistlerin katılım 

oranlarının düşük gerçekleştiği düşünülmek-

tedir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Dağılımı f %  Medeni Hal f %  Eğitim Durumu f % 

Kadın 759 50,6  Bekâr 563 37,5  Lise ve altı 583 38,9 

Erkek 741 49,4  Evli 987 62,5  Ön lisans 483 32,2 

Toplam 1500 100  Toplam 1500 100  Lisans 245 16,3 

        Lisansüstü 184 12,3 

Yaş Dağılımı f %  Gelir Dağlımı (Aylık) f %  Boş Bırakılan 5 0,3 

25’den az 281 18,7  1000 € ve altı 198 13,2  Toplam 1500 100 

26-35 yaş arası 404 26,9  1001 – 2000 € arası 329 21,9     

36-45 yaş arası 395 26,3  2001 – 3000 € arası 307 20,5  Ülkesel Dağılım f % 

46-55 yaş arası 278 18,5  3001 – 4000 € arası 255 17,0  Almanya 673 44,9 

56 -65 yaş arası 101 6,7  4001 – 5000 € arası 161 10,7  Rusya 477 31,8 

66 yaş ve üzeri 38 2,5  5001 € ve üzeri 175 11,7  İngiltere 350 23,3 

Boş Bırakılan 3 0,4  Boş Bırakılan 75 5,0  Toplam 1500 100 

Toplam  1500 100  Toplam 1500 100     

 

Demografik verilerde incelenebilecek 

bir diğer başlık ise katılımcıların gelir durum-

larıdır. Tablo 1 gelir durumları açısından de-

ğerlendirildiğinde katılımcıların %42,4’ünün 

(n=636) 1001 € -3000 € aralığında yoğunlaştığı 

gözlemlenmektedir. 3001-4000€ aralığında ise 

%17 (n=255) oranında katılımcının yer aldığı 

gözlemlenmiştir. Daha yüksek aylık gelir ara-

lıklarında yer alan katılımcı oranlarının ise 

daha düşük olarak gerçekleştiği gözlemlenmiş-

tir. Katılımcıların %5’i ise bu soruyu boş bı-

rakmışlardır. Gelir durumu hakkında bilgi 

vermek istemeyen katılımcıların sayısı 75 ola-

rak gerçekleşmiştir. Tablo 1’in ayrıca eğitim 

durumları açısından değerlendirilmesi müm-

kündür. Eğitim durumları incelendiğinde katı-

lımcıların %38,9’u- nun (n=583) lise ve altı se-

viyede eğitime sahip olduğu gözlemlenmekte-

dir.  Ön lisans seviyesinde eğitime sahip olan-

ların oranı ise %32,2 (n=483) olarak gerçekleş-

miştir. Lisans ve yüksek lisans seviyesinde 

eğitime sahip olan katılımcıların oranı ise sıra-

sıyla %16,3 (n=245) ve 12,3 (184) olarak gerçek-

leşmiştir. Bu sonuçlardan hareketle katılımcıla-

rın eğitim durumlarının genellikle lise seviye-

sinde ve ön lisans seviyesinde gerçekleştiğini 

ifade etmek mümkündür. Daha yüksek eğiti-

me sahip olanların oranı düşük kalmıştır. Son 

olarak milliyetlere göre dağılım incelendiğinde 

araştırmanın metodoloji kısmında da ifade 

edildiği gibi üç milliyetin oransal dağılımları-

nın korunduğu gözlemlenmektedir.  



   
    

 

 

Tablo 2. Katılımcıların Seyahat İşletmesi Tercihlerinde Başvurdukları 

Bilgi Kaynaklarına İlişkin Dağılım 

 Toplam Alman Rus İngiliz 

Tavsiye Kaynakları  f % f % f % f % 

Arkadaşlar 894 59,6 377 56,0 239 50,1 278 79,4 

İnternet  868 57,9 438 65,1 262 54,9 168 48,0 

Aile 680 45,3 261 38,8 156 32,7 263 75,1 

Eş 387 25,8 143 21,2 79 16,6 165 47,1 

Akrabalar 383 25,5 144 21,4 69 14,5 170 48,6 

Dergi-Gazete 192 12,8 133 19,8 33 6,9 26 7,4 

TV Reklamları 184 12,3 143 21,2 24 5,0 17 4,9 

Tanıdıklardan gelen e-posta/sms’ler 133 8,9 83 12,3 40 4,2 30 8,6 

Firmalardan gelen e-posta/sms’ler 108 7,2 79 11,7 24 5,0 5 1,4 

Diğer 8 0,5 - - - - 8 2,3 

 Bu soruda katılımcılara birden fazla seçenek işaretleme şansı verildiği için yüzdelik oranlar toplamı %100’ün 

üzerinde çıkmaktadır.  

AAİ eğilimlerini değerlendirmek amacıy-

la katılımcılardan bir seyahat işletmesi tercih 

ederken yararlandıkları bilgi kaynaklarını 

belirtmeleri istenmiştir. Bu soruda katılımcıla-

ra birden fazla seçenek işaretleme şansı veril-

miştir. Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların 

%59,6’sının (n=894) arkadaşlarına danıştığı, 

%45,3’ünün (n=680) ailesine, %25,8’inin 

(n=387) ise eşine danıştığı gözlemlenmektedir.  

Bu seçenekler sırasıyla birinci, üçüncü ve 

dördüncü sırada yer almışlardır. Bu ifadelerin 

AAİ için önemli kaynaklar olduğu düşünül-

düğünde ilk sıralarda yer almaları katılımcıla-

rın AAİ’yi seyahat işletmesi tercihinde önemli 

bir yöntem olarak kullandıkları şeklinde yo-

rumlanabilir. Ayrıca, internet tercihi ise %57,9 

(n=868) ile ikinci sırada yer almıştır. İnternetin 

web siteleri aracılığıyla bilgi kaynağı olarak 

kullanılabileceği gibi AAİ’nin internet teknolo-

jisi ile gerçekleştirilmesi olarak özetlenebilecek 

viral pazarlama amacıyla da kullanılabileceği 

düşünüldüğünde katılımcıların internet üze-

rinden de AAİ gerçekleştirebilecekleri sonucu-

na varılabilir. Araştırmada ayrıca milliyetlere 

göre farklılık olup olmadığının tespiti amacıyla 

her tablo milliyetler açısından da değerlendi-

rilmiştir. Bu bağlamda Tablo 2 incelendiğinde, 

Alman ve Rus katılımcıların en çok kullandık-

ları bilgi kaynaklarında ilk sırayı internetin 

aldığı, buna karşın İngilizlerde ilk sırada arka-

daşların yer aldığı gözlemlenmektedir. Ancak 

her üç milliyette de bilgi kaynakları içerisinde 

AAİ kaynaklarının önemli yere sahip olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Katılımcılara AAİ’ye ilişkin faktörleri 

ölçmek amacıyla yöneltilen on sekiz ifadeye 

katılım düzeyleri Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 

3’de de gözlemlenebileceği gibi en yüksek 

katılım düzeyi 3.65 ile “bu seyahat işletmesini 

tavsiye ederim” ifadesinde gerçekleşmiştir. “bu 

seyahat işletmesinin başarılı hizmetlerinden bahse-

derim” ifadesi 3,58 ile en yüksek ikinci ortala-

maya sahip olurken; “bu seyahat işletmesinin 

ürünlerinin kalitesinden bahsederim”, “bu seyahat 

işletmesi hakkında hep olumlu şeyler söylerim” ve 

“bu seyahat işletmesini överim” ifadelerine katı-

lım düzeylerinin eşit olarak gerçekleştiği (3,53) 

gözlemlenmektedir. İfadeler incelendiğinde, 

katılımcıların tatilleri için tercih ettikleri seya-

hat işletmeleri hakkında pozitif AAİ gerçekleş-

tirmeye yönelik ifadelere diğerlerine göre daha 

yüksek katılım düzeyine sahip oldukları göz-
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lemlenmektedir. “bu seyahat işletmesini kötüle-

rim” (1,94), “bu seyahat işletmesini tavsiye et-

mem” (2,28) ve “bu seyahat işletmesi hakkında hep 

olumsuz şeyler söylerim” (2,31) , gibi negatif AAİ 

gerçekleştirmeye yönelik ifadelerde ise aritme-

tik ortalamaların çok düşük gerçekleştiği, do-

layısıyla katılımcıların bu ifadelere katılmadık-

ları gözlemlenmektedir.  

 
Tablo 3. AAİ Katılımcıların AAİ Faktörlerini Ölçmeye Yönelik İfadelere  

Katılım Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Çevremdeki insanlara… n 
 Std. 

Sapma 

Bu seyahat işletmesini tavsiye ederim. 1500 3,65 1,09 

Bu seyahat işletmesinin başarılı hizmetlerinden bahsederim.  1500 3,58 1,12 

Bu seyahat işletmesinin ürünlerinin kalitesinden bahsederim.  1500 3,53 1,18 

Bu seyahat işletmesi hakkında hep olumlu şeyler söylerim. 1500 3,53 1,12 

Bu seyahat işletmesini överim.  1500 3,53 1,12 

Bu seyahat işletmesinin ürünlerinin fiyatından bahsederim.  1500 3,43 1,19 

Bu seyahat işletmesinin müşterisi olduğumu söylemekten gurur duyarım. 1500 3,43 1,26 

Bu seyahat işletmesinin hızlı hizmet sunduğundan bahsederim.  1500 3,39 1,23 

Bu seyahat işletmesinin ürün çeşitliliğinden bahsederim.  1500 3,35 1,22 

Bu seyahat işletmesinin alışveriş kolaylığından bahsederim.  1500 3,34 1,20 

Bu seyahat işletmesinden bahsederim.  1500 3,26 1,24 

Diğer seyahat işletmelerinden çok bu seyahat işletmesinden bahsederim. 1500 3,18 1,29 

Bu seyahat işletmesinin web sitesinin kullanım kolaylığından bahsederim. 1500 3,13 1,29 

Bu seyahat işletmesinin ürünlerini satın almaları için ısrar ederim.  1500 3,11 1,28 

Diğer tüm işletmelerden çok bu seyahat işletmesinden bahsederim.  1500 3,06 1,30 

Bu seyahat işletmesi hakkında hep olumsuz şeyler söylerim. 1500 2,31 1,39 

Bu seyahat işletmesini tavsiye etmem. 1500 2,28 1,42 

Bu seyahat işletmesini kötülerim. 1500 1,94 1,29 

Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet ve Milliyetlerine Göre, AAİ Doğrultusunda  

Seyahat İşletmesi Seçenlere İlişkin Bakış Açılarına İlişkin Dağılım 

Çevresindeki insanların tavsiyelerini alarak seyahat işletmesi seçen insanları nasıl nitelendirirsi-

niz? 

  Bilinçli Kararsız Kolaycı Diğer Toplam 

  f % f % f % f % f % 

Alman 

Kadın 142 47,0 68 22,5 91 30,1 1 ,3 302 100 

Erkek 159 43,7 81 22,3 123 33,8 1 ,3 364 100 

Toplam 301 45,2 149 22,4 214 32,1 2 ,3 666 100 

X
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Rus 

Kadın 174 60,4 12 4,2 100 34,7 2 ,7 288 100 

Erkek 100 53,5 23 12,3 62 33,2 2 1,1 187 100 

Toplam 274 57,7 35 7,4 162 34,1 4 ,8 475 100 

İngiliz 

Kadın 74 49,3 25 16,7 43 28,7 8 5,3 150 100 

Erkek 82 48,2 27 15,9 54 31,8 7 4,1 170 100 

Toplam 156 48,8 52 16,2 97 30,3 15 4,7 320 100 

Tüm Milliyetler 731 48,7 236 15,7 473 31,5 21 1,5 1500 100 

Çalışmada ayrıca, katılımcıların AAİ eği-

limlerinin ölçülmesi amacıyla bir takım sorular 

yöneltilmiştir. Katılımcıların kendilerine yönel-

tilen bu sorulara verdikleri cevapların cinsiyet-

lere ve milliyetlere göre farklılık gösterip gös-

termediğinin incelenebilmesi amacıyla çapraz 

tablolardan yararlanılmıştır. Bu bağlamda 

“Çevresindeki insanların tavsiyelerini alarak seya-

hat işletmesi seçen insanları nasıl nitelersiniz?” 

sorusuna katılımcıların verdikleri cevapların 

Tablo 4’de izlenmesi mümkündür. Tablo 4 üç 

milliyetin tamamı açısından değerlendirildi-

ğinde katılımcıların %48’inin bu soruda “bi-

linçli” tercihini işaretledikleri, %15’inin “karar-

sız”, %31,5’inin ise “kolaycı” tercihini işaretle-

dikleri gözlemlenmektedir. Tablo milliyetler 

açısından değerlendirildiğinde de üç milliyetin 

tamamında “bilinçli” tercihinin en yüksek 

yüzdeye sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Ancak milliyetler açısından dikkat çeken asıl 

nokta Rus katılımcılarda “kararsız” tercihinin 

%7 gibi çok düşük bir yüzdeye sahip olması, 

diğer taraftan “kolaycı” tercihinde %34,1’lik 

bir ortalamaya sahip olmasıdır. Rus katılımcı-

ların cinsiyetlere göre tercihleri incelendiğinde 

bu farklılığın Rus, kadın katılımcılardan kay-

naklandığı gözlemlenmektedir. Zira “kararsız” 

tercihi Rus kadınlarında %4,2 gibi çok düşük 

bir orana sahiptir. Genel olarak aradaki fark 

düşük de olsa kadın katılımcıların her milliyet-

te “bilinçli” tercihini erkek katılımcılara göre 

daha çok işaretlerken “kolaycı” tercihini daha 

az işaretledikleri gözlemlenmektedir. Diğer 

tercihini işaretleyen katılımcıların çoğunluğu 

herhangi bir açıklama yazmazken altı katılımcı 

bu ifade için “akıllı” açıklamasında bulunmuş-

tur. Birer adet yapılan diğer açıklamalar ise; 

analitik, dikkatli, bilgili, meraklı, özenli ve 

emin olmayan ifadeleridir.  

Katılımcılara seyahat işletmeleri ile ilgili 

çevrelerinden edindikleri bilgiler hakkında ne 

düşündükleri sorusu yöneltişmiş, bu soru için; 

doğrudur, tarafsızdır, inandırıcıdır, güvenilir-

dir ve faydalıdır seçenekleri verilirken katılım-

cılardan bu seçeneklere “evet” ya da “hayır” 

şeklinde katılımlarını belirtmeleri istenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar yine cinsiyet ve milliyet-

lere göre çapraz tabloya dönüştürülerek Tablo 

5’de verilmiştir. Tablo “doğrudur” ifadesi için 

incelendiğinde “evet” seçeneğinin Alman ve 

Rus katılımcılarda %78,8 ve %78,7 gibi yüksek 

ortalamalara sahip olduğu, İngiliz katılımcı-

larda ise bu seçeneği işaretleyenlerin oranının 

%59,5’de kaldığı gözlemlenmektedir. İfade 

cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde ise 

yüzdeler birbirine yakın olmakla birlikte Al-

man ve Rus katılımcılarda, kadın katılımcıların 

evet seçeneğini erkeklere kıyasla daha yüksek 

oranda işaretledikleri gözlemlenmektedir. 

İngiliz katılımcılarda ise tam tersi bir durum 

söz konusu olmuştur. Tablo 5 “tarafsızdır” 

ifadesi için incelendiğinde ise “evet” seçeneği-

nin işaretlenme oranın %60’lara düştüğü göz-

lemlenmektedir. Bu ifade için en düşük katılım 

oranını %52,9 ile Rus katılımcılar göstermiştir. 

Cinsiyetler açısından ise oranların birbirine 

çok yakın gerçekleştiğini gözlemlemek müm-

kündür. AAİ ile bireylerin paylaştıkları bilgiler 

çoğunlukla kendi deneyimlerine dayanmakta-

dır. Bireyin kişisel deneyimlerine ilişkin taraf-

sız bir yaklaşım sergilemesi mümkün olmaya-

cağından katılımcıların bu ifade için “evet” 

tercihini seçme oranlarının düşük gerçekleş-

mesini doğal bir sonuç olarak değerlendirmek 

gerekmektedir. “İnandırıcıdır” ifadesi için 

katılımcıların tercihleri incelendiğinde ise katı-

lımcıların tamamı birlikte değerlendirildiğinde 

katılımcıların %73,2’sinin “evet” seçeneğini 

işaretledikleri gözlemlenmektedir. Milliyetler 

açısında



   
    

 

değerlendirildiğinde ise bu ifadeye %81,5 ile 

en çok Alman katılımcıların “evet” dedikleri 

gözlemlenmektedir. Rus katılımcılar ise %64,3 

ile en az “evet” seçeneğini işaretleyen grup 

olmuşlardır. Cinsiyetler açısından değerlendi-

rildiğinde ise Rus ve Alman katılımcılarda 

kadın ve erkeklerin “evet” seçeneğini işaretle-

me oranlarının birbirine çok yakın olduğu, 

buna karşın İngiliz katılımcılarda iki cinsiyet 

arasında bir farklılık olduğu gözlemlenmekte-

dir. İngiliz kadınlar bu ifade için %77,6 ora-

nında “evet” seçeneğini işaretlerken İngiliz 

erkeklerin ifadeye “evet” deme oranları 

%63,3’de kalmıştır.  

Tablo 5 “güvenilirdir” ifadesi için ince-

lendiğinde ise diğer ifadelere oranla bu ifade-

de “evet” seçeneğini işaretleyenlerin oranının 

düşük olduğu gözlemlenmektedir (%58,8). 

Milliyetler açısından incelendiğinde AAİ ile 

elde edilen bilgileri %62 ile Almanların en 

güvenli bulan grup olduğu, onları %59 ile İngi-

lizlerin %53 ile de Rusların takip ettiği gözlem-

lenmektedir. İfade cinsiyetle açısından değer-

lendirildiğinde ise Alman ve İngiliz katılımcı-

larda kadınlar daha çok “evet” seçeneğini işa-

retlerken Ruslarda erkeklerin oranının daha 

yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  

Tablo 5 son olarak “faydalıdır” ifadesi için 

incelendiğinde ise katılımcıların %85 gibi çok 

yüksek bir oranda “evet” tercihini işaretledik-

leri gözlemlenmektedir. İngilizlerde bu oran 

%92’iken Almanlarda %84, Ruslarda ise %81 

olarak gerçekleşmiştir. Cinsiyetler açısından 

değerlendirildiğinde ise en düşük katılımın 

%77 ile Rus erkeklerde gerçekleştiği gözlem-

lenmektedir.  

 

Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyet ve Milliyetlerine Göre Seyahat İşletmeleri İle İlgili Çevreden 

Edindikleri Bilgiler Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Dağılım 

   Evet Hayır Toplam 

   f % f % f % 

Çevremdeki insanlardan seyahat işletmesi ile ilgili 

aldığım bilgiler doğrudur. 

Alman 

Ka-

dın 
243 81 57 19 300 

10

0 

Er-

kek 
284 77 85 23 369 

10

0 

Top-

lam 
527 78,8 

14

2 
21,2 669 

10

0 

Rus 

Ka-

dın 
242 83,4 48 16,6 290 

10

0 

Er-

kek 
132 71,4 53 28,6 185 

10

0 

Top-

lam 
374 78,7 

10

1 
21,3 475 

10

0 

İngiliz 

Ka-

dın 
97 58,1 70 41,9 167 

10

0 

Er-

kek 
110 60,8 71 39,2 181 

10

0 

Top-

lam 
207 59,5 

14

1 
40,5 348 

10

0 

 Tüm Milliyet-

ler 

110

8 
74,1 

38

4 
25,9 

150

0 

10

0 

Çevremdeki insanlardan seyahat işletmesi ile ilgili 

aldığım bilgiler tarafsızdır. 
Alman 

Ka-

dın 
194 64,7 

10

6 
35,3 300 

10

0 
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Er-

kek 
234 63,4 

13

5 
36,6 369 

10

0 

Top-

lam 
428 64 

24

1 
36 669 

10

0 

Rus 

Ka-

dın 
153 52,8 

13

7 
47,2 290 

10

0 

Er-

kek 
97 53 86 47 183 

10

0 

Top-

lam 
250 52,9 

22

3 
47,1 473 

10

0 

İngiliz 

Ka-

dın 
103 61,7 64 38,3 167 

10

0 

Er-

kek 
120 66,3 61 33,7 181 

10

0 

Top-

lam 
223 64,1 

12

5 
35,9 348 

10

0 

 Tüm Milliyet-

ler 
901 60,4 

58

9 
39,6 

150

0 

10

0 

Çevremdeki insanlardan seyahat işletmesi ile ilgili 

aldığım bilgiler inandırıcıdır. 

Alman 

Ka-

dın 
246 81,5 56 18,5 302 

10

0 

Er-

kek 
301 81,6 68 18,4 369 

10

0 

Top-

lam 
547 81,5 

12

4 
18,5 671 

10

0 

Rus 

Ka-

dın 
189 65,2 

10

1 
34,8 290 

10

0 

Er-

kek 
115 62,8 68 37,2 183 

10

0 

Top-

lam 
304 64,3 

16

9 
35,7 473 

10

0 

İngiliz 

Ka-

dın 
128 77,6 37 22,4 165 

10

0 

Er-

kek 
112 63,3 65 36,7 177 

10

0 

Top-

lam 
240 70,2 

10

2 
29,8 342 

10

0 

 Tüm Milliyet-

ler 

109

1 
73,2 

39

5 
26,8 

150

0 

10

0 

Çevremdeki insanlardan seyahat işletmesi ile ilgili 

aldığım bilgiler güvenilirdir. 
Alman 

Ka-

dın 
198 66 

10

2 
34 300 

10

0 

Er-

kek 
219 59,3 

15

0 
40,7 369 

10

0 

Top-

lam 
417 62,3 

25

2 
37,7 669 

10

0 
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Rus 

Ka-

dın 
148 51,4 

14

0 
48,6 288 

10

0 

Er-

kek 
105 56,8 80 43,2 185 

10

0 

Top-

lam 
253 53,5 

22

0 
46,5 473 

10

0 

İngiliz 

Ka-

dın 
104 62,3 63 37,7 167 

10

0 

Er-

kek 
101 57,1 76 42,9 177 

10

0 

Top-

lam 
205 59,6 

13

9 
40,4 344 

10

0 

 Tüm Milliyet-

ler 
875 58,8 

61

1 
41,2 

150

0 

10

0 

Çevremdeki insanlardan seyahat işletmesi ile ilgili 

aldığım bilgiler faydalıdır. 

Alman 

Ka-

dın 
254 84,1 48 15,9 302 

10

0 

Er-

kek 
310 83,8 60 16,2 370 

10

0 

Top-

lam 
564 83,9 

10

8 
16,1 672 

10

0 

Rus 

Ka-

dın 
243 83,8 47 16,2 290 

10

0 

Er-

kek 
142 77,6 41 22,4 183 

10

0 

Top-

lam 
385 81,4 88 18,6 473 

10

0 

İngiliz 

Ka-

dın 
154 92,2 13 7,8 167 

10

0 

Er-

kek 
167 93,3 12 6,7 179 

10

0 

Top-

lam 
321 92,8 25 7,2 346 

10

0 

 Tüm Milliyet-

ler 

127

0 
85,0 

22

1 
15,0 

150

0 

10

0 

 

Tablo 6. Katılımcıların Cinsiyet ve Milliyetlerine Göre Çevrelerindeki İnsanların Tatil  

Deneyimlerini Paylaşmaları Hakkındaki Duygularına İlişkin Dağılım 

   Evet Hayır Toplam 

   f % f % f % 

Çevremdeki insanların tatil deneyimleri hak-

kında anlattıkları önemlidir. 
Alman 

Kadın 254 84,4 47 15,6 301 100 

Erkek 306 82,7 64 17,3 370 100 

Toplam 560 83,5 111 16,5 671 100 
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Rus 

Kadın 234 81,2 54 18,8 288 100 

Erkek 137 73,3 50 26,7 187 100 

Toplam 371 78,1 104 21,9 475 100 

İngiliz 

Kadın 140 83,8 27 16,2 167 100 

Erkek 160 87,4 23 12,6 183 100 

Toplam 300 85,7 50 14,3 350 100 

 Tüm Milliyetler 1231 82,2 265 17,8 1500 100 

Çevremdeki insanların tatil deneyimleri hak-

kında anlattıkları heyecan vericidir. 

Alman 

Kadın 170 56,5 131 43,5 301 100 

Erkek 193 52,3 176 47,7 369 100 

Toplam 363 54,2 307 45,8 670 100 

Rus 

Kadın 234 80,7 56 19,3 290 100 

Erkek 134 72,4 51 27,6 185 100 

Toplam 368 77,5 107 22,5 475 100 

İngiliz 

Kadın 106 63,5 61 36,5 167 100 

Erkek 98 56 77 44 175 100 

Toplam 204 59,6 138 40,4 342 100 

 Tüm Milliyetler 935 62,8 552 37,2 1500 100 

Çevremdeki insanların tatil deneyimleri hak-

kında anlattıkları çekicidir. 

Alman 

Kadın 241 79,8 61 20,2 302 100 

Erkek 282 76 89 24 371 100 

Toplam 523 77,7 150 22,3 673 100 

Rus 

Kadın 204 70,3 86 29,7 290 100 

Erkek 121 65,4 64 34,6 185 100 

Toplam 325 68,4 150 31,6 475 100 

İngiliz 

Kadın 131 78,4 36 21,6 167 100 

Erkek 124 70,1 53 29,9 177 100 

Toplam 255 74,1 89 25,9 344 100 

 Tüm Milliyetler 1103 73,8 389 26,2 1500 100 

Çevremdeki insanların tatil deneyimleri hak-

kında anlattıkları anlamsızdır. 

Alman 

Kadın 44 14,6 257 85,4 301 100 

Erkek 70 18,9 300 81,1 370 100 

Toplam 114 17 557 83 671 100 

Rus 

Kadın 42 14,6 246 85,4 288 100 

Erkek 41 22,2 144 77,8 185 100 

Toplam 83 17,5 390 82,5 473 100 

İngiliz 

Kadın 23 13,8 144 86,2 167 100 

Erkek 26 14,9 149 85,1 175 100 

Toplam 49 14,3 293 85,7 342 100 
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 Tüm Milliyetler 246 16,9 1240 83,1 1500 100 

Çevremdeki insanların tatil deneyimleri hak-

kında anlattıkları sıkıcıdır. 

Alman 

Kadın 46 15,3 254 84,7 300 100 

Erkek 70 18,9 300 81,1 370 100 

Toplam 116 17,3 554 82,7 670 100 

Rus 

Kadın 54 18,8 234 81,2 288 100 

Erkek 51 27,9 132 72,1 183 100 

Toplam 105 22,3 366 77,7 471 100 

İngiliz 

Kadın 23 13,8 144 86,2 167 100 

Erkek 20 11,2 159 88,8 179 100 

Toplam 43 12,4 303 87,6 346 100 

 Tüm Milliyetler 264 18,0 1223 82,0 1500 100 

Çevremdeki insanların tatil deneyimleri hak-

kında anlattıkları gereksizdir. 

Alman 

Kadın 47 15,6 254 84,4 301 100 

Erkek 56 15,1 314 84,9 370 100 

Toplam 103 15,4 568 84,6 671 100 

Rus 

Kadın 34 11,8 254 88,2 288 100 

Erkek 29 15,7 156 84,3 185 100 

Toplam 63 13,3 410 86,7 473 100 

İngiliz 

Kadın 18 10,8 149 89,2 167 100 

Erkek 19 10,9 156 89,1 175 100 

Toplam 37 10,8 305 89,2 342 100 

 Tüm Milliyetler 203 14,0 1283 86,0 1500 100 

Tablo 6’da ise katılımcıların cinsiyetleri ve 

milliyetleri açısından çevrelerindeki insanların 

tatil deneyimlerini paylaşmaları konusundaki 

duygularında farklılıklar olup olmadığı çapraz 

tablo yardımı ile incelenmeye çalışılmıştır.  

Bu bağlamda ilk ifadede katılımcıların ta-

til deneyimleri hakkında anlatılanları “önemli” 

bulup bulmadıkları sorusu yöneltilmiştir. Bu 

ifadeye katılımcıların %82’sinin “evet” seçene-

ğini işaretleyerek cevap verdikleri gözlemlen-

mektedir. Bu ifade için en düşük oran Rus 

erkeklerde %73 olarak gerçekleşmiştir. “Heye-

can vericidir” ifadesi için ise katılımcıların 

%62’sinin “evet” seçeneğini işaretledikleri 

gözlemlenmektedir. Bu ifade için en yüksek 

oran Rus kadınlarda %80 olarak gerçekleşirken 

en düşük oran %52 ile Alman erkeklerde ger-

çekleşmiştir.  

Genel olarak ortalamalar incelendiğinde 

her üç milliyette de kadın katılımcıların bu 

ifadeye “evet” deme oranlarının daha yüksek 

olduğu gözlemlenmektedir. Üçüncü ifade olan 

“çekicidir” ifadesinde katılımcıların “evet” 

tercihini işaretleme oranı %73 olarak gerçek-

leşmiştir. Bu ifade için Alman kadınların %79 

oranında, Rus erkeklerin ise %65 oranında 

“evet” seçeneğini işaretledikleri gözlemlen-

mektedir. Bu iki grup en yüksek ve en düşük 

oranlara sahip olan grupları oluşturmaktadır.  

Tablo 6’da yer alan ilk üç ifade AAİ ile il-

gili olumlu duyguların verildiği ifadelerdir. Bu 

ifadelerden sonra gelen diğer üç ifadede ise 

olumsuz duygular yer almaktadır. Bu ifade-

lerden ilki olan “anlamsızdır” ifadesine katı-

lımcıların %83 oranında “hayır” seçeneğini 

işaretledikleri gözlemlenmektedir. %86’lık bir 

oran ile “hayır” seçeneğini en çok işaretleyen 

grup İngiliz kadınlar olmuştur. “Hayır” seçe-
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neğini en az işaretleyen grup ise %77 ile Rus 

erkekler olmuştur.  

İkinci olumsuz ifade olan “sıkıcıdır” ifadesin-

de katılımcıların “hayır” seçeneğini işaretleme 

oranları %82 olarak gerçekleşmiştir. Bu ifadede 

en yüksek oran %88 ile İngiliz erkeklere aitken 

en düşük oran %72 ile Rus erkeklerine aittir. 

Son olumsuz ifade olan “gereksizdir” ifadesi 

için katılımcıların “hayır” tercihini işaretleme 

oranları ise %86 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

ifadede en çok İngilizler %89 gibi yüksek bir 

oranda hayır tercihini işaretlerlerken en düşük 

oranın %84 ile Almanlarda olduğu gözlem-

lenmektedir. İfade cinsiyetler açısından ince-

lendiğinde ise “evet” ve “hayır” oranlarının 

her grupta birbirine çok yakın olduğu gözlem-

lenmektedir.Araştırmada, katılımcıların AAİ 

eğilimlerinin ölçülebilmesi amacıyla, katılımcı-

lara dört ifade verilmiş ve bu ifadelere katılım 

düzeylerini beşli Likert ölçeğinde belirtmeleri 

istenmiştir. Ölçekte; (1)Kesinlikle Katılmıyo-

rum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) 

Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum anlam-

larını taşımaktadır. Katılımcılar yöneltilen 

ifadelerden ilki; “Tatile çıkmaya karar verdiğimde 

çevremdeki insanların tavsiyelerini sorarım” ifade-

si için katılım düzeylerinin cinsiyetlere ve mil-

liyetlere göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo Alman katılımcılar için incelendiğinde 

Almanların %51,2’sinin (4) ve (5) seçeneklerini 

işaretledikleri gözlemlenmektedir. Alman ka-

dınların %24,5’i kesinlikle katılıyorum (5) se-

çeneğini işaretlerlerken Alman erkeklerde bu 

oranın %15,9’da kaldığı gözlemlenmektedir. 

Tablo 7 Rus katılımcılar açısından incelendi-

ğinde Rusların da %52’sinin (4) ve (5) seçenek-

lerini işaretledikleri gözlemlenmektedir.  

İngilizlerde ise bu oran %47,1 olarak ger-

çekleşmiştir. Her iki milliyette de (5) seçeneği-

ni işaretleyen kadınların oranı erkeklere gör 

daha yüksek orak gerçekleşmekle beraber cin-

siyetler arasındaki farklılığın İngiliz katılımcı-

larda Alman katılımcılardaki gibi daha belir-

gin olduğu gözlemlenmektedir 

İfade için kararsız olduğunu belirtenlerin oranı 

üç milliyetin tamamında kadın katılımcılarda 

ortalama %25’lerde gerçekleşirken erkek katı-

lımcılarda bu oranın %30’larda gerçekleşmiş-

tir. Üç milliyet içerisinde “Kesinlikle katılıyo-

rum” seçeneğini en çok işaretleyen grubun Rus 

katılımcılar olduğu gözlemlenmektedir (26,4). 

Bu seçeneği en çok işaretleyen alt grubu ise 

Rus kadın katılımcılar oluşturmuştur.  

Tüm seçenekler içerisinde en çok yüzdeye 

sahip olan seçenek “kararsızım” seçeneğidir. 

%35 ile bu seçeneği en yüksek ortalamayla 

işaretleyen grup ise İngiliz erkekler olmuşlar-

dır. Alman erkekler ise %34,2 ile ikinci en yük-

sek ortalamaya sahiptirler. Onların tercihi “ka-

tılıyorum” seçeneği olmuştur. Alman katılım-

cılar en yüksek %31,4 ortalama ile “katılıyo-

rum” seçeneğini işaretlerken, Rus katılımcılar 

%26,4 ile “kesinlikle katılıyorum” ve “kararsı-

zım” seçeneklerini işaretlemişlerdir. İngiliz 

katılımcıların tercihi ise %30 ile “kararsızım” 

seçeneği olmuştur. Rus ve İngiliz erkekler ço-

ğunlukla “kararsızım” seçeneğini işaretlerken 

Alman erkeklerin tercihi çoğunlukla “katılıyo-

rum” seçeneği olmuştur.  

Tablo kadınlar açısından değerlendirildi-

ğinde ise Alman ve İngiliz kadınların çoğun-

lukla “katılıyorum” seçeneğini işaretlediği, 

Rus kadınların ise “kesinlikle katılıyorum” 

seçeneğini tercih ettikleri gözlemlenmektedir. 

 

Tablo 7. Cevaplayıcıların Tatile Çıkmaya Karar Vermede Çevresindeki  

İnsanların Tavsiyesini Almaya Yönelik Dağılım 

“Tatile çıkmaya karar verdiğimde çevremdeki insanların tavsiyesini sorarım” 

  (1) (2) (3) (4) (5) Toplam 

  f % f % f % f % f % f % 

Alman 
Kadın 21 7,0 44 14,6 79 26,2 84 27,8 74 24,5 302 100 

Erkek 27 7,3 41 11,1 117 31,5 127 34,2 59 15,9 371 100 
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Toplam 48 7,1 85 12,6 196 29,1 211 31,4 133 19,8 673 100 

Rus 

Kadın 24 8,3 31 10,7 73 25,2 76 26,2 86 29,7 290 100 

Erkek 24 12,8 24 12,8 53 28,3 46 24,6 40 21,4 187 100 

Toplam 48 10,1 55 11,5 126 26,4 122 25,6 126 26,4 477 100 

İngiliz 

Kadın 20 12 16 9,6 42 25,1 52 31,1 37 22,2 167 100 

Erkek 20 10,9 23 12,6 64 35 46 25,1 30 16,4 183 100 

Toplam 40 11,4 39 11,1 106 30,3 98 28,0 67 19,1 350 100 

(1)Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum 

“Tatile çıkmaya karar verdiğimde çevremdeki 

insanların tavsiyesini sorarım” ifadesine katılım 

düzeylerine ilişkin sonuçların Tablo 7’de iz-

lenmesi mümkündür. Tablo 7 incelendiğinde 

(5) seçeneğini işaretleyen gruplar içerisinde en 

yüksek oranın %29,7 ile Rus kadınlara ait ol-

duğu gözlemlenmektedir. Bu seçeneği en az 

işaretleyen grup ise %15,9 ile Alman erkekler 

olmuşlardır. Kadınlar ve erkekler (5) seçeneği 

için karşılaştırıldığında milliyetlerin tamamın-

da kadın katılımcıların erkek katılımcılara 

oranla daha çok bu seçeneği işaretlediklerini 

ifade etmek mümkündür. En belirgin farklılık 

ise Alman kadınlar ve erkekler arasında ortaya 

çıkmıştır. Katılıyorum (4) seçeneğini işaretle-

yen katılımcıların oranları incelendiğinde ise 

Alman erkeklerin %34 ile ilk sırada yer aldık-

ları gözlemlenmektedir. Bu seçeneği en düşük 

oranda işaretleyen grup ise %24 ile Rus erkek-

ler olmuştur.  

 

Tablo 8. “Çevremdeki insanların fikirlerini aldığımda daha iyi bir tatil geçiririm”  

İfadesine Katılım Dağılımı 

“Çevremdeki insanların fikirlerini aldığımda daha iyi bir tatil geçiririm” 

  (1) (2) (3) (4) (5) Toplam 

  f % f % f % f % f % f % 

Alman 

Kadın 17 5,6 38 12,6 109 36,1 77 25,5 61 20,2 302 100 

Erkek 26 7 40 10,8 139 37,5 110 29,6 56 15,1 371 100 

Toplam 43 6,4 78 11,6 248 36,8 187 27,8 117 17,4 673 100 

Rus 

Kadın 36 12,4 42 14,5 73 25,2 79 27,2 60 20,7 290 100 

Erkek 20 10,7 18 9,6 58 31 47 25,1 44 23,5 187 100 

Toplam 56 11,7 60 12,6 131 27,5 126 26,4 104 21,8 477 100 

İngiliz 

Kadın 9 5,4 14 8,4 45 26,9 45 26,9 54 32,3 167 100 

Erkek 6 3,3 12 6,6 53 29 64 35 48 26,2 183 100 

Toplam 15 4,3 26 7,4 98 28 109 31,1 102 29,1 350 100 

(1)Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum 

 “Çevremdeki insanların fikirlerini aldığımda 

daha iyi bir tatil geçiririm” ifadesinde katılım 

düzeylerine ilişkin çapraz tablo incelendiğinde 

en yüksek ortalamaya %37,5 ile “kararsızım” 

seçeneğinin sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Bu seçeneği tercih eden grup ise Alman erkek-

ler olmuştur. Alman kadınların da %36,1 ora-

nında “kararsızım” seçeneğini işaretledikleri 

gözlemlenmektedir. Rus kadın ve erkeklerde 

ise en yüksek ortalamalar “katılıyorum” seçe-

neğine ait olarak gerçekleşmiştir. Rus kadınla-

rın %27,2’si bu seçeneği işaretlerken, Rus er-

keklerin ise %25,1’inin tercihi “katılıyorum” 

seçeneği olmuştur. İngilizlerin tercihi de Rus 

katılımcılar gibi “katılıyorum” seçeneği olmuş-
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tur. İngiliz erkeklerin %35’i, kadınların ise 

%26,9’u bu seçeneği işaretlemişlerdir. Tablo 

kadınlar açısından değerlendirildiğinde; Al-

man kadınların “kararsızım, Rus kadınların 

“katılıyorum”, İngiliz kadınların ise “kesinlikle 

katılıyorum” seçeneğini işaretlediği gözlem-

lenmektedir. Erkekler açısından tabloyu ince-

lemek gerekir ise; Alman erkeklerin %37,5, Rus 

erkeklerin ise %31 ile “kararsızım”, İngiliz 

erkeklerin ise  %35 ile “katılıyorum” seçeneği-

ni işaretledikleri gözlemlenmektedir.  

Tablo 9. “Çevremdeki insanların tavsiyeleri tatil seçimimde etkili olur”  

İfadesine Katılım Dağılımı 

“Çevremdeki insanların tavsiyeleri tatil seçimimde etkili olur” 

  (1) (2) (3) (4) (5) Toplam 

  f % f % f % f % f % f % 

Alman 

Kadın 35 11,6 43 14,2 74 24,5 91 30,1 59 19,5 302 100 

Erkek 41 11,1 61 16,4 86 23,2 117 31,5 66 17,8 371 100 

Toplam 76 11,3 104 15,5 160 23,8 208 30,9 125 18,6 673 100 

Rus 

Kadın 24 8,3 46 15,9 89 30,7 83 28,6 48 16,6 290 100 

Erkek 24 12,8 18 9,6 70 37,4 48 25,7 27 14,4 187 100 

Toplam 48 10,1 64 13,4 159 33,3 131 27,5 75 15,7 477 100 

İngiliz 

Kadın 13 7,8 13 7,8 45 26,9 56 33,5 40 24 167 100 

Erkek 9 4,9 26 14,2 42 23 70 38,3 36 19,7 183 100 

Toplam 22 6,3 39 11,1 87 24,9 126 36 76 21,7 350 100 

(1)Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum 

“Çevremdeki insanların tavsiyeleri tatil seçi-

mimde etkili olur” ifadesine katılım oranları 

Tablo 9’da verilmiştir. Tablo incelendiğinde en 

yüksek ortalamanın %38,3 ile “katılıyorum” 

seçeneğine ait olduğu görülmektedir. Bu seçe-

neği işaretleyen grup ise İngiliz erkekler ol-

muştur. Bu ortalamayı %37,4 ile “kararsızım” 

seçeneği takip etmiş, bu seçeneği ise en çok 

Rus erkekler işaretlemişlerdir. Tablo milliyetler 

açısından değerlendirildiğinde; Almanların 

%30,9 ile en çok “katılıyorum” seçeneğini işa-

retledikleri görülmekteyken Rus katılımcılar 

%33,3 ile en çok “kararsızım” seçeneğini işaret-

lemişlerdir. İngiliz katılımcıların tercihi de %36 

ile “katılıyorum” seçeneği olmuştur. Tabloyu 

kadın katılımcılar açısından incelemek gerekir 

ise; Alman kadınların %30,1’inin “katılıyo-

rum” seçeneğini işaretledikleri gözlemlenmek-

tedir. Rus kadınların ise %30,7’si “kararsızım” 

seçeneğini işaretlemişlerdir. İngiliz kadınların 

tercihi de %33,5 ile “katılıyorum” seçeneği 

olmuştur. Tablo 3.19 erkek katılımcılar açısın-

dan değerlendirildiğinde ise; Alman erkeklerin 

%31,5’inin “katılıyorum” seçeneğini işaretle-

dikleri gözlemlenmektedir. İngiliz erkeklerinin 

tercihi de Alman erkekleri gibi bu seçenek 

olmuştur (%38,3). Rus erkeklerinin %37,4’ünün 

tercihi ise “kararsızım” seçeneği olmuştur.  

Katılımcıların AAİ eğilimlerini ölçmek 

amacıyla onlara yöneltilen son ifade “Tatil 

kararımdan önce çevremdeki insanların fikirlerini 

alma ihtiyacı hissetmem” ifadesi olmuştur. Bu 

ifade olumsuz anlam içerdiği için diğer ifade-

lerin aksine bu ifadede (5) seçeneğini işaretle-

yen katılımcıların AAİ eğilimlerinin düşük 

olduğunu ifade etmek mümkündür. İfadeye 

ilişkin katılım düzeyleri incelendiğinde en 

yüksek ortalamanın %29,9 ile “katılmıyorum” 

ifadesine ait olduğu ve bu ifadeyi tercih eden-

lerin ise İngiliz kadınlar olduğu gözlemlen-

mektedir. Bu ortalamayı %28,3 ile “kesinlikle 

katılmıyorum” ifadesi almış ve bu ifadeyi ter-

cih edenler Rus kadınlar olarak gerçekleşmiş-

tir. Tablo milliyetler açısından değerlendirildi-

ğinde Almanlarda en yüksek ortalamanın 

%23,5 ile “katılıyorum” seçeneğine ait olduğu 

gözlemlenirken, Rus turistlerin %26,2’sinin 

“kesinlikle katılmıyorum” seçeneğini, İngiliz 
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turistlerin ise %26’sının “katılmıyorum” seçe-

neğini işaretledikleri gözlemlenmektedir. Tab-

lo 10 kadınlar açısından değerlendirildiğinde; 

Alman kadınların tercihinin%23,8 ile “katılıyo-

rum” seçeneği olduğunu, bu oranı %23,2 ile 

“kesinlikle katılmıyorum” seçeneğinin takip 

ettiği gözlemlenmektedir. Rus kadınlarının 

%28,3’ünün tercihi de “kesinlikle katılmıyo-

rum” seçeneği olmuştur. İngiliz kadınlarının 

en çok tercih ettiği seçenek ise %29,9 ile “ka-

tılmıyorum” seçeneği olmuştur. Tablo erkek 

katılımcılar açısından incelendiğinde ise Al-

man erkeklerin %23,2 ile “kesinlikle katılmıyo-

rum” ve “katılıyorum” seçeneklerini aynı 

oranda tercih ettikleri gözlemlenmekteyken, 

Rus erkeklerin %25,1’inin tercihi “katılıyorum” 

seçeneği olmuştur. İngiliz erkeklerinin %26,8’i 

ise “kesinlikle katılmıyorum” tercihini işaret-

lemişlerdir. Tablo incelenirken, bu tablodaki 

yüzdelik dağılımların öncekilere göre birbirine 

çok yakın olduğu da göz önünde bulundurul-

malıdır.  

 

Tablo 10. “Tatil Kararımdan Önce Çevremdeki İnsanların Fikirlerini  

Alma İhtiyacı Hissetmem” İfadesine Katılım Dağılımı 

“Tatil kararımdan önce çevremdeki insanların fikirlerini alma ihtiyacı hissetmem” 

  (1) (2) (3) (4) (5) Toplam 

  f % f % f % f % f % f % 

Alman 

Kadın 70 23,2 60 19,9 42 13,9 72 23,8 58 19,2 302 100 

Erkek 86 23,2 55 14,8 78 21 86 23,2 66 17,8 371 100 

Toplam 156 23,2 115 17,1 120 17,8 158 23,5 124 18,4 673 100 

Rus 

Kadın 82 28,3 46 15,9 59 20,3 63 21,7 40 13,8 290 100 

Erkek 43 23 24 12,8 42 22,5 47 25,1 31 16,6 187 100 

Toplam 125 26,2 70 14,7 101 21,2 110 23,1 71 14,9 477 100 

İngiliz 

Kadın 38 22,8 50 29,9 42 25,1 15 9 22 13,2 167 100 

Erkek 49 26,8 41 22,4 47 25,7 17 9,3 29 15,8 183 100 

Toplam 87 24,9 91 26 89 25,4 32 9,1 51 14,6 350 100 

(1)Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum 

Çapraz tablolar gerçekleştirildikten sonra 

araştırma ölçeğinde yer alan AAİ faktörlerini 

ölçmeye yönelik ifadeler faktör analizine tabii 

tutulmuştur. Gerçekleştirilen faktör analizinde 

öncelikle KMO değeri incelenmiştir. Faktör 

analizinin gerçekleştirilebilmesi için KMO 

örneklem değerinin en az 0,60 üzerinde çıkma-

sı beklenmekte, 0,80 üzerindeki değerler “çok 

iyi”, 0,90 üzerindeki değerler ise “mükemmel” 

olarak ifade edilmektedir. Ayrıca Bartlett testi 

sonucunun da 0,05’den küçük gerçekleşmesi 

örneklem büyüklüğünün yeterliliği açısından 

faktör analizinin ön koşulunu oluşturmaktadır.  

Araştırmaya konu olan ifadelerin faktör 

analizi sonucu, örneklemin KMO örneklem 

değeri 0,914 olarak hesaplanmıştır. Bartlett 

testinin sonucu (sig. ,00) anlamlı bir faktör 

modelinin kurulabileceğini göstermektedir. Bu 

değerler veri setinin faktör analizi için uygun 

olduğunun birer göstergesidir. Gerçekleştirilen 

faktör analizi sonucunda veri setinin dört fak-

tör altında toplandığı gözlemlenmiştir. “AAİ-

Pozitif”, “AAİ-İçerik”, “AAİ-Sıklık” ve “AAİ-

Negatif” olarak adlandırılan bu dört faktörün 

toplam varyansı açıklama oranı %70,4 olarak 

gerçekleşmiştir. AAİ’yi oluşturan faktörlerin 

kendi iç güvenilirliklerinin sağlanıp sağlan-

madığının ölçülmesi amacıyla her faktörü 

oluşturan ifadeler ayrı ayrı güvenilirlik anali-

zine tabii tutulmuştur.  

Güvenilirlik analizi sonucu en düşük 

Alpha değerinin %83 olarak gerçekleşmesi 

faktörleri oluşturan ölçeğin yüksek derecede 
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güvenilir olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Faktör analizi sonucu elde edilen faktörlerin 

ölçeğin uyarlandığı kaynak çalışma ile 

(Goyette vd., 2010) örtüştüğü gözlemlenmiştir.  

 

Tablo 11. Ağızdan Ağıza İletişim Ölçeğine İlişkin Faktör Yükü, Öz Değer ve  

Varyans Açıklama Oranları 

Faktörler 
Öz De-

ğer 

Açıklanan 

Varyans (%) 
α 

AAİ-Pozitif 43,18 22,25 ,89 

AAİ-İçerik  12,88 22,19 ,88 

AAİ-Sıklık  8,40 13,23 ,87 

AAİ-

Negatif 
6,02 12,81 ,83 

KMO: ,914; Bartlett's Test of Sphericity (Sig.): ,000; Kümülatif Açıklanan Varyans: 70,495 

Faktör analizinden sonra elde edilen fak-

törleri oluşturan ifadelere ait verilerin aritme-

tik ortalamaları alınarak faktör değişkenleri 

oluşturulmuştur. Elde edilen bu değişkenler 

varyans analizine tabii tutularak katılımcıların 

AAİ eğilimlerinde milliyetlere göre farklılık 

bulunup bulunmadığı analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarını Tablo 12’de incelemek mümkün-

dür. Tablo 12 incelendiğinde faktörlerin ta-

mamı için p değerlerinin 0,05’den düşük ger-

çekleştiği, diğer bir ifade ile tüm faktörlerde 

anlamlı farklılıklar bulunduğu gözlemlenmek 

tedir.  

Tablo 12. Milliyetlere Göre AAİ Faktörlerinde Anlamlı Farklılık Bulunup Bulunmadığına İlişkin 

Varyans Analizi Sonuçları 

 Ülke n  ss F değeri p değeri 

AAİ-SIKLIK 

ALMANYA 673 3,38 1,06 

59,14 ,00 RUSYA 477 3,27 1,13 

İNGİLTERE 350 2,61 1,14 

AAİ-İÇERİK 

ALMANYA 673 3,55 ,93 

66,87 ,00 RUSYA 477 3,46 ,94 

İNGİLTERE 350 2,86 ,91 

AAİ-NEGATİF 

ALMANYA 673 1,93 1,21 

102,59 ,00 RUSYA 477 2,78 1,06 

İNGİLTERE 350 1,84 ,94 

AAİ-POZİTİF 

ALMANYA 673 3,58 ,95 

9,39 ,00 RUSYA 477 3,42 ,94 

İNGİLTERE 350 3,33 ,93 

AAİ-Sıklık faktörü için gerçekleştirilen 

Scheffe analizi incelendiğinde gerçekleşen 

anlamlı farklılığın İngilizlerde ortaya çıktığı 

görülmektedir. İngilizler bu faktöre Alman ve 

Rus turistlerden daha düşük katılım göster-

mişlerdir. Aritmetik otalamalar incelendiğinde 

de Alman (3,38) ve Rus (3,27) katılımcıların 

ortalamalarının birbirine yakın gerçekleştiği, 

İngilizlerin ise 2,61 gibi düşük bir seviyede 

X



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  315 

kaldığı gözlemlenmektedir. Bu sonuçtan hare-

ketle İngilizlerin Alman ve Rus katılımcılara 

göre daha az AAİ gerçekleştirdiğini ifade et-

mek mümkündür. Scheffe testinde ayrıca AAİ-

İçerik faktöründe de diğerlerinden farklılaşan 

grubun İngilizler olduğu gözlemlenmiştir. 

Aritmetik ortalamalar bu faktör için incelendi-

ğinde de sıklık faktörüne benzer bir durumun 

ortaya çıktığını görmek mümkündür. Bu fak-

tör için İngiliz katılımcılara ait aritmetik orta-

lamanın 2,86 olarak gerçekleştiği, Alman ve 

Rus katılımcılara ait aritmetik ortalamaların ise 

3,55 ve 3,46 olarak gerçekleştiği gözlemlen-

mektedir. AAİ-Negatif faktörü için Scheffe 

testi incelendiğinde ise farklılaşan grubun 

Ruslar olduğu gözlemlenmektedir. Rus katı-

lımcıların bu faktör için aritmetik ortalamaları 

2,78 olarak gerçekleşirken Alman katılımcılar 

1,93; İngiliz katılımcılar ise 1,84’de kalmışlar-

dır. Bu sonuçlardan hareketle Rus katılımcıla-

rın diğerlerine göre daha çok negatif AAİ ger-

çekleştirme eğiliminde olduklarını ifade etmek 

mümkündür. AAİ-Pozitif faktörü açısından ise 

farklılık ortaya koyan grup Almanlar olmuş-

tur. Scheffe testi sonuçlarına göre Almanlar 

diğer iki grupla da anlamlı farklılığa sahiptir-

ler. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde de 

Almanların (3,58) İngiliz (3,33) ve Ruslara 

(3,42) göre daha çok pozitif AAİ eğiliminde 

olduklarını ifade etmek mümkündür.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ticari olmayan bir iletişim şekli olarak ta-

nımlanabilecek AAİ, tüketicilerin deneyim 

sahibi oldukları ürünler hakkındaki bilgi ve 

deneyimlerini çevreleriyle paylaşma isteğin-

den ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin dene-

yimlerine göre olumlu ya da olumsuz olarak 

ortaya çıkabilen AAİ, söz konusu ürünü satın 

almak isteyen tüketicilerin ürüne ilişkin bir ön 

bilgiye sahip olmalarını sağlamaktadır. Baş-

langıçta deneyimlerden hareketle ortaya çıkan 

AAİ, daha sonrasında kişisel olmayan, başka-

larına ait olduğu varsayılan tecrübelerin pay-

laşılması şekline de dönüşebilmektedir. Dola-

yısıyla bir ürün ya da marka hakkında bir me-

saj AAİ ile iletilmeye başlandıktan sonra mesa-

jın değiştirilmesi, mesaja müdahale edilmesi 

ya da mesajın iletilmesinin ortadan kaldırılma-

sı mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle 

pazarlamacıların temel hedefi ürün ya da mar-

kaya ilişkin olarak sadece istenilen AAİ mesaj-

larının yayılmaya çalışılması olmalıdır. Olum-

lu ve olumsuz olmak üzere iki boyutu bulunan 

AAİ’nin, bu çalışmada da belirtildiği gibi, lite-

ratürde “sıklık” ve “içerik” boyutları da bu-

lunmaktadır. Herhangi bir ürün hakkında 

iletilen mesajların hangi sıklıkla iletildiği 

AAİ’nin “sıklık” boyutunu oluştururken, ileti-

len mesajların ürün ya da markanın hangi 

özellikleri hakkında olduğu ise “içerik” boyu-

tunu oluşturmaktadır. AAİ’nin olumlu ya da 

olumsuz olması kadar hangi sıklıkla gerçekleş-

tirildiği ve içeriğinin ne olduğu da etki düze-

yini yükselten veya azaltan faktörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Çalışmada elde edilen önemli sonuçlar-

dan ilki, katılımcıların seyahat işletmesi tercih-

lerinde başvurdukları bilgi kaynaklarının öl-

çülmesine ilişkin soruda ortaya çıkmıştır. Bu 

soru için birden fazla tercihin işaretlenmesine 

müsaade edilmiştir. Analiz sonuçlarında her 

katılımcıların toplamı değerlendirildiğinde 

arkadaşlar, internet ve aile seçeneklerinin ilk 

üç sırada yer aldıkları görülmüştür. AAİ kay-

nakları içerisinde ilk sırada yer alan aile ve 

arkadaş çevresi kaynaklarının araştırmamızda 

da ilk sıralarda yer alması katılımcıların seya-

hat işlemesi tercihlerinde AAİ’yi kullanma 

oranlarının yaygın olduğunun bir göstergesi 

olarak yorumlanmıştır. İnternet kullanımının 

ikinci sırada yer alması ise farklı açılardan 

üzerinde durulması gereken bir diğer önemli 

noktadır. Öncelikle internet, AAİ’nin internet 

ortamında yapılan şekli olan Viral Marke-

ting’in uygulama alanına girmektedir. Çalış-

mamızda seçenek “internet” olarak belirlendi-

ği için bu seçeneği işaretleyenlerin ne kadarı-

nın seyahat işletmelerinin internet siteleri ya 

da internet üzerinden reklamları kastettikleri, 

ne kadarının ise sosyal medyayı kastettikleri 

anlaşılamamıştır. Ancak internet seçeneğinin 

ikinci sırada işaretlenen bir seçenek olması 

çağımızın önemli pazarlama alanlarından biri 

olan internetin seyahat işletmesi tercihinde de 

önem taşıdığının bir göstergesi olarak değer-

lendirilmektedir. Bu sonucu bir diğer açıdan 

değerlendirmek gerekirse, internetin ilk sırada 

yer almamış olması her ne kadar günümüzde 

çok önemli bir pazarlama alanı olarak kabul 

edilmiş olsa da en temel iletişim yöntemlerin-

den biri olarak tanımlanan AAİ’nin yerini dol-
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duramadığının bir göstergesi olarak değerlen-

dirilmiştir. İnternetin hayatın her alanında yer 

sahibi olmasına rağmen, tüketiciler tercihle-

rinde en etkili olan yöntemin arkadaş çevresi, 

diğer bir ifadeyle AAİ olduğunu belirtmişler-

dir. Bu alanda yapılmış farklı çalışmalar da 

araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Örneğin, Ishida (2011, s.41) bu tezin ölçeğinin 

oluşturulmasına da kaynaklık eden araştırma-

sında AAİ kaynaklarını geleneksel ve e-AAİ 

kaynakları olmak üzere iki başlık altında top-

lamış ve araştırma sonuçlarına göre geleneksel 

AAİ kaynakları içerisinde aile ve arkadaş çev-

resinin ilk iki sırada yer aldıklarını ifade etmiş-

tir. Arlı’nın (2012, s.162) AAİ’nin satın alma 

kararları üzerindeki etkisini belirlemeye yöne-

lik çalışmasında ise tüketicilerin satın alma 

karar sürecinde AAİ’nin ikinci sırada etkili 

olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak Türker’in 

2013 (s.133) yılında gerçekleştirmiş olduğu 

ülke imajının algılanan risk üzerindeki etkisini 

ölçmeye yönelik çalışmasında da turistlerin 

Türkiye hakkında bilgi edinmek için kullan-

dıkları kaynaklar içerisinde internet ilk sırada 

yer alırken AAİ ikinci sırada yer almıştır.  

Araştırma verilerinden elde edilen ve 

üzerinde durulması gereken bir diğer önemli 

sonuç ise AAİ boyutlarının ölçümüne ilişkin 

ifadelere ait verilerden elde edilmiştir. Söz 

konusu ifadelere katılımcıların 5’li Likert ölçe-

ği ile katılım düzeylerinin ölçüldüğü tabloda 

en yüksek ortalamalara “bu seyahat işletmesini 

tavsiye ederim”, “bu seyahat işletmesinin ba-

şarılı hizmetlerinden bahsederim” gibi olumlu 

AAİ faktörüne ilişkin ifadelerin sahip olduğu 

gözlemlenmektedir. Tablo incelendiğinde on 

sekiz ifade içersinden en yüksek ortalamaya 

sahip ilk beş ifadenin tamamının pozitif 

AAİ’ye ilişkin ifadeler olduğu gözlemlenmiş-

tir. En düşük ortalamaya sahip üç ifade ise 

negatif AAİ boyutunu ölçmeye yönelik ifade-

lerde gerçekleşmiştir. Bu sonuçtan hareketle 

turistlerin tatil yaptıkları seyahat işletmesine 

ilişkin olarak öncelikle olumlu şeylerden bah-

setme eğiliminde olduklarını ifade etmek 

mümkündür. Sachse ve Mangold (2011, s.38) 

yaptıkları çalışmada araştırma sonuçlarının 

tam tersine tüketicilerin olumsuz deneyimleri-

ni daha çok paylaşma eğiliminde olduklarını 

ifade etmişlerdir. Çalışmada elde edilen sonuç-

ların bu yönü ile literatürden farklılık göster-

diğini ifade etmek mümkündür. Ancak Uygun 

vd. (2011) ise yiyecek içecek işletmeleri müşte-

rileri üzerine yapmış oldukları çalışmada 

hedonik hizmet deneyimi ile olumlu AAİ dav-

ranış eğilimi arasında pozitif yönlü güçlü bir 

ilişkiye ulaşırken, negatif AAİ’de anlamlı bir 

ilişki tespit edememişlerdir. Bu sonuçlardan 

hareketle, tatil deneyimi gibi duygusal, sosyal 

ve estetik içerikli deneyimler olarak tanımla-

nan hedonik deneyimlerde akılcı deneyimlerin 

aksine olumlu AAİ eğiliminin daha yüksek 

olduğunu ifade etmek mümkündür.  Bu çalış-

mada da turistlerin olumlu deneyimlerini pay-

laşma konusunda daha istekli oldukları sonu-

cuna varılmıştır. Turistler olumlu deneyimler 

yaşamak ve yaşadıkları olumlu deneyimleri 

çevreleri ile paylaşmak eğilimindedirler. Diğer 

bir ifade ile kendilerini memnun eden seyahat 

işletmesini çevrelerine tavsiye ederek ödüllen-

dirmeye hazır durumdadırlar. Dolayısıyla 

seyahat işletmelerinin pozitif AAİ’yi arttırmak 

için yapması gereken ilk ve en önemli şey müş-

teri memnuniyetini arttırmaktır.  

Katılımcıların AAİ doğrultusunda seyahat 

işletmesi seçen turistlere yönelik bakış açıları-

nın belirlenmesi amacıyla sorulan soruda katı-

lımcıların %48,7’sinin bu soruya “bilinçli” se-

çeneğini işaretleyerek AAİ’ye karşı olumlu bir 

bakış açısı sergiledikleri görülmüştür. Cinsiye-

te ve milliyete göre bu soruya verilen cevapla-

ra ilişkin oluşturulan çapraz tabloda, kadınla-

rın AAİ’ye erkeklerden daha olumlu baktığı 

gözlemlenmiştir. Kim vd. (2011) de otel misa-

firlerinin sanal ortamda AAİ eğilimleri üzerine 

gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında ka-

dınların turizm ürünleri için AAİ’yi kullanma 

düzeylerinin daha yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bu sonuçlardan hareketle kadınla-

rın çevrelerinden edindikleri bilgiler doğrultu-

sunda seyahat işletmelerini tercih etme konu-

sunda erkeklerden daha olumlu bir bakış açı-

sına sahip olduklarını ifade etmek mümkün-

dür. Milliyetler açısından değerlendirildiğinde 

ise AAİ ile seyahat işletmesi tercih edenleri 

bilinçli olarak nitelendirenlerin içerisinde Rus 

turistlerin oranlarının daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. İngiliz ve Alman turistlere 

kıyasla Rus turistler AAİ’ye daha olumlu 

bakmaktadırlar. Bununla birlikte göz ardı 

edilmemesi gereken bir diğer sonuç ise Rus 

turistler içerisinde AAİ ile seyahat işletmesi 
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tercihi yapanları “kolaycı” olarak nitelendiren-

lerin oranının da diğer iki milliyete göre daha 

yüksek bir orana sahip olmasıdır. Dolayısıyla 

Alman ve İngiliz turistlerde kararsızların oranı 

yüksekken Rus turistlerde “kararsız”ların 

azınlıkta olduğu, turistlerin  “bilinçli” ya da 

“kolaycı” tercihlerinden birini işaretledikleri 

görülmüştür. 

Katılımcıların seyahat işletmeleriyle ilgili 

olarak çevrelerinden edindikleri bilgiler hak-

kındaki düşünceleri incelendiğinde ise “doğ-

ru”, “inandırıcı” ve “faydalı” ifadeleri için 

yüksek derecede olumlu bir eğilim görülürken 

“güvenilir” ve “tarafsız” ifadelerine katılım 

oranlarının %60’larda kaldığı gözlemlenmiştir. 

Çevreden edinilen bilgiler sonuç olarak diğer 

tüketicilerin deneyimleri doğrultusunda orta-

ya çıkan bilgiler olduğu için tarafsız olmalarını 

beklemek pek mümkün değildir. Bu nedenle 

tarafsızlık konusunda katılım düzeyinin 

%60’larda kalmasını normal karşılamak ge-

rekmektedir. Bununla birlikte “güvenilir” ifa-

desinin de %60’lar düzeyinde kalması katılım-

cıların AAİ’ye olumlu bakmalarına rağmen 

AAİ ile elde ettikleri bilgilerin güvenilirliği 

konusunda tereddütleri olduğunu göstermek-

tedir. Araştırmada ortaya çıkan bu sonuç lite-

ratür ile farklılık göstermektedir. Literatürde 

yer alan kimi çalışmalar AAİ’nin güvenilir 

bulunduğuna yönelik sonuçlar içermektedir 

(Ferris-Costa, 2011; Beerli ve Martin, 2004; 

Murphy vd., 2007). Çapraz tablolar üzerinden 

bu sonuçlar değerlendirildiğinde ise “doğru-

dur” ifadesi için İngiliz turistlerin, “tarafsız-

dır” ve “inandırıcıdır” ifadeleri için ise Rus 

turistlerin en düşük ortalamalara sahip olduk-

ları anlaşılmaktadır. Her ne kadar güvenilirliği 

ve tarafsızlığı konusunda yeterince yüksek 

katılım oranları elde dilmemiş olsa da “fayda-

lıdır” ifadesinin %84’ün üzerinde bir katılım 

düzeyine sahip olması, katılımcıların her ne 

olursa olsun AAİ yolu ile elde ettikleri bilgileri 

değerlendirdiklerinin bir göstergesidir. Benzer 

şekilde katılımcıların çevrelerindeki insanların 

tatil deneyimlerini paylaşmalarına ilişkin duy-

guları sorulduğunda ise; “önemlidir”, “heye-

can vericidir” ve “çekicidir” ifadeleri için 

“evet” seçeneğinin yüksek oran aldığı; buna 

karşın “anlamsızdır”, “sıkıcıdır” ve “gereksiz-

dir” gibi olumsuz ifadelerde ise “hayır” seçe-

neğine katılım oranının daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Aİİ faktörlerine katılım düzeyleri incelen-

diğinde faktörlerin tamamında da anlamlı 

farklılıklar bulunduğu gözlemlenmiştir. So-

nuçlar aritmetik ortalamalar açısından değer-

lendirildiğinde ise faktörlerin tamamında İngi-

lizlerin düşük ortalamalara sahip oldukları 

gözlemlenmiştir. İngilizler içerik olarak en az, 

en seyrek, en az olumsuz ve en az olumlu AAİ 

gerçekleştiren grup olmuşlardır. Bu sonuçlar-

dan hareketle örneklemi oluşturan üç grup 

içerisinde İngilizlerin AAİ’den etkilenme ve 

AAİ’yi seyahat işletmesi tercihlerinde kullan-

ma düzeyi en az olan grup olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Almanlar içerik, sıklık ve 

AAİ-pozitif faktörleri için en yüksek ortalama-

ya sahip olan grup olurken, Ruslar AAİ-

Negatif faktörü için en yüksek ortalamaya 

sahip olmuşlardır. Almanların içerik olarak 

seyahat işletmesine ilişkin daha çok şeyden 

bahsettiklerini ve daha çok olumlu AAİ ger-

çekleştirme eğilimi içerisinde bulunduklarını, 

buna karşın Rusların daha çok olumsuz AAİ 

gerçekleştirme eğilimi içerisinde bulundukla-

rını ifade etmek mümkündür. Ancak soruların 

seyahat edilen işletme değerlendirilerek cevap-

landırıldığı düşünüldüğünde Alman seyahat 

işletmelerinin daha başarılı, Rus seyahat işlet-

melerinin ise müşteri memnuniyetinde daha 

başarısız oldukları gibi bir sonucun çıkarılması 

da mümkündür.  

Analiz sonuçlarının turizm alanında faa-

liyet gösteren seyahat işletmelerinin pazarlama 

faaliyetlerinde dikkat etmeleri gereken bir 

takım çıkarımlar barındırdığı düşünülmekte-

dir. Bu çıkarımları aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür: 

 Öncelikle, analiz sonuçları katılımcıların 

seyahat işletmesi tercihlerinde başvurduk-

ları en önemli kaynakların arkadaşlar ve ai-

le gibi AAİ kaynakları olduğunu ortaya 

koymuştur. Dolayısıyla seyahat işletmeleri 

söz konusu AAİ kaynaklarını besleyecek 

bilgiler üretmeli ve bu bilgileri hedef pazar-

larda yaymanın farklı yollarını geliştirmeli-

dir. Bu bağlamda, seyahat işletmelerinin 

hedef pazarlarda tüketicileri yönlendiren 

fikir liderlerini doğru tespit etmesi ve bu fi-

kir liderlerinin pozitif-AAİ oluşturmalarını 
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besleyecek bilgi ve deneyimlerle donatıl-

masını sağlaması önem kazanmaktadır. 

Böylelikle tüketicilere iletilmek istenen me-

sajlar fikir liderleri aracılığıyla yönlendiri-

lebilecektir.  

 İkinci olarak, her ne kadar tarafsızlığı ve 

güvenilirliği konusunda yeterli oranda katı-

lım sağlanamamış olsa da katılımcıların 

önemli çoğunluğu AAİ ile elde ettikleri bil-

gilerin doğru, inandırıcı ve faydalı olduğu-

nu ifade etmişlerdir. Bu sonuçlardan hare-

ketle olumsuz AAİ faaliyetlerinin turistler 

tarafından çoğu zaman doğruluğu tartışıl-

madan kabul edilebileceği unutulmamalı-

dır. Bireysel deneyimlere dayanmayan, ku-

laktan dolma bilgilerle oluşabilecek, kimi 

zaman rakip markalar tarafından kasıtlı 

olarak gerçekleştirilebilecek olumsuz AAİ 

faaliyetleri tüketiciler tarafından doğruy-

muş gibi algılanabilecek ve işletme asılsız 

iddialara karşı markasını korumak zorunda 

kalabilecektir. Bu nedenle seyahat işlemele-

ri pazar içerisindeki bilgi akışını her zaman 

takip edebilmeli ve gerçekleşebilecek her-

hangi bir olumsuz AAİ faaliyetine karşı çok 

geç olmadan tavır alabilmelidir. Olumlu ve 

olumsuz AAİ faaliyetlerinin denetimi ve 

kontrolü için AAİ kapsamında yer alan 

Viral ve Buzz Marketing’e de önem veril-

melidir.  

 Katılımcıların AAİ boyutlarını ölçmeye 

yönelik ifadelerde katılım düzeylerinin po-

zitif AAİ ifadelerinde en yüksek, negatif 

AAİ ifadelerinde en düşük çıkması ise tu-

ristlerin olumlu AAİ gerçekleştirme eğili-

minde olduğunun bir göstergesidir. Bu du-

rum seyahat işletmelerinin pazarlama faali-

yetlerini kolaylaştıracak olumlu bir sonuç-

tur. Seyahat işletmelerinin yapması gere-

ken, haklarında olumlu bilgiler paylaşmaya 

hazır tüketicilere olumlu deneyimler yaşa-

tarak bahsedecek olumlu bilgiler sağlamak-

tır.  

 Turizm alanında hizmet veren işletme-

ler, hizmet verdikleri pazarın özelliklerine göre 

pazarlama faaliyetlerini şekillendirmek duru-

mundadırlar. Zira AAİ kavramı için, milliyet-

ler göre AAİ faktörlerinde anlamlı farklılıklar 

bulunduğu gözlemlenmiştir. Cinsiyetler açı-

sından da benzer değerlendirme yapmak 

mümkündür. Kadın ve erkek turistlerin 

AAİ’ye bakış açılarında farklılık bulunabil-

mektedir. Bu sonuçlardan hareketle turizm 

işletmelerinin kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı 

pazarlama faaliyetleri geliştirmeleri daha doğ-

ru olacaktır.  

Bu çalışma gerek örneklem büyüklüğü, 

gerek kullanılan analiz türü ve gerekse seyahat 

işletmeleri müşterileri üzerine uygulanmış 

olması nedeniyle literatürde yer alan önemli 

açıkları doldurmaktadır. Ancak bu çalışmanın 

da kimi sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlı-

lıklar bundan sonraki çalışmalarda göz önün-

de bulundurulduğunda çalışmaların daha 

kapsamlı sonuçlar elde etmesini sağlayabile-

cektir. Her ne kadar çalışmanın örneklem bü-

yüklüğü güçlü yönünü oluşturuyor olsa da 

çalışmanın milliyetlere göre ve coğrafi olarak 

sınırlandırılmış olması benzer çalışmaların 

ülkemizin farklı turizm bölgelerinde farklı 

milliyetlerle geçekleştirilmesi durumunda 

daha farklı sonuçlara ulaşılabileceğini düşün-

dürmektedir.  
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MANİSA KENTİNDE TARİHİ TURİZM 
 

 

İsa ÇELİK* 

 

Öz 
Manisa kenti ilk kuruluşundan günümüze sürekli yerleşme mekânı olmasını, sahip olduğu 

coğrafi yapısına borçludur. Manisa Saruhan Oğullarının başkenti olması ve Osmanlılar döneminde de 

şehzadelerin yetiştirdiği yer (şehzadeler şehri)olması sebebiyle, Türk–İslam eserleri bakımından Ege 

Bölgesi’nin en zengin kentidir. 

Kültür turizmi ve bu turizm çeşidine bağlı olarak“tarihi turizm” son yılların en önemli turizm 

faaliyeti olmuştur. Turizmin niteliğinin artırılması ve bu yolla ülkemizin tanıtımı, en etkin tarihi tu-

rizm ile mümkündür. Anadolu’nun Manisa gibi şehirlerin tarihi turizme açılıp, bu adla tanıtılmaları 

durumunda ülkemizde turizmin daha nitelikli yüzü ile karşılanacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, mekânın tarihi gelişimi, tarihi yapıları etkileyen faktörler, kentin tarihi 

dokusu,tarihi yapıların mekânsal dağılımını ve tarihi varlığı koruma ve kullanım bağlamında coğrafi 

bir perspektifle kentin turizmini ortaya koymaktır.Çalışma bir alan araştırması olup, bu incelememiz-

de coğrafi yöntem kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Manisa, Tarihi Turizm 

 

 

Historical Tourism at Manisa 
 
Abstract 

 

From the time of its first establishment to these days, the province Manisa has become a 

costant residence place thanks to its geographical location. Because of the fact that Manisa is the 

capital of “Saruhansans”and being a place to educate Sultan’s sons in times of Ottomans it is the 

richest city of Turkish- Islamic monuments. 

Cultural tourist mand in according to ‘’ the historical tourism’’ has become the most 

significant touristic activity in recent years. With the increasing quality of tourism and the 

advertisement of our country are effectively possible with historical tourism. Exposing Anotilian cities 

like Manisa to historcal tourism and advertising them will enable us to meet more qulified facts of 

tourism in our country. 

The aim of this study is to reveal this historical tourism of the city form a geographical 

perspective in terms of its historical development, the factors affecting historical monuments, the 

historical structure of the city, the local distribution of historical remains and both the protection and 

the usage of hitorical possessions. This study is a kind of branch research and geographical 

methodology is used in academic work. 

 

Keywords: Manisa, Historical Tourism 

 
 

 

*Yrd.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, isacelik@mu.edu.tr 



322 YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 / Aralık - Temmuz 2014 

1-Yerleşmenin Tarihçesi ve Tarihi 

Turizmle İlişkisi:  
Manisa Ege Bölgesinin aşağı Gediz yö-

resi içerisine, eski adı Spiylos olan 

SipilDağı’nın eteğinde, kentsel niteliğini antik 

dönemden günümüze kadar korumuş kentle-

rimizden biridir. Kent Manisa dağının kuzey 

yamacına kurulmuştur. Dağın eteğine ve ova-

ya doğru yayılmıştır (Şekil 1). Kentin burada 

gelişmesinin nedeni; dağ yamacını burada sel 

yataklarıyla yerleşmeye ve kale kurmaya elve-

rişli yer hazırlanması, Akhisar Ovasına açılmış 

olması ve burada düğümlenen yollarla,şehrin 

biraz batısında Sabuncu Belini aşmak üzere 

dağa tırmanarak İzmir körfezine ulaşması, 

şehrin coğrafi konumundan kaynaklanan ge-

lişme nedenleridir. (Dorkot vd.1995: 42 )  

 

 

Şekil 1: Manisa Kenti Lokasyonu 
 

                                           

Spiylos dağı (Sipil Dağı, Manisa Dağı) eteğinde 

bulunan ve geniş alüvyonlu bir ovaya bakan 

“Magnesia”(Manisa) şehrikısa bir müddet 

kaldığıLidya hâkimiyetinden bolluk ve zengin-

liğe kavuşmuştur. (Dorkot, 1998: 289)Lidya 

kralı Kroisos’ un M.Ö. 546’da Pers kralı 

II.Kyrosa mağlup olması üzerine I.Pers Satrap-

lılığına dâhil edilen Magnesia, Persler tarafın-

dan yapılan “Kral Yolu” na yakın bulunması 

sebebiylebu dönemde ekonomik ve ticari yön-

den gelişme göstermiştir. (Emece, 1989: 

15)Fakat günümüzde Manisa kentmerkezinde 

Lidyalılara ait herhangibir maddi kültür kalın-

tısı bulunmamaktadır. İç kalenin, bazı 

kaynaklardaLidyalılar tarafından yapıldığı 

bildirilmektedir. Fakat günümüzde iç kaleden 

herhangi bir iz yoktur. Antalis, Sipylos ve ilk 

Manisa olan Palai Magnesia adındaki bu üç 

kentin bütün izlerini ve kalıntıları Yarık Kaya 

ile bu günkü Manisa arasındaki 7-8 km’lik 

sahada ve yer altında arkeolojik kazılar yapı-

labilirse, şehrin ilk olarak kimler tarafından 

kurulduğuna dair bilgilere net olarak ulaşılabi-

lecektir. 

M.Ö. 334’te Çanakkale Boğazı’ndan 

Anadolu’yageçen Makedonya Kralı İsken-

der,Anadolu’da yaygın bir egemenlik kuran 

Pers ordusunuGranikos Çayı (Biga Ça-

yı)yakınlarında mağlup eder. Daha sonra Pers-

lerin Batı Anadolu’da Satraplık Merkezi olan 

Sardes düşer. (Mansel, 1995: 466) Magnesia 

İskender’in hâkimiyetindensonra M.Ö 281’de 

bütün Küçük Asya ile birlikte I.Selevkosların 

hâkimiyetinegirmiştir. Kent merkezinde bu 

dönemlerden kalma herhangi bir eser yoktur. 

Romalılar M.Ö. 190’da Magnesia 

yakınlarındakisavaşta(Magnesiya Savaşı) III. 

Antiokhos’u mağlup edince, şehir halkın kendi 

rızasıyla Roma hâkimiyetine geçmiştir (Akait, 

1983: 104). Strabon “Coğrafya” adlı kitabında, 

‘’bizim zamanımızda Spiylos Dağının eteğinde 

bulunan Magnesia kenti ve Sardes birçok yer-

deki en ünlü benzerleri gibi depremlerle yı-

kılmış.’’Olduğunu anlatır. (Pekmen, 1972: 81). 
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Şehir imparator Tibery tarafından yeniden 

ihya edilmiştir. İmparator Claudius (M.Ö. 41-

45) zamanında şehir yakınlarında bir su seti, 

Gediz Nehri civarındaki bir köyün etrafına bir 

su kemeri yapılmış, ayrıca Magnesia-Spiylos 

yolu tamir olmuştur (Emece, 1989: 16). Roma 

İmparatorluğu’nun ikiyeayrılması ile Magnesi, 

Doğu roma İmparatorluğu’na bağlı şehirlerden 

biri olmuştur. Bizanslılar devrinde piskopos-

luk haline gelmiştir. Latinlerin XII. Asır başla-

rında İstanbul’a hâkim oldukları devirde ise. 

İznik İmparatoru Dukas, Latinlerle yaptığı 

mücadele esnasında uzun müddet 

Magnesia’da ikamet etmiştir. Böylece şehir, 

Bizans’ın son zamanına doğru Batı Anado-

lu’nun en büyük merkezlerinden biri olmuş-

tur(Pektaş, 1960: 124). Ancak, 1701’den beri 

Anadolu’ya hâkim olmaya başlayan Türklerin 

bu ülkeyi yurt edinmeleri, Batı Anadolu bölge-

sindeki diğer Bizans şehirleri gibi 

Magnesia’nın da kaderini değiştirecektir 

(Emece, 1989: 17) . Kent merkezinde Bizanslılar 

döneminden kalma “Dış Kale’’ olarak bilinen, 

yer yer izlenebilen sur duvarları ve birkaç kule 

parçası günümüze kadar gelebilmiştir. 

Tarihi turizme konu olan yapıların ta-

mamı Beylikler ve Osmanlı döneminden kal-

ma eserlerdir. Bu dönem 1305’de Manisa mın-

tıkasına yayılarak fütuhat yapan Saruhan oğul-

larıyla başlar. Saruhan Bey Türklerin Leşkeri ili 

dedikleri (Laşka ili) vilayetinin merkezi olan 

Manisa’yı 1313’te alarak denize doğru hudu-

dunu genişletti ve bu suretle hemen hemen 

eski Lidya‘ya sahip oldu. (Uzun çarşılı, 1988: 

84 ) Yeni sahiplerininlisanına uygun olarak 

“Magnesia” şeklinde telaffuz değişikliğine 

uğrayan şehre, daha sonra “Manisa” ismi ve-

rilmiştir. Saruhan Bey zamanında Manisa he-

men hemen tamamen Türkleşmiş, şehrin çeh-

resi değişmeye ve yeni sahiplerinin engin me-

deniyeti hâkim olmaya başlamıştır. Sur dışın-

da ilk yerleşmeler bu dönemde, İlyas Bey Mes-

cidinin yapılmasıyla başlar.İshak Çelebi dö-

neminde ise yoğunluk kazanır. Bu dönemde 

yapılan Ulu Camii ve Külliyesi bu çekirdek 

etrafında gelişir. 

Manisa ve çevresinin kati olarak Os-

manlı idaresine geçmesi 1412 yılında Çelebi 

Mehmet devrinde gerçekleşmiştir. Osmanlı 

hâkimiyetine geçen yerlerde devlet otoritesinin 

kuvvetle yerleşmesi için hususiyetle ilhak edi-

len ve umumiyetle “Sancak” haine getirilen 

eski beyliklerin merkezlerine çok defa haneden 

mensubu şehzadeler tayin olunmakta idi. 

Önemini koruyan başlıca şehzade sancağı olan 

yerler: Kütahya, Amasya, Konya veLisanına 

uygun olarak adı ‘’Magnesia, Magnisa’’ şek-

linde talafuz değişikliğine uğrayan şehre daha 

sonra “Manisa” ismi verilmiştir. Manisa’dır 

Ancak XVI. Asrın yarılarından itibaren Amas-

ya’nın önemini kaybetmesiyle Manisa diğer 

şehirlerin önüne geçmiştir. Manisa bilhassa bu 

asırda, iktisadi bakımından müsait şartlara 

sahip ve İstanbul’a olan yakınlığı sebebiyle 

tercih edilmiştir. Böylece Manisa, XVI. Asırdan 

günümüze kadar “Şehzadeler Şehrin” olarak 

önem kazanmıştır, adeta ikinci bir payitaht 

vasfına haiz olmuştur. (Emecen, 1989: 27) Ma-

nisa’da birçok şehzade görev yapmıştır. Bu 

şehzadelerden padişahlık yapanlar: Fatih Sul-

tan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Se-

lim, III.Murat, III. Mahmut ve Manisa’da do-

ğan Mustafa’dır. Bu bakımdan Manisa söz 

konusu dönemde, ikinci bir siyasi merkez ol-

muştur. Fatih Sultan Mehmet ve bundan sonra 

gelen şehzadeleri okutmak için Manisa’ya 

birçok hoca ve âlim gelmiştir. Bundan dolayı 

cami ve medrese sayısı artmıştır ve Manisa 

büyük bir kültür merkezi olmuştur.(Acun, 

1999: 12) 

2-Tarihi Mekânlar 
a-Tarihi yapılar: Manisa öncelikle 

Saruhanoğulları tarafından imar edilmiştir. 

Anadolu’daki Beylikler dönemi yapılarının 

özgün örnekleri Manisa’da bulunmaktadır. 

Beylikler döneminden sonra Manisa XVI.asrın 

sonlarına kadar şehzadeler şehri olarak ikinci 

bir siyasi merkez olması nedeniyle Osmanlı 

döneminde ait, farklı fonksiyonlara sahip bir-

çok tarihi yapı bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 1: Saruhanoğulları döneminin ilk yapılarından Ulu Camii ve Külliyesi 
 

Beylikler ve Osmanlı döneminde yapılaşan Manisa “tarihi şehir” kimliği ile anılabilecek Ana-

dolu’daki önemli kentlerden birisidir. Özellikle anıtsal özellik taşıyan yapıların bir kısmı günümüze 

kadar ulaşabilmiştir. Manisa’da bulunan tarihi yapılar cami ve mescitler, medreseler, tekke ve zaviye-

ler, türbeler, askeriyapılar, sivilyapılar, sosyal yapılar, ticari yapılar, hamamlar, sıbyan mektebi, kü-

tüphane ve çeşmelerden ibarettir. 

 

                          

Fotoğraf 2: 1583-1592 Yılları arasında yapılan, Klasik Osmanlı mimarisinin en zarif örnek-

lerinden birini oluşturan Muradiye Camii 
 

Manisa kent merkezinde Saruhanoğulları döneminden kalma 6 camii ve mescit, Osmanlılar 

döneminden kalma 30 adet cami ve külliye şeklinde inşa edilmiştir. Bunlar; Ulu Camii (Fotoğraf 1), 

Sultan Camii, İvaz Paşa Camii, Hatuniye Camii, Muradiye Camii (Fotoğraf 2), Dilşikar Camii, Hüsrev 

Ağa Camii ve külliyeleridir. Tarihi kentte bulunan medrese sayısı 5’tir. Bunlardan; Ulu Cami Medre-

sesi Saruhanoğulları döneminden. Sinan Bey, Sultan Muradiye ve Velet Bey Medreseler Osma lılar 

döneminden kalmadır. Yörede Tekke ve Zaviyede olarak ise 5tarihi yapı bulunmaktadır. Bunlardan 

Mevlevihane ve Seyit Hoca tekkesi Saruhanoğulları dönemine, Yiğitbaşı, Kabak ve Rufai tekkeleri ise 

Osmanlı dönemine aittir. 
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Fotoğraf 3: Günümüzde restorasyonu yapılarak Mevlana Derneği olarak kullanılan Kabak 

Tekkesi 

 

                          

 

Fotoğraf 4: Uzun yıllar Eskiciler Çarşısı ( Bit Pazarı) olarak kullanıldıktan sonra günü-

müzde restorasyon aşamasında olan Rum Mehmet Paşa Bedesteni 
 

Bugün tekke zaviyeler ya terk edilmiş, 

ya da tamamen yeniden inşa edilmiştir, ya da 

şahıs mülkiyetine geçmiştir. Kentte bulunan 

türbe sayısı ise 12 olup bunlardan 4’ü 

Saruhanoğuları, 8’i ise Osmanlı dönemine 

aittir. Türbelerin büyük bir bölümü ziyarete 

açık olup 4’ü metrük halde bulunmaktadır. Bu 

türbelerden İshak Çelebi Türbesi, Yedi Kızlar 

Türbesi, Tezveren Dede Türbesi, Yirmi İki 

Sultan Türbesi, Avni Ali Türbesi ve Revak 

Sultan Türbeleri ziyarete açık türbelerdir. Ma-

nisa kent merkezinde askeri mimari olarak 

kale olarakinşa edilmiş, iç kaleden iz kalma-

mıştır. Dış kale ise yer yer takip edilebilir. Bi-

zanslar döneminden kalmadır. Sosyal yapı 

olarak tasnif edilebilen Hafsa Sultan Darüşşi-

fası ve Muradiye imareti Osmanlı döneminden 

kalma yapılardır.  

Merkezi otoritenin kuvvetlenmesi ile 

yollar üzerini şehir hanları ve bedestenlere 

bırakılmıştır. Bu gibi ticari kuruluşlar şehri 

merkezinde en büyük (Ulu) caminin çevresin-

de toplanmıştır. Manisa’da tarihi ticari kuru-

luşlar şehrin merkezinde Hatuniye, Muradiye 

ve Sultan camileri arasında yer alır. Bunlar; 

Kurşunlu Han, Yeni Han ve Rum Mehmet 
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Paşa Bedestenidir. Manisa merkezde 

Saruhanoğuları döneminden kalma iki (Dere 

ve Çukur), Osmanlı döneminden kalma ise altı 

(Alaca, Cumhuriyet ve Dilşikar) Hamam bulu-

nur. Kent merkezinden günümüze ulaşabilen 

altı Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. Osmanlı 

mimarisinde bilinen ilk Sıbyan Mektebi örneği 

İstanbul’da Şeyhülislam Zembili Ali Efendi 

kızı adına yapılan sitti Hatun sıbyan mektebi-

dir. Kentte bulunan kütüphaneler ise Çeşnigir 

ve Muradiye kütüphaneleridir. Manisa kenti, 

coğrafi konumu sebebiyle bol su kaynaklarına 

sahip olması, bünyesinde birçok tarihi çeşme-

nin bulunmasına neden olmuştur. Çeşmelere 

su, pişmiş toprak künklerle sağlanmıştır. Kent-

te bulunan çeşmelerin tamamına yakını Os-

manlı döneminden kalma olup, günümüze 

ulaşabilmiş 37 çeşme bulunmaktadır. 

 

b.Tarihi Konutlar ve Sivil Mimarisi: Ge-

nellikle 19. Yüzyıl sonlarına ve 20.yüzyıl başla-

rında inşa edilen Manisa kent merkezinde 

bulunan tarihi yapılar, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınmış 

olup, sayıları, 116’dır Bu yapılar farklı fonksi-

yonlara sahip olup86’sı dükkân olarak kayıt-

larda geçmektedir. Diğerleri ise, Hükümet 

Konağı, Halk Evi, Ziraat Bankası, Vali Konağı, 

Kitap Sarayı, Askeri Hastane, Borsa Kahvesi, 

otel, Tekel İdare binası, Şehir Kulübü, Akıl 

Hastanesi, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi, Ad-

liye, İstasyon Binası, Ticaret Borsası Binası, 

Kur’an Kursu Binası, Verem Savaş Dispanseri, 

Kahvehane ve Kooperatif Binası Başlıca Mani-

sa’da sivil tarihi yapılardır. Manisa’daTespit 

edilen 116 sivil yapının mahallelere göre dağı-

lımına baktığımızda en fazla yapı Çarşı Mahal-

lesinde (45 adet) ve I. Anafartalar Mahallesin-

de (39 adet). Yapıların diğer diğer mahallelere 

dağılımı ise Ege’de 9, Şehitlerde 2, Akıncılar, 

Dilşikar, Akmescit. Utku ve Yarhasanlarda 

birer adet sivil tarihi yapı bulunmaktadır. 

 

3- Tarihi Yapıların Mekânsal Dağı-

lımı:   
Manisa kenti, Saruhanoğulları Beyli-

ği’nin merkezini oluşturduğu ve kente dönüş-

türdüğü 11.yy sonrasında yavaş yavaş sur 

dışına doğru gelişmiştir. Kale içinin Beylikler 

döneminde kullanıldığını gösteren en önemli 

işaretler, bugünde dış kale sınırları içinde ha-

len Kale (Hacet) Mescidi ve bu dönem sera-

miklerinin bu alanda, yoğun şekilde bulunma-

sından anlaşılır. 

Manisa Saruhanoğulları döneminde, 

doğu–batı istikametinde gelişmiştir. O dö-

nemde şehrin dini mimarisi içerisinde plan 

itibariyle önemli bir yere sahip olan Ulu Cami 

ve Külliyesi kenttin gelişiminde“merkez”olma 

özelliğine sahiptir. Bu gün varlığını sürdüren 

Saruhanoğulları döneminin taşınmaz kültür 

varlıklarının bulunduğu alan, doğuda Tabak-

hane Deresi, batıda ise Çaybaşı Deresi ile sınır-

lanan ve Topkale yamacı üzerinde, surların 

hemen önünde geçen bu hat üzerinde bu güne 

kadar varlığını sürdüren 17 dini ve sivil mima-

ri örnekleri bulunmaktadır (Şekil 2). 

Osmanlı döneminde, zamanla artan 

nüfus yanında, Coğrafi konumun Gediz Ova-

sı’nın yerleşime uygun olması, kentin Spil 

Dağından ovaya gelişmesine neden olmuştur. 

Osmanlı dönemi kent merkezi, 

Saruhanoğulları’ndan farklı olarak, Sultan 

Camii çevresidir. Manisa kentindeki Osmanlı 

kültür mirasını oluşturan yapılar, ayrı ayrı ele 

alınarak Osmanlı dönemi kent dokusunun 

sınırları ortaya koyabilir. Doğuda Alaybey 

Mahallesi batıda Karaköy Mahallesinden ge-

çen Çaybaşı Deresinin batı tarafı, güneyde 

Saruhanoğulları döneminin kuzey sınırlarına 

ve kuzeyde ise en fazla istasyon binasının ol-

duğu bölgeye kadar götürmek mümkündür 

(Şekil 2). 
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Klasik Osmanlı döneminin önemi ya-

pıları olan Sultan Camii, Muradiye Camii, 

Ayn-i Ali Camii, Hatuniye Camii ve külliyeleri 

ile Yeni Han ve Kurşunlu Han gibi yapılar bu 

gün de şehrin merkezinde bulunuyorlardı. 

Bunun yanında Ortaçağ ve Yakınçağ seyyahla-

rının vurguyla bahsettiği Saray-ı Amire’de 

kent merkezinin önemli yapıları arasındaydı. 

Fatih Parkı ve Kızılay Binasının bulunduğu 

yerde Yükselen Sarayın bahçeleri ise istasyo 

 

nun bulunduğu bölgeye kadar yayılıyordu. 

Ancak istasyon bölgesi arkasında bulunan 

Kuşlubahçe Mahallesinin bulunduğu sahada 

erken Osmanlı döneminde, bahçe ve tarlalar 

dışında bir iskân ve kullanımdan 

bahsetmekzordur(Gülsün vd. 2004: 11). 

Türk–İslam döneminde ovaya doğru 

yayılan Manisa kentinde tasarı, birbirinden 

kopmadan süre gelmiştir. Bu da yaklaşık bin 

senelik bir periyotta kentin belli bir alanında, 
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belli bir kentsel gelenekle gelişim gösterdiğini 

ortaya koymuştur. Daha doğru bir değişle, 

kent yakın zamana kadar Topkale üzerindeki 

yamaçtan vazgeçmemiş, her dönem kenti, 

önceki dönemlerde kullanılmış olan alanları 

yeniden değerlendirilmiştir. Ancak her kültür, 

kendi kent merkezini oluşturarak, önceki dö-

nemden kalan kent dokusunu zamanla “kenar 

mahallelerde” bırakmıştır. Bugün Manisa’nın 

üç ayrı kent merkezi vardır. İlk merkez hemen 

kalenin kuzeyinde Ulu Camii çevresi, bu gün 

de kullanılmakta ama kent merkezi değildir. 

Üçüncüsü ise Osmanlı Devleti döneminde 

kullanılan alandır ki bu alan bugünde de kent 

merkezidir.  

 

4- Tarihi Yapılarda Değişen Fonk-

siyonlar: 
 

Manisa da bulunan yapıların fonksi-

yonlarına göre dağılımına baktığımızda en 

fazla dini fonksiyonlu yapılar bulunmaktadır. 

Daha sonra ise sosyal, sivil ve ticari fonksiyo-

nu yerine getiren yapıların yaygın olduğunu 

görmekteyiz (Şekil 3) Tarihi yapıların dini 

fonksiyonda olanların dışında, bu gün fonksi-

yonları hemen hemen, doğal olarak tamamı 

değişime uğramıştır. Manisa’da fonksiyonu 

dışında kullanılan başlıca yapılar: Kurşunlu 

Han (Öğrenci Yurdu)Molla Şaban Sıbyan Mek-

tebi(Ege Belediyeler Birliği Binası), Hatuniye 

Sıbyan Mektebi (Manisa’yı, Mesiri Tanıtma ve 

Turizm Derneği Binası), Hatuniye Sıbyan Mek-

tebi (Diyanet kitap satış bürosu), Hafısasultan 

Sıbyan Mektebi (Kur’an kursu), Ulu Cami 

Medresesi (Kur’an kursu), Muradiye Medrese-

si ve imareti (Müze).Sinan Bey Medresesi 

(Otantik Türk Kültürüne uygun ahşap altın ve 

gümüş işletmeciliği yapılan yer), Rum Mehmet 

Paşa Bedesteni (Eskiciler Çarşısı diğer adıyla 

bitpazarı) (Fotoğraf 4), olarak kullanılmakta-

dır.Görüldüğü gibi birçok tarihi yapı, yapılış 

fonksiyonunun dışında kullanılmaktadır. Türk 

kültürüne uygun otel, sıbyan mektebi ve med-

reseler, ilkokul ve anaokulu, konutlar, sanat 

evi hamamlar yine eski fonksiyonuna uygun 

Osmanlı hamamı olarak kullanılabilir. Hacı 

Hüsrev Ağa hamamı aslına bağlı kalınarak 

yenilenip, otantik Türk kültürüne uygun lo-

kanta olarak kullanmak için girişimde bulun-

muş ancak bir türlü gerekli izinleri alıp, yapı 

restore edilip bu amaçla kullanıma açılmıştır. 

 

Manisa merkezde günümüzde metrük 

halde bulunan yapılar, yapılış fonksiyonlarına 

uygun veya tarihimekânı bozmadan benzer ve 

farklı fonksiyonlarda kullanmakiçin, restore 

edilebilmeleri durumunda, söz konusu yapıla-

rı yaşatmak ve korumak mümkün olabilecek-

tir. Aksi halde terk edilmişlik çoğu kez yok 

olmakla sonuçlanmaktadır. 
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5- Tarihi Turizmi Etkileyen Faktör-

ler: 
a-Kentleşme: Manisa tarihi yapılarıyla si-

vil yapılarıyla meyden, sokak ve diğer tarihi 

doku unsurlarıyla 1970’li yılara kadar, tarihi 

dokunun varlığından bahsedebileceğimiz bir 

kentimizdi. Tarihi kentlerde yaşamını sürdü-

ren korunmuş bir eski bölge ve birde yeni ge-

lişmiş ve gelişmekteolan yerleşim alanları ol-

ması gerekir. Bu bölgeler düzgün bir şekilde 

yaşamlarını sürdürürler. Koruma planları da, 

yeni gelişmelerin eski kentin ortadan kaldırıl-

masını önler. 1922’de geriye çekilen, Yunan 

işgal Ordusu’nun kundaklanmasıyla büyük bir 
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bölümü yıkıla Manisa, bölgenin İzmir’den 

sonra en büyük kentiydi. Kent yüzyıllardan 

beri Anadolu kent dokusuna uygun olarak 

yapılmıştır. Manisa yeniden kurulurken, çağ-

daş bir plan öngörürdü. Bu amaçla savaştan 

kısa bir süre sonra, mühendis Seyfettin Bey ve 

Ortakları Ziya ve Akif Beyler, Türk imar ve 

inşa şirketini kurdular. Bu şirket 29 Kasım 

1922’de imzalanan bir sözleşme çerçevesinde 

imar planı çalışmalarına başladı. Yeni planda, 

yanmayan kenar mahallelerdeki tek katlı kü-

çük kerpiç evlerin ilerde kaldırılması öngörü-

lerek, tarihsel doku göz önüne alınmadan yer-

leşme alanı tümüyle yeniden planlandı. Plan 

1923’de yürürlüğe girdi. Ancak projede tadilat-

ların ardı arkası kesilmedi. 123’ü aşkın değişik-

lik yapılarak uygulamaya çalışıldı. Buna rağ-

men kentteki denetimsiz yapılaşma önlene-

memiştir. İmar ve yıkma neredeyse kardeş 

kavramlar gibi yorumlanarak yol açma, park 

yapma ve yapılaşmayla kentin eski slüetini 

yok ederek çarpık bir kentleşme ortaya ko-

nulmuştur. Halbuki yıkma yerine koruma 

bugünki çağdaş mimarlık ve şehirciliğin temel 

ilkesidir.  

Koruma denince kuşkusuz, müzeye 

koyar gibi koruma anlaşılmaz. Koruma, do-

kunmama veya dokundurmama demek değil-

dir. Zira böyle bir koruma anlayışının neticesi, 

pek çok örneğini gördüğümüz neticesi, pek 

çok örneğini gördüğümüz yapılarda olduğu 

gibi, bir terk edilmişlik ve yıkımdır. Manisa’da 

bütün bir koruma tavrı geliştirilemediği için 

tarihi mekânınstrüktürü muhafaza edilmemiş-

tir. Ancak tek tek tarihi eserlerin veya sil mi-

marinin korunması kısmen geçekleştirilebil-

miştir. Buda kuşkusuz saygı duyulacak bir 

davranıştır. 

Manisa’nın ilk yerleşme 

çekirdeğinioluşturan kale içi dışında tüm tarihi 

yapılarının bulunduğu mekânlar yanlış kent-

leşmeye maruz kalmıştır. Bugüne kadar yanlış 

yapılaşmanın tarihi kent mekânına verdiği 

zararkuşkusuz çok fazladır. Ama bunun ya-

nında kentin mevcut tarihi yapıları ve tarihi 

görünümü ile ilgili yapılabilecekler tamamen 

tükenmiş değildir. Öncelikle şehrin tarihi çe-

kirdeğini oluşturan İshak Çelebi,Dere Adakale, 

Göktaşlı, Saruhan, Çarşı ve Mimar Sinan ma-

hallelerinde yapılaşma tamamen durdurulma-

lıdır. Bu alan mevcut imar planı koruma altına 

alınmıştır. Aslında bu bahsi geçen tarihi eserin 

yoğun olarak bulunduğu alan, Manisa’nın 

imara açılan diğer bölgelerine oranlandığında 

çok küçük bir alanı oluşturmakta olup yeni 

kurulan bir mahallenin dörtte birine karşılık 

gelecek kadar, küçük bir alanı kapsamaktadır. 

Manisa Belediyesinin son yıllarda uy-

guladığı ve takdirle karşıladığımız tarihi yapı-

ların etrafını açma çalışmaları sürdürülmelidir. 

Bunun yanında özellikle Çarşı ve Anafartalar 

Mahallesinde bulunan iki katlı tipik iş yerleri-

nin günümüzde orta ve kırsal gelir gurupları-

na hizmet veren geleneksel eski çarşı merkezi 

olarak işlevini sürdürmesi sağlanmalıdır.  

Günümüzde Manisa kent merkezinde 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün kayıtları-

na göre koruma altına alınan 102 tarihi yapı, 

116 adette sivil yapı bulunmaktadır. Tarihi 

yapıların mahallelere göre dağılımına gelince; 

İshak Çelebi 8, Çarşı 8, Dere 5,Saruhan 4, Mi-

mar Sinan, Mutlu, Göktaşı, İbrahim Çelebi ve 

Dilşikar mahallelerinde 3’er ve Osmanlı Dö-

nemi yerleşme sınırı içerisindeki kalan diğer 

mahallelerde ise ikişer ve birer tarihi yapıların 

birkaç mahallede toplu, diğerlerinde ise yakla-

şık 30 mahalleye yayılmıştır. Osmanlı Dönemi 

yerleşme sınırı içerisinde günümüze ulaşabilen 

yapılardır. Bu yapılar genelde cami, mescit, 

han hamam, mektep, medrese ve çeşmelerden 

oluşmaktadır. Bunlar Osmanlı şehrin varlık 

sebebi yapılar anıtsal özellik taşıdıkları için 

kısmende olsa günümüze kadar gelebilmişler-

dir. Tarihi yapıların etrafındaki mahalleyi 

oluşturan diğer sivil yapılar, Dumlupınar 

Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlanması 

üzerine İzmir’e doğru kaçan yunanlılar ve 

yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren 

bu büyük yangında tarihin Manisa’ya kazan-

dırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kıs-

mı yok olmuştur. 

Tarihi yapıların en yoğun bulunduğu 

alan, Beylikler dönemi şehrin nüvesini oluştu-

ran oluşturan İshak Çelebi (8) ve Dere (5) Os-

manlı dönemi şehrin nüvesini oluşturan Çarşı 

(8), Mimar Sinan (4)ve Saruhan (4) Mahalleri-

dir (Şekil 2). 

b-Sanayi faaliyetleri: Manisa’nın ta-

rihi dokusunun mekânsal değişiminde kentin 

coğrafi konum ve yapısına bağlı olarak gelişen 

sanayi ve ticari faaliyetler, önemli rol oynamış-

tır. Anadolu’da 1966’daişletmeye ilk açılan 
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demir yolu güzergâhı İzmir–Kasaba (Turgut-

lu)hattıdır. Anadolu’da Manisa demiryolunun 

ulaştığı ilk kent olması, 1950’li yıllarda Soma 

(Termik) ve demir köprü (hidroelektrik) Sant-

ralleri’nin hizmete girmesi, 1970 yılında hiz-

mete giren organize sanayi bölgesi, Manisa’nın 

nüfusunu hızla arttırmıştır. Bütün bu faktörler 

çok hızlı bir kentleşmeye neden olmuştur. 

Ulaşım olanakları uygun değer seviyede kente 

bulunması makineye bağlı tarımsal gelişmeyi 

arttırmış bunun yanında geleneksel sanayiden 

modern sanayi faaliyetlerine bağlı yapılaşmayı 

arttırarak kentin yerleşme dokusunu hızlı bir 

şekilde değiştirmiştir. Böylece çok katlı apart-

manlar ve otomobiller için genişletilen yollar 

kentsel mekânın büyük ölçüde değişmesine 

yok olmasına neden olmuştur. 

c-Tarihi Yapı ve Mekânlarda Resto-

rasyon: Birçok tarihi yapı zaman zaman yapı-

lan restorasyonlarla günümüze kadar gelebil-

miştir. Yapıların zamanla doğal ve beşeri fak-

törlerden dolayı yaşlanıp yıpranmaları kaçı-

nılmazdır. Restorasyon yapmada tarihi yapılar 

arasında en büyük sorun yapının aslına uygun 

ve mimari özellini en asgari ölçüde olumsuz 

etkileyecek tarzda yapılabilmiş olması. Mani-

sa’da Vakıflar Şube Müdürlüğünün verdiği 

bilgiye göre günümüzde restore edilmekte 

olan tarihi yapı yoktur. Kentte acil restore 

edilmesi gereken birçok tarihi yapı bulunmak-

tadır. 

Bunların başlıcaları: Seyit Hoca Tek-

ke’si Kabak Tekkesi, Çukur Hamam, Gülgün 

Hatun Hamam’ı, Dilşikar Hatun Hamam’ı, 

Hüsrev Ağa Hamam’ı, Hüsrev Ağa Hazire’si 

içerisinde bir türbe, Revak Sultan Türbe’si, 

Vakvak Tekke’si ve Ahmet Dede Türbesi’dir. 

Bir metrük yapılardan Kabak Tekkesi (Fotoğ-

raf 3) 1940’lı yıllarda satışı yapılmış şahıs mül-

kiyetinde bulunmaktadır. Bu durum restoras-

yonda ayrı bir zorluk oluşturmaktadır. Görül-

düğü gibi Manisa’da yok olma tehlikesi ile 

yüzyüze olan birçok metrük yapı bulunmasına 

rağmen bu yapılardan hiçbiri yenilenme prog-

ramına bile alınmamış olması şehrin tarihi 

turizm potansiyeli ve mevcut tarihi dokusu-

nun korunması bakımından, hiç olmazsa her 

yıl bir tanesi aslına uygun restore edilecek yok 

olmaktan kurtarılmalıdır. 

 

 

6- Manisa Müzesi: 
Sultan III. Murat tarafından yaptırılan 

Manisa Muradiye Külliyesi’nin medresesi 1935 

yılında restore edilerek toplanan eserler bura-

ya taşınmıştır. Başlangıçta depo şeklinde olan 

medrese, 1943 yılında Manisa Müzesi olarak 

ziyarete açılmıştır. Manisa Arkeolojik Müzesi, 

arkeoloji ve etnografya eserleri olmak üzere iki 

bölüm halindedir. Arkeolojik eserler külliyenin 

imarethanesinde, etnoğrafik eserler de medre-

se kısmında teşhir edilmiştir.  

Müzede Tunç Çağı ile Bizans Dönemi 

arasındaki eserler kronolojik bir şekilde teşhir 

edilmiştir. Bunların yanı sıra Kyble Athena, 

Aphrodite, genç kız, genç atlet heykelleri, 

Meryem-İsa Cebrail ve Mikail’in mermer röl-

yefleri bulunmaktadır. Ayrıca Prehistorik, 

Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans 

dönemlerine tarihlenen altın mücevherler, 

bronz figürler, fildişi saç tokaları gibi küçük 

buluntular, insan fosil ayak izleri, ölü gömme 

kültürüne ilişkin örnekler, seramikler, mermer 

idoller Klozomenai’den getirilen pişmiş top-

raktan lahitler, Sardes’te 1957 yılında başlayan 

ve günümüzde de devam eden kazılarda orta-

ya çıkarılan çeşitli buluntular, sinagog mozaik-

leri, kitabeler ve mil taşları gibi birçok arkeolo-

jik eser Sart Salonunda sergilenmektedir. 

Beylikler dönemi ve Osmanlı dönemi 

eserlerinin sergilendiği medrese binasında yer 

alan müzenin etnografya bölümünde ise, yöre 

hakkının gelenek, görenek ve  yaşam tarzına 

yönelik çeşitli eşyalardan oluşan giysiler, silah-

lar, saray ve tekke eşyaları, çini sanatımızdan 

çeşitli örnekler ve oyma ve fildişi kakmalarla 

süslü hakiki hündekari tekniği ile yapılmış Ulu 

Camii minber kapısı gibi birçok eser bulur. 

 

7- Manisa Kentinin Turizm Aktivi-

teleri ve Tarihi Turizm:  
 

Manisa kentinde turizm “tarihi tu-

rizm” ağırlıklıdır. Şehir turuzimi açısınsndan 

pek gelişmiş değildir. Kent merkezine bağlı 

olarak şehir merkezi dışında yapılabilecek 

turizm aktiviteleri dağ turizmidir. Kent mer-

kezinin hemen güneyinde yer alan Sipil Dağı, 

Jeomorfolojik özellikleriyle dağcılık ve 

trakking için uygun bir alan oluşmuştur.1996 

yılında milli park ilan edilmesiyle önemli öl-
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çüde korunabilmiştir. Kanyon vadiler dolin 

gölleri, lapyalar ve Mağaraların bulunduğu, 

flora ve hayvan varlığı açısından zengin olan 

Sipil Dağı’nın arkeolojik ve mitolojik özellikle-

ri bulunmaktadır.  

“Tarihi turizm” açısından zengin olan 

Manisa Kenti; alışveriş, eğlence merkezleri 

bakımından gelişmiş olmadığı için ‘’Şehir Tu-

rizm’’ açısından pek fala geliştiği söylenemez. 

Manisa’sa 2013 yılında 473. kez kutlanan gele-

neksel Manisa Mesir Şenlikleri de yaşatılan 

geleneklerden olması, özellikle mesir saçma 

töreninin ilginç bir görüntü oluşturması bakı-

mından yerli ve yabancı turistler tarafından 

yoğun ilgi görmektedir.  

Manisa kenti kendi tarihi değerini 

yansıtan Cumhuriyet dönemi anıtlarıyla süs-

lenmiştir. Bunlardan biri kentin Sultan Mey-

danında Yavuz Selim’in eşi Kanuni Sultan 

Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın hastaları 

için hazırlandığı ilaçla (Mesir Macunu) iyileşti-

ren (Musa Merkez Muslihiddin) Merkez Efen-

dinin oturan heykelidir, dönerek adeta kenti 

seyretmektedir. Kuvay-i Milliye Anıtı; Kentin 

İzmir çıkışında yunan ordusunun kenti terk 

ettigi yol üzerinde Prof. Dr.Tankut Üktem’in 

yaptığı 65 m. Yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, 

dünyanın üçüncü yüksek anıtı olarak bir efe ve 

modern bir genç kızı göstermektedir.  

Beş Şehzade Heykeli; kentin batısında, 

eğitimini kentte tamamlayan ve padişahlığa 

yükselen beş şehzadeyi göstermektedir.  

Manisa Tarzanı Heykeli; Kerküklü 

Türklerinden Ahmet Bedevi, Kurtuluş savaşı-

na katılmış Manisa için mücadele veren ve 

doğa aşığı bir insan olarak bilinir. Manisa Yu-

nanlılar tarafından enkaz kaldırma çalışmala-

rında katılmış, kentin ağaçlandırılmasına bü-

yük katkı büyük katkı sağlamıştır. Heykeli 

Fatih Parkındadır. 

Kybela Kaya Kabartması; Manisa da-

ğının kuzey eteğinde kente 6 km. uzaklıkta, 

Akpınar mevkiindedir. Bereket tanrıçası 

Keybele’ye ait M.Ö. 13.yüzyıla tarihlenen kaya 

kabarmasıdır.  

Niobe (Ağlayan Kaya ); şehrin güne-

yinde yükselen Sipil Dağının eteginde Çaybaşı 

mevkiinde bulunur. Mitolojik bir öyküye sahip 

Niobe. Lydia kralı Tantolos’un kızı, Thebai 

kralı Amphion’un ise karısıdır. Mitolojiye göre 

Çocukları katledilen kadın üzüntüsünden taşa 

dönüşmüş, göz çukuru şeklindeki girintilerden 

yakın zaman kadar sızan su damlaları, 

Niobe’nin gözyaşları olarak yorumlanır. Kadın 

başı şeklinde görünen bu kaya Manisa’da çok 

ziyaret edilen yerlerden biridir.  

Ayn-ı Ali Kahvesi;Ayni Ali Kahvesi, 

bütün Türkiye’de nargile tiryakilerinin tanıdığı 

mekândır. Ayni Ali Camii bitişiğinde 140 yıllık 

bir geçmişe sahiptir.  Kış geceleri İzmir 

DevletTürk Tasavvuf Müziği Korosu’nun ta-

savvuf müziği konseri verdiği kahve, ithal etil 

ettiği elma, çilek, vanilya, çikolata aromalı 

tütünlerin kullanıldığı nargilelerle meşhur 

Sipil Dağı’nın otlarıyla yapılan, şeker yerine 

balın kullanıldığı Sultan Çayı da buraya özgü. 

Bu mekânın, kentin turizminde asıl ilgi çeken 

başka bir yönü de tarihi yapının otantik olarak 

dekor edilerek hizmete açılmış olmasıdır. 

Meydanda Ayn-ı Ali Türbesi var.  

Manisa kentinde asıl turizm çeşidi ‘’ta-

rihi turizm’’ dir. Tarihi kaynakların turizm 

amaçlı kullanımdan kaynaklanan turistik faa-

liyete tarihi turizm denir. Tarihi kaynaklar bir 

kentte, yalnız başına bir çekicilik alanı olarak 

ortaya çıkabilir.  Tarihi dokusu korunarak 

gelen şehir ve kasabalar daha cazip turistlik 

çekim alanlarıdır. Ancaktarihi dokunun bu 

şekilde bozulmadığı yerler, uzun yıllar koru-

ma bilincinin bulunduğu ülkelerde gözlenebi-

lir. Manisa’nın geleneksel mimarisinin ve kenti 

oluşturan ev, yol, meydan, mabet, ağaç ve 

buna benzer tarihi dokusuna toplu halde rast-

lamak mümkün değildir. Fakat bugünde tarihi 

yapıların yoğun olarak bulunduğu Adakale, 

İshakçelebi, Saruhan, Utku, Mimar Sinan, 

İbrahimçelebi, Tunca ve Dere mahalleleri anıt-

sal yapılarla tarihi görünümün kısmen hisse-

dildiği mahalledir. Bu mahalleler Manisa’nın 

“tarihi şehir” kimliğini kazanmasında önemli 

mekânlardır. Manisa’da “tarihi turistlik çekici-

lik” en önemli çekicilik unsurudur. Bazı tarihi 

yapılar, yoğun şehirleşmeye maruz kalmış, 

tarihi dokunun tamamen bozulmuş olduğu 

alanlarda, izole kalmış yerlerdir. Bu yerlerde 

eski yapılar ne kadar yoğun ise, o alanın tarih-

sel görünümü de o kadar güçlü ve coğrafi me-

kân çekiciliği de o kadar yüksektir. Manisa’da 

külliye şeklinde inşa edilen dini ve sosyal yapı-

lar yanında ticari yapılar, tarihi çekiciliği oluş-

turan önemli anıtsal yapılardır.  



                                                                                  YIL: 5 CİLT : 1 SAYI: 12 Aralık/ Temmuz 2014  333 

Kentte son 12 yılda gelen yerli ve ya-

bancı yıllık toplam ziyaretçi sayısı 148.886’dan 

345.492’ye kadar yükselmişti (Tablo 1). Bu 

sayının ortalama 2/3’ü yerli, 1/3 ise yabancı 

turistlerden oluşur. Kentti ziyaret eden turist-

lerin büyük bir kısmı “tarihi turizm” amaçlı 

gelmektedirler. Turizmde ziyaretçi sayısının 

arttırılması, koruma ve kullanım ilkelerine 

içtenlik kazandırmakla mümkündür. Manisa 

kenti tarihteki siyasi fonksiyonundan kaynak-

lanan “Şehzadeler şehri” olma özelliğini de 

kullanılarak tarihi turizme açılması gereken, 

en önemli Anadolu kentlerinden biridir. Mani-

sa Ege Bölgesine yapılan kültür turizm turları-

na, “tarihi turizm” adı altında dâhil edilmeli-

dir. Manisa merkezde iki önemli turistlik otel 

bulunmaktadır. Bu oteller 240 yatak kapasiteli 

Anemon Inn Otel ve 168 yatak kapasiteli Bü-

yük Saruhan Otel’dir.

 

Tablo 1: Manisa ili 2000 – 2012 yılları arasında yerli yabancı ve toplam turist sayısı.      

Yıllar  Gelen Turist Sayısı (Yerli+Yabancı) 

2000 148.886 

2001 158.838 

2002 149.633 

2003 118.293 

2004 207.656 

2005 190.917 

2006 215.168 

2007 247.083 

2008 234.085 

2009 260.171 

2010 291.683 

2011 311.324 

2012 345.492 

Kaynak: İl Kültür Turizm Müdürlüğü.  

 

8- Sonuç ve Öneriler 
 

Manisa kenti Saruhanoğulları’nın baş-

kenti olması ve Osmanlılar döneminde de 

şehzadelerin yetişdiği yer(şehzadeler şehri) 

olması sebebiyle, Türk-İslam eserler bakımın-

dan Ege Bölgesi’nin en zengin kentidir. Manisa 

kenti birçok beşeri ve doğal afet geçirmiş ol-

masına ve yanlış kentleşme politikalarına 

rağmen, günümüze ulaşabilen tarihi yapı sayı-

sı, Manisa’ya “tarihi şehir” ismi verebilecek 

kadar yaygındır. Bu bakımdan Mani-

sa’nıntanıtımında “Tarihi Turizm” idaresi 

vurgulanmalıdır. Manisa’nın Türk–İslam eser-

leri açısından varlığı, şehir planı üzerinde, 

görsel açıdan coğrafyanın dağılımı ilkesi kul-

lanılarak ortaya konulmuştur.  

Tarihi kaynaklar bir kentte, yalnız ba-

şına bir çekicilik alanı olarak ortaya çıkabilir. 

Tarihi dokusu korunarak gelen tarihi şehir ve 

kasabalar daha cazip turistlik çekim alanları-

dır. Ancak tarihi dokunun bu şekilde bozul-

madığı yerler, uzun yıllar koruma bilincinin 

bulunduğu ülkelerde gözlenebilir. Manisa’nın 

geleneksel mimarisinin ve kent oluşturan ev, 

yol, meyden, mabet, ağaç ve buna benzer tarihi 

dokusuna toplu halde rastlamak mümkün 

değildir. Fakat bugünde tarihi yapıların yoğun 

olarak bulunduğu Adakele, İshakçelebi, Saru-

han, Utku, Mimar Sinan, İbrahimçelebi, Tunca 

ve Dere mahalleleri anıtsal yapılarla tarihi 

görünümün kısmen hissedildiği mahallelerdir. 

Bu mahalleler Manisa’nın “tarihi turistlik” 

kimliğini kazanmasında önemli mekânlardır. 

Manisa’da  ‘’tarihi turistlik çekicilik’’ en önem-

li çekicilik unsurudur. Bazı tarihi yapılar, yo-

ğun şehirleşmeye maruz kalmış, tarihi doku-

nun tamamen bozulmuş olduğunu alanlarda, 

izole kalmış yerlerdir. Bu yerlerde eski yapılar 

ne kadar yoğun ise, o alanın tarihsel görünü-

mü de okadar güçlü ve coğrafi mekân çekicili-

ği de o kadar yüksektir. Manisa’da külliye 

şeklinde inşa edilen dini ve sosyal yapıların 

yanında ticari yapılar, tarihi çekiciliği oluştu-

ran önemli anıtsal yapılardır. 
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Tarihi turizmaçısından mevcut tarihi 

yapıları korumak ve fonksiyonuna uygun ola-

rak kullanmak, sürdürülebilir tarihi turizmin 

en önemli unsurlarıdır. Koruma denince kuş-

kusuz, müzeye koyar gibi koruma anlaşılmaz. 

Koruma dokunmama veya dokundurmama 

demek değildir. Zira böyle bir koruma anlayı-

şının neticesi, pek çok örneğini gördüğümüz 

yapılarda olduğu gibi, bir terk edilmişlik ve 

yıkımdır. Manisa’da bütün bir koruma tavrı 

geliştiremediği için tarihi mekânın strüktürü 

muhafaza edilmemiştir. Ancak tek tek tarihi 

eserlerin veya sivil mimarinin korunması kıs-

men gerçekleştirilebilmiştir. Bu da kuşkusuz 

saygı duyulacak bir davranıştır. Fakat Mani-

sa’da yok tehlikesiyle yüz yüze olan birçok 

metrük yapı bulunmasına rağmen bu yapılar-

dan hiçbiri yenileme programına bile alınma-

mış olmazsa her yıl birkaç tanesi aslına uygun 

restore edilerek yok olmaktan kurtarılmalıdır.

  

Manisa’da mevcut tarihi yapılara ba-

karak, olması gereken tarihi doku büyük ölçü-

de kaybolmuştur. Mevcut eserlerin oluşturul-

duğu tarihi görünümün muhafazası açısından 

sit alanı ilan edilerek mahallelerde, hiç olmaz-

sa bundan sonra tam bir koruma sağlanmalı-

dır. 

Manisa Merkezinde bulunan orta öğre-

tim seviyesindeki okullarda“Kültürel Turizmi” 

adı altında taşınmaz kültürel varlıklarımızın 

tanıtımı ve koruma bilincinin geliştirilmesi için 

oklularda seçmeli bir ders okutulabilir. Bugün 

metrük durumda olan tarihi yapıların. Resto-

rasyonları yapılması durumunda şehrin tarihi 

görünümüne önemli katkı sağlayacak birçok 

tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapılar: Seyit 

Hoca Tekkesi. Çukur Hamamı, KabakTekkesi, 

AğaHamamı, Rum Mehmet Paşa Bedesteni, 

Revak Sultan Türbesi, Vakvak Tekkesi ve Ah-

met Dede Türbesi bu yapıların başlıcalarıdır.  

Tur programlarında Manisa Müzesini 

ziyaretten sonra görülebilecek belli başlı tarihi 

yapılar “Ulu Camii, Muradiye Camii ve Külli-

yesi, Sinan Bey Medresesi, Mevlevihane, Ayni 

Ali Camii, Sultan Camii ve Türbesi” dir. Mani-

sa kentinde bulunan tarihi yapılardır yarım 

günlük bir zaman süresi içerisinde gezilebilir. 

Tur programları İzmir’den günübirlik yapıla-

bilir. Ayrıca Manisa’da kültür turizmi açısın-

dan önemli bir cazibe merkezi olan “Sardis” 

ören yerine yapılan tur programlarına, Manisa 

kent merkezinde bulunan tarihi yapılarda 

dâhil edilebilir. 

Dış turizme yönelik ülkemizin tanıtıl-

masında, tarihi turizm ibaresinin kullanılması 

diğer turizm türlerine oranla daha etkili bir 

tanıtım sağlayacaktır.İç turizm yönelik tarihi 

turizm tanıtımı ise ülke insanının tarihi ve 

kültürü açısından daha çok bilinçlenmesine 

olanak sağlayacaktır. Ülkemizde yaz aylarında 

kıyı turizmine bağlı olarak aşırı bir yoğunluk 

yaşanmaktadır. Turizmin yılın tüm aylarına 

yaymak için bahar ve kış aylarında tarihi tu-

rizm teşvik edilebilir. 
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