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Editörden
Bilim ilk defa söylenen bir şeydir. İlk defa söylenen bir şey, insanlığın
bilgi kapasitesine bir eklemedir bir katkıdır. İnsanlığın bilgi kapasitesi de bu
ekleme katkılarla genişler ve ilerleme kaydeder. Bunun elde edilmesi ise
araştırma ile gerçekleşir. Dolayısıyla bilim araştırmadır denilebilir. Araştırma
faaliyetleri de lisans düzeyindeki bir eğitimden ziyade lisanüstü dönem
araştırmalarıyla ve araştırmaları yürüten kurumlar marifetiyle gerçekleşir.
Lisansüstü eğitime ve araştırmaya devam edildikçe alttaki bölümlemeler ve
dallar daha da flulaşır adeta bir koni misali onun tepesine ulaşılır. Ve nihai
noktada bilim bir bütün olarak, bir nokta olarak görülür. Belki de Hz. Aliye
atfedilen “İlim bir nokta idi onu cahiller çoğalttı” sözü bunu bir ifadesidir.
Eskiler esasen hakikatin bilgisi olan hikmeti, nazari ve ameli olmak
üzere ikiye ayırırlar. Nazari hikmeti de 1. fizik, 2. matematik (ilm-i
talimî/Riyazî), 3. Metafizik (İlm-i İlâhî) olmak üzere üç merhalede ele alırlar.
Evvelemirde Mantık ilmi, nazariyatın çetin dünyasında yol alırken, kavramların
ve bilginin dünyasında sağlıklı ilerleyebilmek için öğrenilmesi gereken ilim idi.
Özetle teorik felsefe öğrenilirken önce fizik (en altta) sonra matematik (ortada)
ve en sonunda metafizik (en üstte) ilimleri tahsil edilirdi. Çünkü fizik bilimlerini
kavramadan hikmet yolunda ilerlemek imkânsızdı. Dolayısıyla bilim
disiplinlerin birbirinden tamamen bağımsız birer alan olarak mütalaa edilmesi
yerine bugün Batı’da da revaçta olan disiplinler arası çalışmaların desteklenerek
aslında disiplinlerin birbiriyle bağını yeniden keşfetmek gerekmektedir.
Ülkemizin uluslararası yayın sıralaması açısından ilk 20’lerde yer aldığı
günümüzde, dergimizde yer alan makalelerin, bu makalelere yapılacak atıfların,
dergilerimizin uluslararası kabul gören indekslere taşınması açısından büyük
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hedefimiz bilimsel ilkelerden taviz vermeden
uluslararası bir yayın haline dergimizi taşımaktır. Gelecek sayılardan itibaren
kendi genç değerlerimizin araştırmalarına dergimizde daha fazla yer verdiğimiz
gibi uluslararası araştırmacıların yayınlarına da yer vereceğiz. Her şeyden önce
unutulmamalıdır ki, dergimizin ulusal ve uluslararası bilim dünyasında

IX

tanınması ve kabul görmesi, dergimizin sahip olduğu ilkelere sahip çıkmasının
yanında sayın yazarlarının göstereceği itina ve teveccüh sonucunda
gerçekleşecektir. Dolayısıyla biz yayın hayatımızın çok başında olmamıza
rağmen bu birlikteliği, bir aile olma hedefini gerçekleştirme yolunda sağlıklı
adımlar attığımızı düşünüyoruz.
Bir enstitü dergisinin amacının her şeyden önce kendi yetiştirdiği
değerlerin, akademisyenlerin yayınlarına kapısını açması olduğuna inanıyoruz.
Akademik hayatın bizlere kazandırdığı en önemli değerlerden birinin, var olmak
için var etmek ilkesinin olduğunu düşünmekteyiz. Dergimizin bu yönüyle
dinamik ve genç Üniversitemizin, akademik zenginliğinin, çeşitliliğinin bir
vitrini haline getirmeyi hedeflemekteyiz. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
olarak genç araştırmacılara yeni araştırmalarında destek olurken, onların yeni
bakışlarla ortaya koydukları ürünleri bilim dünyasına duyurulmasının, akademik
dünyaya açılımın bir kapısı olmayı hedeflemekteyiz.
Bu bağlamda SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin yeni bir sayısı
ile yine sizlerle beraber olmanın mutluluğu içersindeyiz. Bu sayıyla birlikte
format, vizyon ve misyonunda köklü değişiklikler yapılmış olan dergimiz, çağın
ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirme görevi içersinde,
kendini yeniden yapılandırrmıştır.
Dergimiz, yayınlamış bulunduğumuz bu altıncı (2007/2) sayısını
takiben, daha düzenli olarak, yılda iki kez yayımlanan bilimsel hakemli ve
danışma kurullu bir dergi formatı içersinde yayın hayatını sürdürecektir. Yazı
kabulleri yıl boyunca kesintisiz olarak devam edecek olup, özgün ve daha önce
bir yerde yayınlanmamış araştırma ve incelemelere açık olacaktır. Dergimizin
içersinde belirtilen yazım ilkeleri doğrultusunda gelen yazılar belirlediğimiz
bilim hakemlerimize bekletilmeksizin gönderilecek, hakemlerden gelen
değerlendirmeler doğrultusunda yayımına karar verilen çalışmalar için yayın
süreci başlatılacaktır. Derginin düzenli yayın hayatı hedefine müteakip yeni
hedefimiz, dergimizin ulusal ve uluslar arası indeksler tarafından dizinlenmesine
yönelik girişimlerin başlatılmasıdır. Bu doğrultuda dergimizde bu sayıdan
itibaren yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça) makalelere de
yer verilecektir. Zaten bu sayımızda yabancı dilde (İngilizce) makaleye yer
vererek uluslar arası dizinlenme şartlarını yerine getirme hususunda bir adım
olmaktayız.
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SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi’nin altıncı sayısının yayımında desteğini
esirgemeyen SDÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Lütfi BAYDAR’a, Enstitü
müdürümüz Doç. Dr. M. Ali DULUPÇU’ya, titiz bir çalışma ve değerlendirme
yürüten bilim hakemlerimize, çalışmalarıyla dergimizin bilimsel seviyesini
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MEVLÂNÂ’NIN AHLÂK ÖĞRETİSİNDE İYİ VE KÖTÜ
KAVRAMLARI
Nejdet DURAK*
Özet
Bu çalışmanın amacı ünlü Türk düşünürü Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (12071273)’nin ahlâkın temel kavramlarından olan iyi ve kötü kavramlarını nasıl
değerlendirdiğini incelemektir. Bu aynı zamanda düşünürümüzün ahlâk anlayışını ve
ahlâkî yargıların belirlenmesi konusundaki yaklaşımını belirginleştirmektedir. Bilindiği
gibi düşünce tarihindeki ahlâkî ekollerin ve görüşlerin şekillenmesinde ve iyi-kötü gibi
ahlâkî terimlere içerik kazandırılmasında benimsenen anlayışlar önemli rol oynamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, İyi, Kötü, Ahlâk, İslam Ahlâkı
The Concept of Good and Evil in Mawlana’s Ethical Theory
Abstract
In this article I dealt with concepts of good and evil in Great Turkish thinker
Mawlana Calalladdin Rumi (1207-1273) as one of his main concepts of ethical theory.
This allows us to analyse his understanding of his ethical and actiological views. As it
is known that concepts of good and evil frame different schools and views of ethical
approaches in the history of thought.
Key words: Mawlana,Good and Evil, İslamic Ethics, Ethics

Giriş
Ahlâk, insana özgü bir nitelik olarak hayatının her aşamasında onu
kuşatmakta ve insan bir ahlâk varlığı olarak tanımlanmaktadır. Ahlâk felsefesi,
insan eylemlerini özel bir araştırma alanı olarak ele alan, bu alana yönelik ilkeleri,
varlık niteliklerini, insan eylemlerinin bağımlı veya bağımsız olduklarını inceleyen
disiplin olarak tanımlanmaktadır. Ahlâki ilişki, insanlar arasındaki en temel ilişki
türlerinden biridir ve temel vasfı değer kavramını öne çıkarmasıdır.

*

Dr., S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Isparta

Nejdet DURAK

Tarihi süreç içersinde ahlâk felsefesi, insan eylemlerinin dar bir bakış
açısıyla değerlendirildiği “olması gerek” in bir bilimi olarak değerlendirilmiştir.
Aristoteles’den beri süregelen bir anlayışla felsefe: “Ne bilebiliriz?”, “Ne yapmamız
gerek?”, “Ne umabiliriz?” ve Kant’ın katkısıyla “İnsan nedir?” sorularının
sınırladığı bir uğraşı alanı olarak tanımlanmıştır. Felsefenin temel ilgi alanlarına
yönelik olarak düşünülen bu metafizik soru(n)lardan ikincisi insanın ne yapması,
nasıl davranması gerektiğine yönelik bir ahlâk metafiziği üzerinde durulmasını dile
getirmektedir.
Bu geleneksel yaklaşım doğrultusunda ahlâk felsefesiyle ilgili araştırmalar
alanı daralmış, normatif bir bilgi olarak görülmüştür. Felsefenin en köklü ve önemli
konularından birini oluşturan ahlâk, konusunu oluşturan unsurlarla, insana özgü,
insan merkezli, insan yaşamını kuşatan ve bu yönüyle evrensel, evrenselleştirilebilir
değerler alanıdır. Ahlâkın öznesi insandır. Bundan dolayı insanın bulunduğu her
yerde bir takım ahlâkî değerlerden bahsetmek mümkündür.
Ahlâk, geçmiş dönemlere kıyasla çok büyük ve hızlı değişimlerin yaşandığı
günümüzde hayat tarzlarının değerlendirilip ölçülmesinde büyük öneme sahiptir. Bu
önem yaşadığı çağın problemleriyle yüz yüze kalan insanın, benimsediği ahlâk
ilkelerini hayata geçirmesinde dinamik bir yapıyı da beraberinde taşımaktadır.
Savaşların, adaletsizliklerin, fakirliğin, hoşgörüsüzlüğün ve sevgisizliğin öne çıktığı
dönemlerde, ahlâkın öznesi olarak insan evrensel değerler, ahlâkî ilkeler, doğrular,
iyi ve kötü gibi değerlerin çözümünde, onlara muhteva kazandırılmasında bir takım
sıkıntılara, değerler bunalımına düşebilir. Kişi karşı karşıya kaldığı bu Ahlâk
problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında bir ödev duygusuyla hareket
etmek durumundadır.
Ahlâkî alanı belirginleştiren en önemli yönlerden biri insan doğasında
olana değil, olması gerekene işaret eden normatif bir ilim dalı olmasıdır. Bu
yönüyle değer bilinci kişinin bilinçli ve özgür olarak, kendi vicdanıyla, iradesiyle
katıldığı bir değerler sistematiğini ifade eder. Olması gerekenle olan arasındaki
karşıtlık insanın ahlâkî sorumluluğunu, katılımının belirginleştiği ve böylece ahlâkî
gerilimin yaşandığı bir sahadır. Bu yönüyle ahlâk bir insan başarısıdır. İnsan, seçen,
davranışı belirleyen, iyiye doğru, değere doğru yönelen bilinçtir. Temel ahlâkî
değerler evrensel olmasına rağmen, her asırda farklı kültür ve medeniyet çevresinde
farklı yorum ve uygulamalarla belirginlik kazanmaktadır. Bu nedenle davranışların
değişmesine rağmen değişmeyen değerler söz konusudur.
İnsanlık tarihi boyunca en yüksek değerin ne olduğu her zaman cevabı
aranan bir soru olmuştur. Bu yönüyle insana yüce değerler kazandıracak veya
onlara ulaşmasına engel olacak iyi ve kötü kavramlarının niteliği bütün ahlâk tarihi
boyunca düşünürlerin üzerinde önemle durduğu bir olgudur. Ahlâkın konusunu bu
kavramlardan hareketle temellendirmeye çalışan doğulu ve batılı pek çok
düşünürden bahsetmemiz mümkündür. Etik yargıların kaynağı problemi felsefe
tarihinde üzerinde pek çok tartışmaların ve farklı temellendirmelerin yapıldığı bir
alandır. Bu öğretilerin çokluğu ve çeşitliliği insanı şaşırtacak düzeydedir. İnsanın
iyi bir hayat sürdürmesini kimi düşünürler; gaye olarak mutluluğun kazanılacağı bir
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hayata bağlarken, bunların hazlarla, acı yokluğuyla, Tanrı’nın emirlerine itaat
etmekle olacağını ileri süren görüşler bulunmaktadır. Bu tartışmaları çok genel bir
ifadeyle Tanrı ve insan merkezli temellendirmeler olmak üzere iki ana başlıkta
toplamamız mümkündür.
Ahlâkî değerler, genel bir ifadeyle insan davranışlarını iyi veya kötü olarak
tanımlamamızı sağlayan değerlerdir. Değer felsefesi Grekçe değer anlamına gelen
axios kelimesinden gelen aksiyoloji (axiology)olarak ifade edilmekte ve değerlerin
doğasını, ölçütlerini ve metafiziksel statüsünün ne olduğunu inceleyen bir felsefe
disiplini olarak tanımlanmaktadır.1
Ahlâkî değerler temelde iyi ve kötü kavramları üzerinde odaklanmaktadır.
Bu yaklaşım bize iyi ve kötü’nün mahiyeti üzerinde bilgi vermekten ziyade ahlâk
felsefesinin üzerinde farklı teorilerin, tanımlamaların şekilleneceği mümbit bir
çalışma alanını belirginleştirmektedir.2 İyi ve kötünün ne olduğu üzerinde; haz,
fayda, mutluluk, ödev, vb şeylerle mi tanımlana bileceği tarihi gelişim süreci
içersinde pek çok ahlâk felsefesiyle ilgilenen düşünürün üzerinde teoriler
geliştirdiği bir alandır. “Değer tür olarak insanın varlığa kattığı bir bilinç
boyutudur...değer’le bir şeyin aynı türden şeyler arasında özel yerinin kastedildiği
ve bu değer’in genellikle olumlu bir renk taşıdığı görülür. Bu yerin saptanması
doğru bir değerlendirme sonucu bilgisel olarak yapılabildiği gibi, ezbere ve
birbirinden çok farklı ‘ölçütler’ kullanılarak yapılmaya çalışıldığı da
görülüyor...değer, eylemlerin ve kişilerin bir özelliği olarak karşımıza çıkar.”3
Evrenselleşme, evrensel değerler ortaya koya bilme, bireysel anlamda
kendi kimliğimizi kaybetmediğimiz, kültürel anlamda kendi dilimden, ahlâkımdan
hareketle bu oluşuma katkı sağlaya bildiğim, kendi değerlerimize yabancılaşmadan,
evrensel bir idrak kabiliyetine ulaşmamızdır. Bu gerçekleşmediği zaman insan ve
kültürünün nesnelleşeceği, küreselleştirici bir sürecin önünde yaprak misali
kalacağımız bir ortamın doğması kaçınılmazdır. Bundan dolayı, evrenselleşmek,
insan-ı kâmil kavramının ifade ettiği boyutu yakalayabilmek ancak kültürünüzün
içinden oluşturabileceğimiz bir yaratıcılığı, evrensel bir seviyede yaşamak ile
mümkündür. Ancak bu durumda ahlâkımızı bütün bir insanlığın paylaşımına
açabilir, bütün insanlığa karşı sorumluluk duygusunu belirginleştirebiliriz.4
Türk-İslâm düşünürü Mevlânâ’nın bu evrensel değerleri inşa etmede
kendisinden en çok istifade edebileceğimiz bir kaynak olma imkanını bizlere
sunmaktadır. Mevlânâ’nın edebî ve tasavvufî yönü üzerinde pek çok çalışma
yapılmış ve yapılmaktadır. Mesnevî’sinde çoğunlukla metaforlu (mecazî) bir
1

William L. Reese, Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought,
Humanity Books, New York 1996, s. 58; Ahmet CEVİZCİ, Paradigma Felsefe Sözlüğü,
Paradigma Yayınları, İstanbul 1999, 203.
2
Ahmet ARSLAN, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara 2007, s. 129.
3
İoanna KUÇURADİ, Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2006, s. 181
4
Kenan Gürsoy, Etik ve Tasavvuf Felsefî Diyaloglar, Yayına Hazırlayan: Semih Yücel, Sufi
Kitap, İstanbul 2008, s. 46–47
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üslûpla dile getirilen felsefî unsurlar üzerinde çok fazla durulmamıştır. Mevlânâ
günümüzde genellikle kültürel bir motif, folklorik bir unsur olarak öne
çıkarılmaktadır. Fakat düşünürümüz bir geleneğin, bir kültürün en önde gelen
temsilcisidir.5 Bundan dolayı Mevlânâ İslam düşüncesi ve Kültürünün en önemli
simalarından biridir.
Mevlânâ Tasavvufun ahlâkî boyutunu öne çıkarmaktadır. Bu açıdan onun
ahlâk öğretisini belirginleştiren iyi ve kötü kavramları, aynı zamanda düşünürün
İnsan-Tanrı-Kâinat anlayışını da ortaya koymaktadır. Eserleri ve düşünceleri çağını
aşarak farklı din ve kültürden pek çok düşünürün ilgisine mazhar olan Mevlânâ, bu
konudaki görüşleriyle de incelemeyi hak etmektedir.
1- Kavram olarak İyi ve Kötü
Mevlânâ’nın eserleri incelediğinde insanı ve onun tabiatını oldukça canlı,
veciz ifadelerle, psikolojik tahlillere yer vererek ortaya koymaktadır. İnsanın ahlâkî,
sosyal ve insanî yönü, ahlâkî öğütler, tasavvufî kavramlar, çeşitli hayvan karakteri
kullanılarak metaforik bir üslupla ifade edilmektedir.6 Böylelikle Soyut kavramlar,
ifade edilmesi güç tasavvufî ve felsefî meseleler bu metotla daha anlaşılabilir bir
zemine kavuşturulmuştur.7
Mevlânâ insanı fizik âlemle metafizik âlem arasında bir varlık olarak
tanımlamaktadır. Ona göre insan, ölüm ile ölümsüzlüğü, iyi ile kötüyü, ilahî olanla
beşerî olanı benliğinde birleştiren bir toplayıcı ortamdır (vasat-i câmia). 8Ruhun
mahiyet ve fonksiyonları, ruh beden ilişkisi insanın ahlâkî yetkinliğini belirlemede
temel bir unsur olarak gösterilmektedir. İslam düşüncesinde nefsin, nebâtî, hayvânî
ve insanî olarak üç kısma ayrılıp incelenmesi anlayışı Mevlânâ tarafından da
benimsenmektedir. Bu anlayış doğrultusunda hayvânî nefs ile insanî ruhun
fonksiyonları üzerinde durulmaktadır.9 Ruh ve beden birbirinden bağımsız iki ayrı
cevher olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle manevî ve ebedî kabul edilen ruh ile
maddî ve sonlu olan beden ilişkisi insanın ontolojik bir çelişkisini ve çatışkısını
ortaya koymaktadır.10 Ruh beden ilişkisi ve mahiyet olarak zıtlığının ortaya
çıkardığı gerilim; ahlâki yetkinliğin kazanılmasında bir mücadele alanını
doğurmaktadır.

5

Kenan Gürsoy, A.g.e., s.184-185.
Mevlânâ felsefesinde Metafor sanatının kullanımı ve çeşitli örnekleri için şu çalışmamıza
bakılabilir: Nejdet Durak, “Mesnevi'de Metaforik Anlatımlarda Kullanılan Hayvan Motifleri ve
Felsefî Değerlendirmesi” Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu, Çanakkale
2006, ss. 155–165.
7
Nihat Keklik, “Mevlânâ’da Metafor Yoluyla Felsefe”, Felsefe Arkivi, S. 26, İstanbul 1987, ss.
19–55, s. 48.
8
Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Mevlana ve İnsan, İstanbul 1992, s. 67
9
İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlâna, İstanbul 1993, s. 69.
10
Kemal Sözen, “Mevlânâ Düşüncesinde Ruh Tasavvuru”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta
Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Çanakkale 2006, ss. 83–93, s. 87.
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İnsanın tanımlayan ana vasıf onun bedenî niteliklerinden ziyade, ruhu,
manevî yönü olarak gösterilmektedir. Mesnevi’nin girişinde yer alan ney metaforu
bunun en güzel anlatımını bizlere sunmaktadır. Ruh ait olduğu bu bedene asıl
vatanından, ilahî bir âlemden koparak gelmiş ve adeta burada bir mahpus hayatı
sürdürmektedir. Ruhun bedenî niteliklerinden kendini soyutlaya bildiği noktada asıl
mahiyetine yaklaşmış olacaktır. Bu ruh ve beden düalizmi iyi ve kötünün kaynağı
problemini dış etkenlere bağlamak yerine temelde insanın ontolojik düalizmine
bağlı sebeplerle ilişkilendirmektedir. Mevlânâ insanın iyi ve kötüye yönelmesinin
ana kaynağını ruh beden ilişkisinin ortaya çıkardığı çatışmalara bağlamaktadır: “O,
can gibidir, cihan beden gibi. Beden; iyiyi, kötüyü, canın tesiriyle kabul eder.”11 Bu
ruh-beden düalizminin, çift kutupluluğunun ortaya çıkardığı ahlâki problemler,
insana özgü bir mücadele alanını belirginleştirmektedir. Mevlânâ’ya göre iyi ve
kötü insan da varlık bulan iki temel ahlâkî değerdir: “Senden bir kötülük yahut iyilik
meydana gelmeksizin hattâ bir an bile duramazsın.” 12 İyi ve kötü insanın her ikisi
arasında tercihte bulunduğu, biri mükemmellik olarak diğeri eksiklik olarak
tanımlanan iki değerdir. “Bu tatlı suyla tuzlu su; damar damardır. Halk arasında
sûr üfürülünceye dek birbirine karışmadan böylece gider durur.” 13 Bu iki değerin
insanda aynı anda birlikte olması insan için bir çelişkidir: “Güzel ve iyi suret, bil ki
kötü huyla beraber olunca bir kalp akça bile değmez!”14 Bundan dolayı bu iki
ahlâkî değerin doğru olarak tanımlanması ve ayrıştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Burada ifade edilmesi gereken önemli bir olgu da kötülüğün kaynağı
meselesidir. Yukarıda işaret edildiği gibi ruh-beden düalizmi bunun temel
kaynağıdır. Dolayısıyla, Mevlânâ’ya göre kötülüğün kaynağı maddedir ve bu
kötülük ileride işaret edileceği gibi ârîzi ve nîsbîdir, asıl olan, bütün âleme hâkîm
olan unsur iyilik (hayr) dır. Mevlânâ öğretisinde Mutlak kötülük bu âlemde ve
ahiret âleminde bulunmamaktadır. “Görüyorsun ya, dünyada mutlak olarak kötü bir
şey yoktur. Kötü, buna nispetle kötüdür.”15 Bu yönüyle düşünürümüz ahlâk
anlayışında pesimizme yer vermez, optimist bir ahlâk anlayışını öne çıkarır. İyi ve
kötü değeri, insanın ahlâkî yetkinliğini veya noksanlığını belirleyen iki temel
kavramdır. “İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin..ey yiğit, zıt, zıddıyla görülebilir.”16;
“İyiliği kötülükten ayırt edemedin, kötülükten de gafil oldun, iyilikten de.”17 Bundan
dolayı Mevlânâ bu iki zıt değer arasındaki ayrımın insan için açık seçik ortaya
konulmasını istemektedir. İyi ve kötü kavramları iki temel ahlâkî değer olarak
tanımlanmaktadır.

11

Mevlânâ, Mesnevi, Çev. Veled İzbudak, M.E.B. Yayınları, C. I-VI, İstanbul 1990; Mesnevi, C.
I., b. 1764, Bu eser bundan sonra Mesnevi olarak anılacaktır.
12
Mesnevi, C. II., b. 996.
13
Mesnevi, C. I., b. 746.
14
Mesnevi, C. II., b. 1019.
15
Mesnevi, C. IV., b. 65.
16
Mesnevi, C. IV., b. 1345
17
Mesnevi, C. I., b. 1333.
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Mevlânâ insan için kötülüğün kaynağı olarak şu ifadelere yer vermektedir:
“İyi renkler, temizlik küpünden hasıl olur. Çirkinlerin rengiyse, kirli kara sudan
meydana gelir.O lâtif rengin adı ‘Sıbgatullah-Tanrı boyası’ dır. Bu kirli rengin
kokusu ise… Tanrı lânetidir. Denizden olan, yine denize gider; nerden gelmişse,
yine oraya varır. Dağ başından, hızlı hızlı akan seller; bizim tenimizden de aşka
karışık olarak akıp giden can, aslına gidip kavuşur!”18 İfadelere dikkat edecek
olursak ahlâki bir varlık olmakla insanın ilahi bir kişilik kazanarak, kişinin Tanrı’ya
yaklaşması olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla insan çift kutuplu bir yaradılışa
sahip olarak bu potansiyeli taşımaktadır.
Bu yönüyle, iyi değerlere sahip olmak insan ruhunun olgunlaşması, ilahî
bir kişilik kazanması olarak tanımlanmaktadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran yön
onun “Akıl, bizim size gönderilmiş bir peygamberimizdir”19, ifadesinde işaret edilen
akıl yetisiyle iyi ve kötüyü birbirinden ayırmasını sağlayan manevi bir yetidir.
İnsanın sahip olduğu bu metafizik yeti insan için olumlu değerlerin taşıyıcısıdır. Bu
yönüyle “akıl, dinin ve metafizik değerlerin kendisine emanet edildiği en yüce
manevi değerdir.”20
İyi ve kötünün akılla anlaşılıp ayrıştırılabileceği Mevlânâ’nın üzerinde
durduğu önemli konulardan biridir: “Bu iyi ve kötü dünyası, gayp âlemi haline
gelsin, iyilik ve fenalık apaçık bilinmesin diye akıl onları gizlemiştir. Çünkü fikrin
şekil ve suretleri meydana çıksaydı kâfir ve mümin, yalnız Allah’ı zikreder, başka
bir söz söyleyemezdi. Eğer iyilik ve kötülükten meydana gelen suretler gizli olmayıp
da meydanda bulunsaydı küfür ve iman, apaçık meydana çıkar, alında yazılırdı.”21
İnsanın aklını doğru kullanamaması, bedenin arzu ve isteklerine kendini kaptırması
durumunda ahlâkî olarak yetkinleşmişine imkân bulunmamaktadır. Mesnevi’de
kullanılan öküz ve eşek gibi metaforlar bu hususa işaret etmek için
kullanılmaktadır. Mesela, öküz bedeni arzu ve isteklerine kendini kaptırmış, yeme,
içme, uyku gibi hayvanî ve nefsanî arzulara düşkünlük gösteren, nefsinin
arzularının esiri olmuş aklını doğru kullanamayan, hakikati anlayamayacak
seviyedeki insanı sembolize etmektedir. “Kötülüğün aslı olan öküzün öldürülmesine
Nefis, ‘Benim öküzümü nasıl olurda öldürürsün?’ der. Çünkü nefis öküz, ten
suretidir.”22 Eşek metaforu ile insanın kötü arzuları ve duyguları, hazları ifade
edilmektedir. Mevlânâ bu hususu şu şekilde dile getirmektedir. “Bil ki bu hayvan
nefs bir erkek eşektir...Tanrı, nefsimize eşek sureti vermiştir. Çünkü suretler,
huylara uygundur. Tanrı hakkı için eşeğe benzeyen nefisten kaç.”23 Bundan dolayı
ahlâkî olarak yetkinleşmenin temelinde aklını doğru kullanmak, bedenî arzu ve
isteklere kendini kaptırmamak gelmektedir: “Nefsin, kötülük şarapları var ki o kötü
18

Mesnevi, C. I., b. 765-768.
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr (Seçmeler), haz: Şefik Can, İstanbul 2000, C. III, b. 1037.
20
Nejdet DURAK, "Mevlânâ ve Kant Felsefesinde Aklın Değeri", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, Yıl. 2007/2, Sayı: 19, Isparta 2007, s. 25–50, s. 35
21
Mesnevi, C. II., b.984-986
22
Mesnevî, c. III, b. 2508–2509
23
Mesnevî, V, 1392–1395.
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kişiyi bunlarla yoldan çıkarır! Aklın, kutluluk şarapları var ki insan onların
neşesiyle zevalsiz bir konak bulur.”24 “Nefis de, şeytan da lûtfunun gurur
yaylasında yayılır; affedeceğine dayanır da insana kötü buyruklar buyurur.”25
İnsan yaradılış olarak ahlâkî gelişime açık bir potansiyel taşımaktadır.
İnsanın doğuştan kötü olduğu düşüncesine Mevlânâ katılmaz. “Çocuk...ne kötüyü
bilir ne iyiyi...”26 Bundan dolayı insanı kötülüğe sevk eden unsurları insanın
yaradılışında aramamak gereklidir. “Kötü huy, zaten senin aslında yoktu.. aslı kötü
olandan inattan, kötülükten başka bir şey gelmez. Fakat aslında kötülük olmayan ve
iğreti olarak kötü huylara sahip olan, kötülüğünü ikrar eder, tövbe etmeyi diler.” 27
Bundan dolayı iyi insanî bir niteliktir: “İnsanlıktan mı bir cevhere sahipsin,
eşeklikten mi?” ifadesiyle dile getirilen husus insanın kötülüğe kendini
kaptırmasının ancak onu kötü kılacağıdır: “Kim, renge, kokuya mahpus kalırsa zahit
olsa bile huyu iyi olmaz, dar canlıdır. Bu daracık duraktan çıkmadıkça nasıl olur
da ahlâkı düzelir, gönlü ferahlar?”28 İnsanın asli mahiyetini ortaya çıkaracak bir
arayışın içinde olması temel hedeftir. “İyilik aradı mı insanda kötü şey kalmaz ki.”29
İyilik bundan dolayı arzu edilen ve istenilen bir şeydir. İnsanın bu arayışa
yönelmesi onu geliştirir. “İyi düşünce insanı semirtir.”30
İslam dünyasında düşünürler, ahlâkı tanımlarken genellikle bunun insan
nefsinde yerleşik, sabit olan yatkınlıklar (meleke) sayesinde fiillerin, nefisten hiçbir
fikrî zorlama olmaksızın, üzerinde düşünüp taşınmaya ihtiyaç duyulmaksızın,
kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkan davranışlar olduğu üzerinde durmaktadırlar. Bu
yatkınlıkların iyi olması erdemlere, kötü olması ise erdemsiz fiillere kaynaklık
etmektedir.31 Nefs ve insan nefsine yerleşen huy kavramı üzerine odaklanan bu ve
benzeri tanımlamalar Mevlânâ tarafından da paylaşılmaktadır: “Demirci zenci
olursa yüzü, dumanla isle aynı renktedir. Fakat beyaz adam demirciliğe kalkışırsa
yüzü yer ,yer kararır, kızarır. Bu takdirde de günahın tesirini derhal anlar da
ağlayıp sızlamaya başlar ve ‘Aman Yarabbi’ demeye koyulur. Fakat bir adam,
günahta ısrar eder, kötülüğü kendine sanat edinir, düşünce gözüne toprak saçarsa,
Artık tövbe etmeyi bile aklına getirmez; o suç gönlüne tatlı gelir; böyle böyle
nihayet dinsiz olur gider.”32 Aynı husus bir başka yerde şu şekilde ifade
edilmektedir. “Kötü huyların kökleri kuvvetlenmiş, onu kökünden söküp çıkarma
kuvveti de azalmış! Bu iş, o tatlı sözlü, fakat kötü huylu adamın yol üstüne diken
dikmesine benzer. Yoldan geçenler ona darılmaya başladılar, bu dikenleri sök diye
24

Mesnevi, C. IV., b. 2688-2689.
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, Haz. A. Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, C. I-VII, Ankara
1992, C. IV, s. 133, b. 1193, Bundan sonra Dîvân-ı Kebîr olarak anılacaktır.
26
Mesnevi, C. I., b. 597
27
Mesnevi, C. IV., b. 3412-3413.
28
Mesnevi, C. V., b. 3531-3532
29
Mesnevi, C. VI., b. 124
30
Mesnevi, C. VI., b. 289
31
Gazzâlî (Muhammed b. Muhammed). İhya’u Ulumi’d-Din, Terc. Ahmet Serdaroğlu, İstanbul
1974, C. III, s. 53, , Cürcanî (Seyyid Şerif), et-Ta’rifat. İstanbul 1300, s. 68
32
Mesnevi, C. II., b. 3375-3379.
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bir hayli söylendiler, fakat fayda etmedi. Her an dikenler çoğalmakta, halkın ayağı
dikenler yüzünden kanamaktaydı. Vali, ona ‘Mutlaka bunları sök’ dedikçe; “evet,
bir gün sökerim’ diyordu...Bu müddet için de diktiği dikenler kökleşti,
kuvvetlendi...Vali, ‘Hayır, acele davran, işi savsaklama. Sen yarın bu işi görürüm
diyorsun ama şunu bil ki gün geçtikçe, O dikenler daha ziyade yeşeriyor, dikeni
sökecek de ihtiyarlayıp âciz bir hale geliyor. Diken kuvvetlenmekte, büyümekte,
diken sökecekse ihtiyarlamakta, kuvvetten düşmekte. Diken her gün, her an yeşerip
tazelenmekte. Diken her gün perişan bir hale gelmekte, kuruyup kalmakta! O daha
ziyade gençleşiyor, sen daha fazla ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, zamanını geçirme”
dedi. Her kötü huyunu bir diken bil; dikenler kaç keredir senin ayağını zedelemekte.
Nice defalardır kötü huyunu bir diken bil; Dikenler kaç keredir senin ayağını
zedelemekte. Nice defalardır kötü huydan perişan bir hale düştün. Fakat duygun
yok ki. Pek duygusuzlaştın. Çirkin huyundan başkalarını, zarara soktuğundan
başkalarına mazarrat verdiğinden, Gafilsen hiç olmazsa kendi yaraladığını bilirsin
ya. Sen hem kendine azapsın, hem başkalarına!...bu dikeni gül fidanına ulaştır...”33
Dikkat edilecek olursa Mevlânâ insanı iyi ve kötü eylemlere yönelmesinde,
kişinin değer yargılarının şekillenmesinde, mizacının oluşumunda huyların büyük
önem taşıdığına işaret etmektedir. Ahlâk kelimesi sözlük anlamı itibariyle Arapça
Hulk (:huy) kelimesinin çoğul şeklidir. Ayrıca Hulk (:huy) ve hilkat (:yaratılış)
kelimeleri de aynı kökten gelmektedir. İnsanın ahlâki yatkınlığını belirleyen
huylarının yaratılıştan gelip gelmediği sorusu bir bakıma buradan doğmaktadır. 34
Dolayısıyla insan iyi ve kötü yöne kanalize edilebilecek bir donanıma sahip olarak
dünyaya gelmektedir. İnsandaki huyların eğitimle iyi yöne kanalize edilmesi,
güzelleştirilmesi mümkündür. Bundan dolayı insan için arzu edilen temel vasıf kötü
huylardan arındırılıp, iyiliklere yönelmesidir. “Kötü huy, adet edindiğinden dolayı
sağlamlaşır, yerleşir..Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın.”35 Bundan dolayı
ahlâk Mevlânâ için bir eğitim meselesidir.
Mevlânâ insanı kötülüğe sevk eden etkenlerden biri olarak kötü huylu
insanlarla kurulan dostlukları göstermektedir: Ahlâkın pratik yönünü öne çıkaran
bir yaklaşımla insanın günlük hayatı içersindeki ilişkilerinin onu iyi veya kötü
olarak vasıflandıracak davranışlara yönlendirebileceğine işaret etmektedir. Bu
yaklaşımını belirgin kılan beyitler şunlardır: “Kötü dostla ünsiyet, belâya
bulaşmaktır.”36 “Kötü dostun işvelerine kulak verme; yeryüzünde tuzak gör,
emniyetle yürüme.”37 “...kötü yılan bile kötü arkadaştan yeğdir.”38 “İnsanın, düşüp
kalktığı adamla konuşa görüşe, huyuyla huylanır. Gönül arkadaşının huyunu kapar.
O sana gölge saldı mı mayasız olduğu için senin mayanı çalar.”39 Bundan dolayı
33
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kişinin iyi insanlarla kuracağı ünsiyetin ahlâki yetkinleşmesinde büyük etkisi
bulunmaktadır. “Pekmez içinde ne kaynatılırsa pekmez lezzetini alır. Havuç, elma,
ayva ve ceviz, pekmezde kaynatılsa hepsinden de pekmez lezzetini alırsın. Bilgi de
nura karışırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilginden nur bulurlar. Ne söylersen o da
nur olur...”40 “...kötü dost da her yerde mescitte biten keçiboynuzudur! Sende kötü
dostun sevgisi peydahlandı mı kendine gel... ondan kaç, onunla az konuş, görüş!” 41
“Seni dosttan uzaklaştıran herşey kötüdür; onsuz neye yüz tutsan iyi bile olsa
fenadır.”42 “Üzüm, sirke küpüyle düşer-kalkarsa şarabı ekşimsi olur....”43
Görüldüğü gibi Mevlânâ, iyi ve kötü kavramlarını insanın ontolojik
varoluşuna, çift kutuplu bir varlık olmasına bağlı olarak ortaya çıkan iki temel değer
olarak belirginleştirmektedir. Bu iki değerin insanda huy olarak tanımladığımız
yatkınlıklar haline geldiğine işaret etmektedir.
2- Birbiriyle Çatışan İki Değer olarak İyi ve Kötü Kavramları
Mevlânâ’ya göre insan için iyi ve kötü değerleri birbirine zıt iki ahlâkî
değerdir. Bu yukarıda işaret edildiği gibi insanı ahlâkî olarak yetkinlik kazandıracak
bir mücadele alanını ifade etmektedir: Bu iki değerin arasında kalan insan bunlar
arasında bir tercihte bulunmak durumundadır. Nefsine rağmen gerçekleştireceği bu
mücadele, insan olmanın, bir ahlâk varlığı olmasının temel ifadesidir. Bundan
dolayı Mevlânâ’ya göre ahlâklı davranış bilinerek, seçilerek, bilerek, özgürce,
kişinin sorumluluğunu taşıdığı bir eylemi ifade etmektedir. Bu aynı zamanda
kişinin gerilimini, çatışkısını duyduğu, yaşadığı nefsiyle mücadele ettiği bir imtihan
alanıdır. Mevlânâ’nın bu konudaki yaklaşımını öne çıkaran beyitler şunlardır:
“İyinin, kötünün imtihanı, altının kaynayıp tortusunun üste çıkması içindir.”44
“Âlemden iki zıt ses gelmektedir.. bakalım sen hangisine istidatlısın? Bir tanesi, iyi
kişilere hayattır.. öbürü kötü kişilere hile!”45 “Halk arasında temiz ruhlar da var,
topraklara bulanmış kara ruhlar da. Bu sedeflerin hepsi bir değil.. birisinde inci
var, öbüründe boncuk! Buğdayları samandan ayırmak nasıl lâzımsa bu iyiyi de
kötüden ayırmak vâcip.” 46 “Aklın şekerler dökmesi, canavarlara zehir olur. Çünkü
iyinin iyiliği, kötünün zıddıdır. Aşıkın etini canavarlar yiyemez. Aşk iyilerce de
bilinir, tanınır, kötülerce de.”47
Öyle anlaşılıyor ki, iyi ve kötü insan sorumluluğunu temellendiren iki
temel değerdir. Daha farklı bir ifadeyle, karanlıkla aydınlık, mü’minle fasık,
doğruyla çarpık olan aynı olmadığı gibi iyi ve kötü birbirinden ayrı iki farklı
değerdir. Mevlânâ’ya göre: “İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin...ey yiğit zıt,
40

Mesnevi, C. V., b. 2486-2489.
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zıddıyla görülebilir.”48 Bundan dolayı bu iki zıt değerin bilgisi insanı kötü düşünce
ve davranışlardan uzaklaştırıp, iyiye hayra ulaştıracak temel ölçüttür. Bu bir ahlâk
öznesi olarak kişinin sadece bilen ve farkında olan değil aynı zamanda seçen,
davranışını belirleyen, iyiye doğru, değere doğru yönelen bir bilinç olmasıyla
ilgilidir.49 Mevlânâ kişinin bu seçiminden dolayı sorumluluğuna işaret etmektedir:
“İyiliğe kötülüğe dair dün ne yaptıysa onların yazılı olduğu nekeslik ve cömertlik
defterini, insanın avucuna koyarlar.”50 “İyi kötü, herkes, ne çekerse kendisine
çeker...”51 “iyiye-kötüye harcanıp gidene yazıklanma, iyi olmuştur, iyi; gönül bir
sepettir, her kırık-dökük şeyi koyma sepete.”52
Mevlânâ’ya göre insan ahlâkî eylemleriyle, iradî seçimleri dolayısıyla
yetkinlik kazanır. İslam tasavvuf terminolojisinde sekîne olarak adlandırılan bu
yetkinlik insan mutluluğunun kaynağıdır.53 İnsanın bu mutluluğu kazanması ancak
nefs terbiyesi, kötülükten uzak durup iyiliklere, iradesiyle aşkın değerlere
yönelmesi, bilgi eylem bağlantısını gerçekleştirmesiyle sağlanabilecektir. Hiç kuşku
yok ki bu bir eğitim meselesidir. “Aklının suyunu her diken, çekip durdukça akıl
suyun, meyvelere nasıl ulaşabilir? Kendine gel de o kötü dalı kes, buda. Bu güzel
dala su ver de tazelendir. Şimdi ikisi de yeşil ama sonuna bak. Bu sonunda bir şeye
yaramaz, öbürüyse meyve verir. Bağın suyu buna helaldir, ona haram. Aralarındaki
farkı sonunda görürsün vesselam. Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir?
dikeni sulamak.”54
Mevlânâ’ya göre insan bu mücadeledeki durumuna göre bir ahlâki nitelik
kazanmaktadır. İyi ve kötü kavramlarının bu şekilde zıt iki kavram olarak ortaya
konulmasıyla bu iki değerin tanımlanmasında kişinin ölçütünün ne olduğu, neye
neden dolayı iyi veya kötü denilmesi gerektiği gibi bir problemi ortaya
çıkarmaktadır. Değerlerin varlığı ve kaynağı problemi girişte de ifade ettiğimiz gibi
ahlâk felsefesinde üzerinde pek çok tartışmanın yapıldığı bir meseledir. Değerlerin
akıl, duygu, sezgi, din gibi birbirinden farklı temellendirmelerle ele alındığı
bilinmektedir. Mevlânâ’ya göre bütün değer hükümlerinin kaynağı Allah’tır.
3- İyi ve Kötü Kavramlarının Kaynağı
Bilindiği gibi İslam ahlâkının asıl kaynağını Kur’an ve onun ışığında
oluşan Sünnet şekillendirmektedir. Bu açıdan Mevlânâ’nın dinî, tasavvufî ve ahlâkî
öğretisinin kaynağını Kur’an ve Sünnet oluşturmaktadır. Bu yönüyle Mevlânâ
ahlâkî kural ve ilkelerin neye dayandırılması gerektiği problemini din esasına dayalı
olarak temellendirmektedir. “Bütün Kur'an, emirdir, nehiydir, korkutmadır.” 55 “Bil
48
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ki lûtfetmedikçe yeryüzünde hiçbir gıda bitmez, o emretmedip yaratmadıkça bir
gölge bile vücuda gelip yere düşmez.”56
Mevlânâ’ya göre iyi ve kötü değerlerinin yaratıcısı Tanrı’dır. Düşünürümüz
bunu ifade etmek için ressam metaforunu kullanmaktadır: “Eğer sen kötülükler de
ondandır dersen öyledir ama bundan onun kemaline noksan mı gelir ki? Bu kötülük
ihsanı da onun kemalindendir. Dinle ulu kişi, sana bir misal getireyim: Meselâ
ressam iki türlü resim yapar: Güzellerin resimleriyle, çirkin resimleri. Yusuf’un,
yaratılışı güzel hurinin resmini de yapar, ifritlerin, çirkin iblislerin resmini de. İki
türlü resim de onun üstatlığının eseridir. Bu, ressamın çirkinliğine delil olamaz,
bilakis üstatlığına delildir. Çirkini gayet çirkin olarak yapar, o derecede ki bütün
çirkinlikler, onun etrafında döner, örülür. Bu suretle de bilgisindeki kemal meydana
gelir, üstatlığını inkâr eden rüsvay olur. Eğer çirkinin resmini yapmayı bilmezse
ressam, nâkıstır. İşte bu yüzden Allah hem kâfirin yaratıcısıdır, hem müminin. Bu
yüzden küfür de Tanrı’lığına şahittir, iman da. İkisi de ona secde eder. Fakat bil ki
müminin secdesi dileyerektir. Çünkü mümin, Tanrı rızasını arar, maksadı onun
rızasını almaktır. Kâfir de istemeyerek Tanrı’ya tapar ama onun maksadı başkadır.
Padişahın kalesini yapar ama beylik dâvasındadır. Kale, onun malı olsun diye
isyan eder, fakat nihayet kale, padişahın eline geçer. Müminse o kaleyi padişah için
tamir eder, makam sahibi, mevki sahibi olmak için değil. Çirkin, ‘Ey çirkini de
yaratan padişah, sen güzeli de yaratmaya kadirsin, çirkini de’ der.’ Güzel de ‘Ey
güzellik padişahı, beni bütün ayıplardan arıtın’der.”57 Resim ve ressam metaforu
Mevlânâ’nın sıklıkla başvurduğu bir örnektir. “Resimler, aynı kalemden çıktıklarını
bilselerdi her resim öbürüyle sütle bal gibi kaynaşır birleşirdi”58
Bu yönüyle Mevlânâ ahlâkî fiillerin yaratıcısının Allah olduğunu ifade
etmektedir. Fakat, bu fiillerin eyleme dönüştürülmesinde insana için bir zorunluluk
bulunmamaktadır. Çünkü Allah fiilleri oldukları gibi yaratmakta, bir başka ifadeyle
onları yokluktan varlığa çıkarmakta; işledikleri ve kesbettikleri (kazandıkları)
ölçüde de insanlar o fiilleri hayata geçirmektedirler. Bu husus Mesnevi’de şu
şekilde vurgulanmaktadır: “Dün mübahaseyi seven birisi, bana bir sual sordu...
‘Kafirlik ve münafıklık da Tanrı’nın kaza ve kaderiyle değil mi? Fakat buna razı
olursak kötülük etmiş olmaz mıyız? Razı olmazsak o da suç peki, ikisinin arasında
hangi çareye başvuralım.’ Ona dedim ki: ‘ Bu küfür, Tanrı’nın takdiriyledir ama
Tanrı’nın hükmüyle, Tanrı’nın emir ve rızasıyla değildir. Bu küfür yalnız kaza ve
kaderin eserlerindendir. Hocam, Tanrı’nın kaza ve kaderini, Tanrı’nın bilgisi
olarak bil de şüphe ve tereddüdün kalmasın. Küfrede razıyız, çünkü Tanrı’nın
bilgisine muvafıktır, fakat bizim fenalığımızdan, bizim kötülüğümüzden meydana
geldiğinden de razı değiliz. Küfür Tanrı bilgisi olmak bakımından küfür değildir,
Hakk’a kâfir deme, burada dur! Küfür, cahillikten meydana gelir, fakat küfrün
takdiri, Tanrı’nın bilgisidir, Rüya ve mülâyimlik mânasına gelen hilm ile, sümük
56
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mânasına gelen hilm nasıl bir olur? Çirkin resim, ressamın çirkinliğini icap
ettirmez ya. Çirkini de yaptığına, yapabildiğine bir delil olur ancak. Hattâ hem
çirkin resmi, hem de güzel resmi yapabildiğinden ressamın, kuvvetli bir ressam
olduğuna delildir. Bu bahsi açar, düzüp koşarsam sual ve cevaplar uzar gider.”59
“Şeytanla melek, gayıp perdesi ardında gizlice bu kötülükle iyiliği sana gösterir.”60
Buraya kadar ifade edilenlerden anlaşıldığı üzere iyi ve kötü gibi değerlerin
yaratıcısının Allah olması, bu değerleri eyleme geçirmede insana herhangi bir
zorunluluk yüklememekte; aksine insan istediğini yapıp yapmama konusunda
tamamen özgür tercihte bulunmaktadır. İnsan bu tercihlerindeki hatalarından dolayı
af dilemek için yaratıcısına yönelen bir varlıktır: “Yaptığın kötülük yüzünden
pişman olman da ihtiyarına delâlet eder, demek ki kendi ihtiyarınla pişman oldun,
doğru yolu buldun.” 61 “Kötülüğe pişman oluyor, Allah demeye başlıyorsun ya; işte
o zaman seni beladan kurtarmak için kendisine çeken O.”62 Mevlânâ’nın
belirginleştirdiği bu yaklaşımın temel niteliği; insanın değerleri kendisi koyan bir
varlık olmaması ile alakalıdır. Bu yönüyle insan Kişi kendini “Tanrılaştırmaktan”
uzak duran bir canlıdır. İnsanları yargılayan, hüküm veren, İslam’ın genel
prensipleri çerçevesinde “yargı gününün sahibi” olan Tanrı’dır. Bu anlayış
doğrultusunda, insan nihai noktada bir değer yargısında bulunmak durumunda
değildir. Fakat bu diğer insanlara hiçbir müdahalede bulunmamak, başkalarının
zarar görmesine kayıtsız kalmak anlamında bir niteliği barındırmaz. İnsan
başkalarının zarar görmemesi için ahlâkî bir ödev duygusuyla hareket edecektir.
Fakat bunu tasavvuf ahlâkının ve semavi dinlerin temel akidelerinden biri olan
mutlak ahlâki yargılardan kaçınarak gerçekleştirecektir.63
Mevlânâ’ya göre, insan iyi ve kötünün tespit edilmesinde çift kutuplu bir
varlık olmasının doğal bir sonucu olarak iyi ve kötü hakkında yanlış bir tutum
içersine düşebilecektir. Dinin getirdiği emir ve yasakların rolü burada önem
taşımaktadır. Tasavvuf ahlâkının temel anlayışına göre, nefse karşı verilecek
mücadelede, özgür tercihte bulunmasına, yaratıcısına yönelmesine engel teşkil
edecek meşguliyet ve düşkünlüklere karşı yaratıcının yardımını her an yanında
hisseder. İşte bu durumdaki insana Allah’ın peygamberler gönderip, vahiyle emir ve
yasaklarını bildirmesi, iyi ve kötünün ayırt edilmesi için akla bir yardım ve
kolaylaştırmadır: “Tanrı, bu taneleri ayırıp tabağa koysunlar diye kitaplar verdi,
peygamberler gönderdi. Peygamberler, gelmeden önce hepsi bir görünmekteydi.
Mümin, kâfir, Müslüman, çıfıt… Zahiren hepsi birdi. Âlemde kalp akçayla sağlam
akça bir yürümekteydi. Çünkü ortalık tamamıyla geceydi, biz de gece yolcularına
benziyorduk. Peygamberlerin güneşi doğunca ‘Ey karışık, uzaklaş! Ey saf, beri gel’
dedi. Rengi göz ayırt edebilir; lâl’i, taşı göz bilebilir. İnciyi, süprüntüyü göz anlar.
Onun için çerçöp göze batar. Bu kalpazanlar, gündüze düşmandır. Fakat
59
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madendeki altınlar gündüze âşıktır.”64 “Fakat iyi gözle kötü göz karışıktır; kalp
akçayı altından ayırd edemez herkes.”65 Bu ifadelerin ışığında insan aklının tam
anlamıyla yetkin olmadığının, mutlaka ona doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü
bildirecek bir otoritenin varlığına ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Fakat, bu insan
aklının tamamen bir tarafa bırakılması olmayıp, aklını doğru kullanmak için caba
göstermesinin gerekli olduğuna da bir işarettir. Mevlânâ pek çok yerde bu hususun
altını çizmektedir: “Dünya hikmeti, zannı, şüpheyi artırır, din hikmetiyse insanı
feleğin üstüne çıkarır.”66 “Ecele doğru meylimiz, ecele aşkımız olduğundan
‘Nefislerinizi elinizle tehlikeye atmayın’ nehyi asıl bizedir. Çünkü nehiy, tatlı şeyden
olur, acı için nehye zaten hacet yok ki. Bir şeyin içi de acı olur dışı da acı olursa
onun acılığı kötülüğü esasen nehiydir. Bana da ölüm tatlıdır. ‘Onlar ölmemişlerdir,
Rablerinin huzurunda diridirler’ âyeti benim içindir.”67
İyi ve kötü değerlerinin yaratıcısının Allah olması düşünürümüze göre ona
kötülük atfetmeyi gerektirmemektir: Çünkü insanın değer yargıları ve Tanrı’nın
değer yargıları birbirinden ayrı iki niteliktir. İnsan iyi ve kötüyü birbirinden
ayıracak bir yetiyle dünyaya gelmiştir ve ilahi vahyin muhatabıdır. Fakat insanın
sınırlı yetileri dini terminolojide İlâhi Kaza olarak tanımlanan hikmeti anlamaya
yeterli görülmemektedir. Bu açıdan İlahi Kaza hiçbir kötülük içermemektedir. Bu
konuya işaret eden beyitlerin bir kısmı şunlardır: “Çünkü Tanrı, bir şey verdi mi
iyidir, kimseye kötü bir şey vermez. O, bilir ve adamın dileğini insan istemeden
verir. Fakat Tanrı emriyle dilersen caizdir. Çünkü o çeşit istek, peygamberlerin
yoludur. Sevgili emredince kötü kalmaz. Küfür onun için olursa iman kesilir. Onun
emri ile olan kötülük, bütün âlem iyiliklerinden üstündür.”68 “Ulu Tanrı iyiliği ve
kötülüğü irade edicidir. Fakat O, hayırdan başka bir şeye razı olmaz.”69
“Görüyorsun ya, dünyada mutlak olarak kötü bir şey yoktur. Kötü, buna nispetle
kötüdür...Birisine zehirdir, öbürüne şeker gibi tatlı!” 70 İnsan için kötü olduğu
düşünülen şeyler ilahi takdirde onun iyiliğine vesile olabilecektir: “Önce yılan
görünse bile sonucu define olur, inci kesilir. Öylesine tatlı bir padişahtır ki acıyı bir
anda yolu-yordamı güzel bir hale sokar.”71
İnsan, Ahlâki yetkinliği kazanmasında Allahın inayet ve yardımını her an
yanında hissetmektedir: “Kul der ki: Yarabbi, buyurduklarının yüz misli kötüyüm,
yüz misli kötüyüm, yüz misli kötü. Sen kötülüklerimi ilminle örttün, yoksa yaptığım
fenalıkları bilirsin. Fakat kendi savaşımı, hayır ve şerden öte olan işlerimi,
küfrümü, yolumu yordamı mı, Aczimle sana yalvarışımı, benim, yahut benim gibi
yüzlerce kulun hayalini bir yana bırakalım. Ancak senin lûtfuna ümit
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bağladım...Kul, kendi suçunu, hatasını sayınca Tanrı ihsaniyle Tanrı bağışlaması
gelip yetişir.”72 “...Tanrı’nın lütuf ve ihsanı, o eğri işlerle bulunmakla beraber
nihayet onu, hepsinden de arıtır. Rahmeti o kötülüğü aşmış, ayın on dördüne bile
vermediği ışığı vermiştir. Tanrı, onun çalışmasını bu kötülükle karışmadan yıkar;
rahmeti, onu bu hatadan arıtır.” 73 “Tanrı, kötülüklerini iyiliğe çevirir. Geçmişteki
bütün suçların ibadet olur.”74 Mevlânâ bu öğretisini “Tanrı onların kötülüklerini
iyiliklere çevirir.” gibi Kur’an’dan pek çok ayetle desteklemektedir.75
Nefsi arındırma ahlâkî yetkinliğin temel basamağını oluşturmaktadır. Bu
insanı yaratıcısına yakınlaştıran bir sürecin ifadesidir: “Kimin canı, heveslerden
arınmışsa derhal tertemiz Tanrı tapusunu, Tanrı dergâhını görür.” 76 “Ben evi, iyi
kötü, her şeyden sildim, süpürdüm. Evim, tek Tanrının sevgisiyle dolu.”77
4- İyi ve Kötü Kavramlarının Rölatifliği
Mevlânâ, Mesnevisinde iyi ve kötü kavramlarını birbirine zıt iki değer
olarak tanımlamakta ve bu değerlerin insanların mizac ve tabiatına, sahip oldukları
değer yargılarına göre farklı algılana bileceğini ifade etmektedir: “Birisine
düşmandır, onun hakkında kahırdan ibarettir.. diğer birine lûtfeder, iyilikle
bulunur, onca iyidir.”78 “O, senin gözüne yılan gibi görünür ama ötekinin gözüne
güzel görünür. Çünkü senin gözünde onun küfrünün, kötülüğünün hayali var,
halbuki dostun gözünde onun müminlik hayali cilve etmekte. Görüyorsun ya.. bu bir
kişide iki iş de var. Gâh balık oluyor, gâh olta! Yarısı mümin, yarısı kafir. Yarısı
hırs, yarısı sabır! Tanrın, ‘içimizde mümin de var, kafir ve eski putperest de’dedi.
Öküz gibi.. yarısı kara, yarısı ay gibi bembeyaz. Bu yarısını gören onu almaz, öbür
tarafını gören almak ister, üstüne düşer. Yusuf, kardeşinin gözünde canavar gibiydi,
fakat yine o Yusuf, Yakub’un gözüne huri gibi geliyordu. Fer’e ait göz, kötü hayal
yüzünden onu çirkin gördü, asli gözse ortada yoktur. Zahiri gözü, o asli gözün
gölgesi bil. O ne görürse bil ki, bu da onu görür. Sen bir mekansın, aslın
lamekandır. Bu dükkanı kapa da o dükkanı aç”79 “Bu belâ, Nil ırmağına benzer,
iyilere sudur, kötülere kan!” 80 “Zehir yılana gıdadır, azıktır. Ondan başkasınaysa
yılanın zehiri, derttir, ölümdür. Her nimetin, her mihnetin sureti, bana cennettir ona
cehennem. Şu halde gördüğümüz bütün cisimlerle bütün eşyada hem gıda vardır,
hem zehir, fakat siz göremezsiniz.”81
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Mevlânâ, Mesnevi’de geçen sofi ile kadı hikayesinde Sofi’nin ağzından şu
soruları sormaktadır: “... Mademki altın, bir madendendir. Neden bunda fayda var,
onda zarar? Hepsi bir elden geldiği halde neden bunun aklı başında, öbürü sarhoş?
Bu ırmaklar, hep bir denizden akıyor da neden bu tatlı, öbürü ağza zehir gibi
gelmede. Bütün nurlar, ebedîlik güneşindedir de doğru sabahla, yalancı aydınlık
nasıl meydana geliyor? Bakanın gözüne çekilen sürme, aynı sürme. Doğru görüşle
şaşı görüş nereden çıkıyor? Para basılan yerin sahibi Allah iken nasıl oluyor da
paraların bir kısmı iyi basılıyor, bir kısmı fena?”82 Kadı bu sorulara karşılık deniz
ve köpük metaforundan hareket ederek, zıt görünüşlerin keyfiyetsiz olarak
algılanması gerektiğini belirtir. Bu asıl mahiyetleri anlamanın insan gücü ve aklını
aşan bir şey olduğunu ifade eder.“Dikenliğin gıdası ateştir; sarhoş dimağının gıdası
da gül kokusu. Bir leş, bizce kötüdür, pistir ama domuzla köpeğe şekerdir, helvadır.
Pisler, şu pisliklerini yapadursunlar, sular da pisleri arıtmaya savaşır. Yılanlar
zehir saçar, acılar bizi perişan eder ama, Bal arıları dağlarda, kovanlarda,
ağaçlarda baldan şeker ambarları doldurur. Zehirler, tesirlerini yapıp dururlar
ama panzehirler de hemen o tesirleri gideriverir... Bu aykırılığı gör de o aykırılığı
anla...Halkın yapısı zıtlar üstüne kurulmuş...Meğer ki Tanrı seni bu savaştan çeke
de sulh âleminde bir tek renge boyasın...O eşsiz, örneksiz Tanrı, cenetten zıddı
giderdi...Bu gamlarla dolu olan bucağın aslı, o âlemdir. Her ayrılığın aslı
buluşmadır.”83 “Şu gönlün binlerce adı vardır, binlerce sıfatı; her ad, öbür ada
nisbetle aykırıdır, bir başka çeşittir. Hani birisi sana babadır, fakat başka birisinin
oğludur, bir başkasının kardeşi. Nitekim Tanrı adları da bize göre bir nisbetle
anlaşılır; mesela kâfire göre kahredicidir de bize göre rahmeti bol. Nice kişiler
vardır ki sana göre melektir, öyle inanırsın sen, fakat başka birine göre de
şeytandır...”84
Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere Mevlânâ görünüşte ayrı, iyi ve
kötü olarak tanımlanan değerlerin aslında bize göre tanımlamalar olduğunu
vurgulamaktadır. Allaha nispetle bunlar arasında bir birlik söz konusudur. Bu
konuya Fîhi MâFih’de şu cümlelerle yer vermektedir. “...Tanrı’ya nisbetle iyidir.
Evet! Doğru, hepsi Tanrı’ya nisbetle mükemmeldir, iyidir; fakat bize nisbetle böyle
değildir...bize göre, bu hırsızlık, ahlâksızlık,küfür ve şirk kötü, tevhid, namaz ve
hayrat iyidir. Ama Hakk’a nisbetle hepsi iyidir.”85 Bu yönüyle iyi ve kötü
kavramlarının düalizmi insanlar için geçerli ve ahlâki yetkinlik için gerekli bir
nitelik olarak tanımlanmaktadır:
Bu yaklaşım doğrultusunda, iyi ve kötü birbirinden ayrılmayan, bütüncül
bir sistematik içersinde değerlendirilmektedir. Ayrıca dinin bile bilinmesi, insan
için gerekliliği küfrün varlığı ile bilinecektir. Bu varlık dünyasında herşey karşıtı ile
bilinmektedir. İnsanın bu düalizmi aşması tıpkı ruh beden ayrımında olduğu gibi
kendi asıl mahiyetine yönelmesi, varlığından soyutlanmasıyla gerçekleşecektir.
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Diğer taraftan Tanrı iyiliğin ortaya konulması için kötülüğü bir tercih olarak
insanlara sunmaktadır. Bu yaklaşım kötünün iyi ve istenen bir şey olduğu anlamına
gelmemektedir: Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi kötülük sadece bu maddî
dünyadaki cüz’i ilişkilerde insan algısına göre şekillenen bir niteliktir. Bu konuya
işaret eden beyitlerin bir kısmı şunlardır: “Ulu Tanrı iyiliği ve kötülüğü irade
edicidir. Fakat O, hayırdan başka bir şeye razı olmaz.”86 “Tanrı katında, sınama
zamanı iyiyle kötü bir olsaydı ay yüzlü Cebrail’le İblis aynı yüze, aynı güzelliğe
sahip olurdu. İnsan sırları bilseydi hayırla şer belirmezdi...”87 “Ne de olsa üzüm
olmaya kabiliyetli korukların gönülleri, ehli dilin nefesleriyle birdir. Hepsi üzüm
olmaya koşarsa, sonunda ikilik kalkar, kin ve savaş kalmaz.”88 “Dünyada acı ve
tatlı deniz var. Aralarında bir perde var ki birbirine taşmaz, karışmazlar. Fakat şu
var ki bu iki denizin her ikisi de bir asıldan akar. Bu ikisinden de geç, tâ... onun
aslına kadar yürü! Kalp altınla halis altın ayarda belli olur. Kalpla halisi, mehenge
vurmadıkça tahminî olarak bilemezsin” .89
5- İnsanın Ahlâkî Yetkinliğini Belirlemede İyi ve Kötü Kavramları
Yukarıda işaret edildiği gibi beden ve ruh düalizmi Mevlânâ öğretisinde
bilgi ve ahlâk ile bağlantılı bir konsept içersinde değerlendirilmektedir. Mevlânâ
çoğu İslam düşünürü gibi ahlâk konusuna psikolojik tahliller ile girmektedir.
Bedenin ruh üzerindeki olumsuz etkileri onun birey olarak ahlâkî yetkinliği
kazanmasındaki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. Mevâlid-i selâse
olarak adlandırılan cemâd-nebat ve hayvan etaplarını geçen insan, akılla donanmış
insanî nefs haline ulaşmakla, kendisinin asıl hüviyetini oluşturan meleklerden bile
üstün bir aşamayı kazanmayı potansiyel olarak taşımaktadır.90 Mevlânâ’ya göre her
insanda Allah’ın ilâhî nurunun tecellisi olan bir ruh bulunmaktadır. Bu ruh ve beden
arasındaki ilişkiyi bir buğday tanesine sürükleyen karıncaya benzeterek
açıklamaktadır. 91 Mevlânâ insanın ideal mahiyetini can olarak tanımladığı ruh
kavramından hareketle ele almaktadır. Nefsinin arzularına kendini kaptıran kişi
ruhunu karatmakta, ahlâkî olarak yetkinleşmesine engel olmaktadır. “...alçak nefse
iyilik etme, kötü davran da alçaklarla beraber o da sana boyun eğsin, teslim
olsun.”92
İyi ve kötü değeri insan yetkinliğinin kazanılmasında temel değerler olarak
gösterilmektedir: “Ne vakit bir iğrilik ettin, ne zaman bir kötülükte bulundun da
onun ardından derhal layığını görmedin? Ne zaman gökyüzüne bir nefes bir dua
gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi?”93 “Zamanede sana üç yoldaş
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vardır. Biri vefakârdır ikisi gaddar. Biri dostlarındır, öbürü malın mülkün.
Üçüncüsüyse iyi işlerdir ve bu vefalıdır... İyi ise sana iyilikte bulunur, kötüyse
senden kurtuluşu giderir.Bu eş, bu arkadaş, senin yaptığın işlerdir. ... Amelin, iyiyse
sana ebediyen dost olur. Kötüyse mezarında yılan kesilir.”94
Yukarıda işaret edildiği gibi kötü ve kötülüğün varlığı insanı iyiye ve hayra
ulaştıracak bir vesile olarak değerlendirilmiştir: “Ne olursa olsun, kötü ve
istenmeyen bir şey bile olsa değil mi ki sana kılavuzluk etti, sevgiline ulaştırdı,
sevimlidir, dosttur! Bir vaiz vardı.. mimbere çıktı mı yol kesenlere duaya başlar,
Ellerini kaldırıp ‘Yarabbi, kötülere, fesatçılara, isyancılara merhamet et! Hayır
sahipleriyle alay edenlerin hepsine, bütün kâfir gönüllülere, kiliselerde bulunanlara
merhamette bulun’ derdi. Temiz kişilere hiç dua etmez, kötülerden başkasına duada
bulunmazdı. Ona ‘Hiç böyle bir âdet görmedik.. sapıklara dua etmek mürüvvet
değildir’ dediler. Dedi ki: ‘Ben onlardan iyilik gördüm.. bu yüzden onlara dua
etmeyi âdet edindim. O kadar kötülükte bulundular, o derece zulüm ve cevir ettiler
ki nihayet beni şerden kurtardılar, hayra ulaştırdılar. Ne vakit dünyaya yöneldimse
onlardan eziyetler gördüm, meşakkatler çektim, dayaklar yedim. Bu yüzden de iyilik
tarafına kaçardım.. beni o kurtlar yola getirirlerdi. Benim iyiliğime sebep oldular..
ey aklı başında adam, bu yüzden onlara dua etmek, boynumun borcudur benim!’
Kul dertten, elemden Tanrı’ya sızlanır, uğradığı zahmetten yüzlerce şikayette
bulunur. Tanrı da der ki: Gördün ya, nihayet dert ve zahmet, seni, bana yalvarır bir
hale getirdi, seni doğrulttu, Sen, seni yolundan alıkoyandan, bizim kapımızdan
uzaklaştırıp kovandan şikayette bulun! Hakikatte her düşman senin ilâcındır.. sana
kimyadır, seni faydalandırır, gönlünü alır senin! Çünkü ondan kaçar, halvet
bucaklarına sığınır, Tanrı lûtfundan yardım dilersin. Dostlarınsa hakikatte
düşmanlarındır; onlar seni Tanrı tapısından uzaklaştırır, seni meşgul ederler! Bir
hayvan vardır ya adına porsuk derler.. dayak yedikçe şişmanlar, semirir. Ona
sopayı vurdukça iyileşir. Sopa vuruldukça semirir, büyür.. İşte müminin canı da
hakikatten bir porsuktur, o da zahmet ve meşakkatlerle kuvvetlenir, semirir.”95
Mevlânâ görüldüğü gibi bu dünyadaki kötülüğün varlığını ahlâki yetkinlik
kazanmada bir unsur olarak tanımlamaktadır: “Birisi bir kilime, bir halıya sopayla
vurup dursa kilimi, halıyı dövmek için değildir bu, onun tozu gitsin, arınsın
diyedir.”96
Mevlânâ’ya göre insan ruh beden düalizmi içersinde iyilik ve kötülük
yapmaya eşit bir istidat içersinde bulunmaktadır. Kötülüğün kaynağı bu maddî
dünyada ortaya çıkmaktadır: “...iyi kötü, varlık dünyasındadır; a kardeş, bizse ne
iyiyiz, ne kötü.”97 Birçok İslâm ahlâk düşünürü bilgi ile ahlâk arasında sıkı bir
münasebet görmektedir. Mevlânâ öğretisinde insanın ahlâkî yetkinliğini
kazanmasında bu açıdan bilginin büyük önemi bulunmaktadır. Nitekim
düşünürümüzün temel tezlerinden biri ahlâk ile eğitim ve öğrenim arasında kurulan
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doğrudan ilişkidir. Mesnevi’de geçen doğan metaforunda bilgisizliğinden dolayı
padişahtan kaçıp un eleyen kocakarının evine giden bir doğanın yaşadıkları hikâye
edilmektedir. Doğanın uğradığı kötülükler tamamen bilgisizliğe bağlanmaktadır. 98
“Bir ak doğanı kocakarının birine verirsen iyilik olsun diye pençelerindeki
tırnakları keser! Halbuki asıl iş gördüğü, avlandığı uzvu, tırnaklandır.. kör
kocakarıcağız körcesine o tırnakları kesiverir!...doğanın tırnağını, gagasını
kanatlarını keser..sevgi çağında işte bunları, yapar!”99
Bundan dolayı Mevlânâ bilgi üzerinde önemle durmaktadır: “Hem sapıklık
bilgiden olur, hem doğru yolu buluş...” 100 Bu bilginin mahiyeti ve niteliği nedir?
Mevlânâ’ya göre bu ilahi bir bilgi, vahy bilgisidir: “Irmak, kendisini nereden
temizleyecek? İnsanın bilgisi, Tanrı bilgisiyle fayda verir.”101 “Vaitlerle tehditler,
bu birbirine karışmış olan iyi ve kötüyü ayırdetmek içindir. Hakla bâtıl birbirine
karıştığından, sağlam parayla kalp akçayı bu hareme döktüklerinden dolayı, Ayırt
etmek için hakikatleri sınamış, görmüş bir mehenk gerektir ki, Bu hileleri fark etsin,
şu tedbirlerin esası olsun.”102
Mevlânâ öğretisinde bilginin en önemli vasıflarından biri insanı yetkin
kılması Tanrı’ya ulaştırmasıdır: “Eğer insanda ilim tamamen bulunup, bilgisizlik
olmasaydı insan yanar ve kalmazdı. Binaenaleyh varlığın bekası, onunla yani
bilgisizlikle mümkün olduğundan, bilgisizlik matluptur. Bilgi de, Tanrı’yı bilmeye
vesile olduğu için istenilir.”103 “Duygu gözü attır, binici Hak nuru. Binici olmadıkça
at, zaten işe yaramaz ki. Şu halde ata terbiye ver, kötü huyunu terk ettir. Yoksa
padişah onu kabul etmez. Atın gözüne yol gösteren, padişahın gözüdür. Padişahın
gözü olmadıkça at, bir şey göremez.” 104
Bu metaforik ifadeler insan bilgisinin ve yetkinliğinin kaynağını Allah’a
bağlamaktadır. Bu yönüyle ahlâkî yetkinlik, insanı bu yakınlıktan alıkoyan bedenî
ve dünyevî tutkulardan kurtulma, bir arınma çabasını ifade etmektedir. “Bunca
ihsan niçin? Acı canın tatlılaşsın, güzelleşsin diye...”105 “Sen, ten itibarıyla
hayvansın, can bakımından melek. Bu suretle hem yerde yürürsün, hem gökte.”106
“Canın, tenin sakalıyla, bıyığıyla alış verişi yoktur.. fakat ten, can olmayınca
murdardır, aşağıdır! Bu cisim, hayvani ruhun debdebesine sebeptir.. sen daha
önceden git de insanî ruhu gör!” 107 “Bir adam, sakalla, hayayla erkek olsaydı
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keçinin de sakalı var, tüyü var.O da adam olurdu.Halbuki o keçi,kötü bir kılavuz
olur,kendisine uyanları ancak kasaba çeker, götürür.”108
Bu yönüyle ahlâkî değerler insanlar arası bir uzlaşımın neticesi değildir:
“Bir kimse, güzel huyla bütün dünyadakilerle uzlaşsa halk, halkı tanımazsa o iyi, o
güzel huy, kötü görünür halka.”109 “Zaten halk, şekilden, addan ibarettir, ham
meyveye benzer; kimin haberi var onlardan hangisi acı, hangisi tatlı?”110
Sözlüklerde insanın ahlâkî niteliklerini ifade etmek için onun görünen fizikî yapısı
için halk tabiri kullanılırken, manevî yönünü ifade için hulk kelimesi
kullanılmaktadır. Bu yönüyle halk gözle görülen heyet, sûret ve eşkali ifade için
kullanılırken, hulk basiretle idrak olunan huy, tabiat, din ve seciyeyi ifade
etmektedir.111
Mevlânâ’nın iyi ve kötü kavramı konusundaki temel tezlerden biri iyinin
bilinmesi için zaruri olarak kötünün varlığına ihtiyaç duyulmasıdır. Öztürk
Mevlana’nın bu yaklaşımını vurgulamaktadır: “zıtları birlikte tanımadan onların her
hangi bir kutbunu sevmek körlüktür. İki kutbu da tanımak gerekir. Tanımadan
sevmek tabuculuktur; tabunun olduğu yerde ise beyyine olmaz.”112 Mevlânâ’ya
göre iyi ve kötü kavramları iç içedir: “...kötülük iyilikten ayrılamaz. İyilik de
kötülüğü bırakmaktır. Kötülük olmadan, kötülüğü terk etmek imkansızdır. Yani bu
iyilik, kötülüğü bırakmaktır demektir.”113 Mevlânâ bu tezini ortaya çeşitli örnekler
vererek açıklamaktadır. Mesela bir öğretmenin ders vermek için cahil öğrencilere
sahip olmak istemesi, onun öğrencilerin bilgisiz olmasını istemesi anlamına
gelmemektedir. Çünkü o öğretmek için bunu istemektedir. Tıpkı bunun gibi bir
doktorun kendi sanatını icra etmek için hasta insanların varlığına ihtiyaç duyması
onun hastalığı arzu edilen bir şey olarak görmesi anlamına gelmemektedir. Bir
başka ifadeyle bir fırıncının ekmek satmak için aç insanlara ihtiyaç duyması onun
halkın aç olmasını istemesi anlamına gelmez. Çünkü o bunun önüne geçmek için
ekmek yapıp satmaktadır. Mevlânâ tıpkı bu örneklerde olduğu gibi Tanrı’nın iyi ve
kötüyü insanın ahlâkî gelişimi için gerekli unsurlar olarak düşündüğünü ifade
etmektedir: “...Kendi nefsinde kötülük faktörlerinin bulunmasını Tanrı ister. Çünkü
o insan şükür, tâat ve ittika edeni sever. Bu ise insan nefsinde bu faktörlerin var
olmasıyla mümkün olur. Bir şeyi istemek, onun levazımını (onunla birlikte olan
şeyleri) istemek demektir. Fakat o buna razı olmaz. Çünkü o, mücahede ile bu
şeyleri nefsinden yok edebilir. Bundan da anlaşıldı ki insan bir yönden kötülüğü bir
yönden de iyiliği istemektedir. Fakat buna karşı koyan ‘insan hiç bir şekilde
kötülüğü istemez’ der. Bu ise imkânsızdır. Bir şeyi istemek fakat, onun levazımını
istememek olamaz. Tabiaten kötülüğe meyletmekle, hayırdan nefret eden serkeş bir
nefis de emir ve nehyin levazımındandır. Bütün dünyada bulunan kötülükler bu
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nefsin levazımından olur. Bu kötülükleri ve bu nefsi irade etmeyen, nefsin gereği
olan emir ve nehyi istemez. Eğer insan iyilik ve kötülüğe razı olsaydı, onları emir ve
nehyetmezdi. Hülasa kötülük başkası için istenir. Eğer insan her iyiliği isteyicidir
denilirse, kötülükleri defetmek de bir iyilik sayılır. Kötülüğü def’ etmek isterse,
bunu yapmak ancak kötülüğün varlığı ile olur. Yahut iman isteyenlerden biri der ki:
İman ancak küfürden sonra mümkün olabilir. Bunun için küfür imanın
levazımındandır. Doğrudan doğruya kötülüğü istemek çirkindir, fakat hayır için
istenirse çirkin olmaz.”114
Görüldüğü gibi kötülük insanı iyiye (hayra) ulaştıracak bir nitelik, aracı
olarak gösterilmektedir. İyinin, kötünün bilinmesi için kötünün varlığına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu açıdan iyi kötüden ayrılmaz. Kötü olmadan kötülüğü bilmek ve
onu terk etmek, bu mücadeleyi vermek imkân dâhilinde değildir. Kişinin kendi
varlığından kurtulup mutlak varlığı kavuşmasında iyi kadar kötünün de varlığına
ihtiyaç vardır. Fakat kötü kişinin kendi istek ve arzularıyla şekillenmektedir.
Mevlânâ’nın bu konuda yukarıda belirttiğimiz ifadelerine ilave edebileceğimiz ve
bu konudaki anlayışını daha belirgin kılan diğer beyitleri şunlardır: “Arpa ektin mi,
arpadan başka bir şey bitmez...Suçunu başkasına yükleme. Aklını, yaptığın işin
cezasına ver, kulağını o yana aç...Suçu kendine bul, tohumu sen ektin. Tanrı’nın
mücazatiyla, adaletiyle uzlaş. Zahmetin sebebi kötülük etmektir. Kötülüğü, yaptığın
işlerde gör, talihimden deme.”115 “Hintli, bu, adamı kara suratlı gösteriyor diye
aynayı yaktı. Ayna dedi ki: suç benim değil. Benim yüzümü cilâlayana kabahat bul!
O beni gammaz yaptı, çirkin kimdir, güzel kim? Söyleyeyim diye o, beni doğru sözlü
etti.”116 “Hani aynaya bakınca yüzünü çirkin görüp aynayı pisleyen Zenci gibi!”117
Mevlânâ, ahlâkî öğretisinin temel kavramlarını çeşitli hayvan metaforları
içersinde aktarmaktadır. Mevlânâ’nın bu metodu kullanmasında Kur’an ve Sünnetin
büyük etkisi bulunmaktadır. Örnek olarak Bakara sûresi 260. ayette geçen
“Kuşlardan dördünü al, onları kendine alıştır” ayetinin yorumunu göstere biliriz.
Düşünürümüz, insanın tabiatında fıtraten kuvve halinde var olduğunu düşündüğü ve
kötü fiillerinin kaynağı olarak tanımladığı dört tabii huydan bahsederken bunları yol
kesici manevî dört kuş ifadesiyle dile getirmektedir. etmektedir: “...Bu yol kesen
dört kuşu öldür!...Çünkü bu ten dört huyun durağıdır, o huyların adları, dört fitneci
kuştur...Halkın ebedî olarak diriliğini istersen bu dört şom ve kötü kuşun başlarını
kes... Dört yol kesen mânevî kuş, halkın gönlnü yurt edinmiştir...Bu kuşlar, kaz,
tavus, kuzgun ve horozdur. Bunların içlerdeki benzerleri de dört huydur. Kaz
hırstır, horoz şehvet. Makam tavusa benzer, kuzgun dileğe.”118 Mevlânâ, insanı
kötü eylemlere sürükleyen şehvet, kibir, hırs, çok yaşama arzusu gibi kötü huyların
ortadan kalkmasıyla insanda kanaat, sabır, alçak gönüllük gibi ahlâkî erdemlerin
ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Bilindiği gibi tasavvufî ahlâkın temel
114
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öğretilerinden biri insanın kötü huylarını terk edip iyi huyları geliştirip artırması,
böylelikle insanın yetkinleşmesi, insan-ı kamil olmasıdır.
Mevlânâ insanın eğitimle ahlâkî güzellikleri kazanabileceği görüşündedir.
Bu eğitimin temel kaynağı ise Mevlânâ’ya göre bu dini merkezli bir eğitimdir:
“Bütün Kur’an, nefsin kötülüklerini anlatmadadır. Mushafa bak da, gör, fakat
sende o göz nerde?”119
Mevlânâ’ya göre nefs iyiliğe ve kötülüğe yönelmede eşit bir fıtratla
yaratılmıştır. Nefs kötü şeylere yönelmeye eğilimli yaradılışından dolayı bir
mücadele alanı olarak tanımlanmıştır. “Hulâsa ey kerem sahibi, alçak nefse iyilik
etme, kötü davran da alçaklarla beraber o da sana boyun eğsin, teslim olsun.” 120
“Şunu bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır, asıl aslan nefsini
mağlup edendir.”121 Görüldüğü gibi Mevlânâ Nefse karşı verilecek bu mücadelenin
zorluğunu ifade etmek için insanın bu çabasını aslanla yapılacak bir savaşa
benzetmektedir. İnsanın kötülüklere duçar olması, kişinin ruhunu kirleten, ahlâkî
yetkinliğe ulaşmasına engel olan bir unsur olarak tanımlanmıştır. Fakat kişi sadece
bir tane kötü huy sahibi olsa bu onun ahlâkî yetkinliğine engel olabilir mi? Mevlânâ
bunu metaforik bir ifadeyle tıpkı temiz, beyaz bir kâğıt üzerine yazılan yazıya
benzetmektedir: “Beyaz bir kâğıda yazı yazarsan o yazı, kâğıda bakar bakmaz
okunur. Yazılı kâğıda bir yazı yazarsan okunur ama iyi anlaşılmaz, insan
yanılabilir. Çünkü o karalanmış kâğıt üstüne kara yazı yazıldı mı her iki yazı da
körleşir, hiçbir mânası kalmaz. O kâğıda üçüncü defa bir şey yazarsan kâfirlerin
canı gibi tamamıyla kapkara olur.”122 Görüldüğü gibi iyi huyların azalması, kötü
huyların, vasıfların artması kişinin var olan iyiliklerinin de görülmesini
engellemekte ve onu ahlâkî olarak olumsuz bir duruma sokmaktadır. Bu husus
Mesnevi’nin bir başka yerinde ayna metaforuyla tekrar ele alınmaktadır: “Nitekim
aynanın yüzüne bir şey yazar yahut bir şekil yaparsın, sonra temizlesen de yine bir
iz, bir noksan kalır. Bedende Nefsi Mutmainne’nin yüzünü düşünce tırnakları
yaralar. Kötü düşünceyi zehirli tırnak bil. Bu tırnak, derinleştikçe can yüzünü
tırmalar.”123 Mevlânâ’ya göre insanın huylarını güzelleştirmesi ancak kendisini
diğer insanlarla özdeşleştirmesi, kendisine yapılmasından hoşlanmayacağı
davranışları onlara yapmamakla gerçekleşecektir. Bu bütün insanlığı kucaklayan bir
yaklaşımı belirginleştirmektedir: “Sana hoş gelmeyen şeyi başkalarına sen yapma;
bu huy, bu tabiat herkesi, herşeyi kavrayan bir huydur, bir tabiattır.”124
İyilik ve kötülük insanın gerek bu dünyada gerekse ahirette mutlaka
karşılığını göreceği bir mükafat veya cezanın karşılığıdır. “...Tanrı ,iyi ve kötü
cüzlerin cezasını kıyamette verilecektir, diye va’detse de biz onun örneklerini bu
dünyada, her an, her lâhza görmekteyiz...Mesela bir buğday ambarının ne ve nasıl
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olduğunu göstermek için, oradan bir avuç buğay alıp göstermeleri gibi...”125;
“Tanrı’nın ezelde: ‘kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da iyilik olmalıdır’ diye
verdiği hüküm asla değişmez. Çünkü Ulu Tanrı hakîmdir. Sen kötülük et, iyilik
bulursun, nasıl der? Bir kimse buğday ekip, arpa biçemez ve arpa ekip buğday
toplayamaz. Bu imkansızdır. Bütün velîler ve nebîler de: ‘İyiliğin karşılığı iyilik,
kötülüğün karşılığı kötülüktür.’ Demişlerdir.”126 Bundan dolayı kişiyi ahlâki
yetkinliğe ulaşmaktan alı koyan şeyleri insanın kendisinde araması gereklidir.
Mesnevi’de geçen aslan ve tavşan hikayesinde metaforik olarak bu husus
vurgulanmaktadır. “...Aslan, kuyuda kendisini görünce hiddetinden o anda kendini
düşmanından ayırdedemedi. Kendi aksini kendi düşmanı sandı, hulâsa, kendisine
kılıç çekti. Ey adam! İnsanlarda gördüğün birçok zulümler, senin huyundur; sen,
kendi huyunu onlarda görüyorsun. Senin varlığın, nifakın, zulmün, gafletin onlara
aksetmiştir. Sen o sun, sen kendini yaralamaktasın. O anda lânet ipliğini kendine,
kendin dokuyorsun! O kötülüğü sen kendinde açıkça görmüyorsun. Görsen kendine
kendin, candan düşman olurdun. Ey ahmak! Kendine saldıran o aslan gibi sen de
kendine saldırıyorsun. Ahlâkının künhüne erişir, hakikatini anlarsan o adam
olmamazlığın senden olduğunu bilirsin. Aslan; başka bir aslan gibi görünen şeklin,
kendi aksinden ibaret olduğu kuyu dibinde zâhir oldu. Bir zayıfın dişini söken, o
ters gören aslanın işini işlemektedir. Ey başkasının yüzünde kötü bir ben gören!
Gördüğün kendi beninin aksidir, ondan nefret etme!”127
Mevlânâ’ya göre insan yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak yaratılmıştır.
Bundan dolayı kendi ideal değerini keşfedip ona göre amel etmesi beklenmektedir.
“İnsanın iyisini, kötüsünü bırakıp, onun şahsiyetinin aslına nüfuz etmek lazımdır ki
bakalım, o kimsenin nasıl bir cevher ve özü vardır, anlaşılsın. İşte görmek ve bilmek
böyle olur.”128 İnsana düşen Tanrı’nın ahlâkıyla ahlâklanmaktır: “Şu renklerden
sıyrılır, İsa’nın küpüne girer, “Tanrı boyası” belirir, artık Tanrı, dilediğini yapar.
Kötülüklerden kurtulur, hayadan da; dönüp dolaşmaktan da uzaklaşır, konup
göçmekten de.”129
Mesnevî’nin girişinde yer alan ney metaforu insanı ve onun ideal
mahiyetini tasvir etmektedir. Bu açıdan insan asıl ait olduğu ulvî âlemin hasretini
çekmektedir. Kamışlıktan kesilerek yapılan ney, aslında her nefeste ayrı kaldığı asli
yurdunun hasretini, ıstırabını, özlemini dile getirmektedir. Ney metaforu insanın
ontolojik mahiyetini sorgulayan bir yaklaşımın ifadesidir.130 Bu husus eserlerinin
pek çok yerinde vurgulanmaktadır: “Önce Tanrı’dan ayrıldık da şu dünyaya geldik;
fakat halden hale, şekilden şekle Tanrı’ya feryad etmedeyiz, duyun feryadımızı.”131

125

Mevlânâ, Fîhi MâFih, s. 103
Mevlânâ, Fîhi MâFih, s. 105
127
Mesnevi, C. I., b. 1316-1328
128
Mevlânâ, Fîhi MâFih, s. 59
129
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, I, s. 16, b. 104-105.
130
İsmail Yakıt, “Mevlâna’da Sembolizm ve Ney”, Ney’e Dair , Konya 2006, ss. 61–96, s. 82–83.
131
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, IV, s. 154, b. 1395.
126

22

Mevlânâ’nın Ahlak Öğretisinde İyi ve Kötü Kavramları

Sonuç
Mevlânâ iyi ve kötü kavramlarını insanın ahlâkî yetkinliğini belirleyen iki
temel değer olarak tanımlamaktadır. Bu iki kavram insanın psikolojik ve metafizik
yönlerini tahlil etmeye imkan veren bir boyutu bize sunmaktadır. Düşünürümüze
göre ahlâkı yaşamak, insanın niçin ahlâka ihtiyacı olduğu sorusunu
cevaplandırmaktadır. Ahlâk insan için vardır ve insanı diğer canlılardan ayıran
temel vasıftır. Bu yönüyle Mevlânâ ahlâkı ve onun temel kavramlarından olan iyi
ve kötü değerlerini incelerken aynı zamanda ideal bir insan tasavvurunu
şekillendirmektedir. Bu değerler günümüz insanın yüzyüze geldiği pek çok
problemin çözümünde ona yol gösterecek bir kılavuz olarak da değerlendirilebilir.
Bu süreç bir açıdan insanın insan olma vasfıyla bir temellendirilişinin, bir başka
ifadeyle ahlâkî bir medeniyet projesinin dile getirilmesidir.
Mevlânâ sistematik bir değerler aksiyoloji kurmak amacında değildir.
Ahlâk da temel amacı insanın değerler kargaşası içersinde kaybolup, bir değerler
çokluğuna saplanıp kalmak yerine farklılıkları ve farklılıkların neden
kaynaklandığını fark ettirmek, onları oldukları gibi kabul etmek ve hak ettikleri
değere onları yönlendirmektir. Bu farkında olma insanın ontolojik mahiyetinin
doğru olarak kavranması, asıl olanın ne olduğu bilincinin onlara kazandırılmasıdır.
Bu yönüyle iyi ve kötü gibi değerlerin üzerinde temellendirilen ahlâk, İnsan-Tanrıkâinat anlayışını belirginleştirmektedir. Bu yönüyle ahlâk insanın bir aydınlanma
çabasının ifadesidir. İslam’ın temel paradigmasının özümsenmesi; özünden
kopmadan,
kendine
yabancılaşmadan,
evrenselleştirilmesidir.
Şüphesiz
düşünürümüzün insanı ve onun ahlâki niteliklerini anlatırken belirli bir mekan ve
zamana ait olmayan hayvan metaforlarını kullanması bu evrensel dili hazırlayan en
önemli unsurlardandır. Gürsoy’un ifadesiyle bu evrenselleşmenin ana rengi ise dar
kalıpların dışında, ekollere bağlı kalmaksızın, “güler yüzlü veçhesi” ile İslamiyet
oluşturmaktadır:“...bizim tefekkürümüz açısından bakıldığında, evrenselleşen,
hayatın ve sanatın bütün kademeleriyle buluşan bir İslamiyet ile alâkalı olduğu
hatırlanmalıdır.”132
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TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE
MİSYONLARININ OLUŞUMU
Ömer Lütfi ANTALYALI1
Özet
Bu çalışmada üniversitenin misyonlarının tarihsel süreç içerisindeki
değişimleri irdelenmiş ve günümüzde gelinen noktanın tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Günümüzde üniversite kamuya, devlete, piyasaya ve hatta tüm insanlığa karşı sorumlu
bir kurumdur. Sorumluluk inisiyatifine bırakılmış bir sorumluluk da değildir. Üniversite
misyonlarını yerine getirmek için ihtiyacı olan kaynakları, büyük oranda çevreden
sağlamaktadır. Netice itibari ile günümüz üniversitelerine ilişkin beş temel misyon
tespit edilmiştir: eğitim, araştırma, ulusallaşma, demokratikleşme ve kamu hizmeti.
Bunların dışında ulus devletler birlikteliğine hizmet veya tüm dünyaya hizmet olarak
adlandırılabilecek yeni bir misyonun yakın zamanda üniversitelerce paylaşılacağına
ilişkin sinyaller de mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Çevre, Bilgi, Misyon,
Constitution of the Mission of Universities in Throughout the History
Abstract
In this study, how the mission of universities have been changed throughout
the history is investigated. It also touches on the current status of universities. Today
universities are responsible towards public, state, market and the whole humanity. This
responsibility is not a matter of choice. In order to execute their mission, universities
meet their needs and get their supplies from the environment. Universities have five
fundamental missions: education, research, nationalization, democratization, and
public service. There are also signals that universities will carry out the mission of
serving the integration of states and the whole world.
Key Words: University, Environment, Knowledge, Mission

1. GİRİŞ
“Üniversite” kavramı, “universitates” kavramının evrilmesi ile oluşan
Latince “universitas” kelimesinden gelmektedir. “Universitas”, lonca kelimesinin
1
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karşılığı olup, bağımsız ve ortak çıkarları olan kişiler topluluğu anlamındadır
(Öztunalı, 2001). Bugünkü anlamı ile üniversiteler, son dönem 11. yüzyıl ve 12.
yüzyıl Orta Çağ Avrupa’sında gündeme gelmiştir. Her ne kadar “universitas”,
“üniversite” kavramını doğurmuş olsa da, Orta Çağ Avrupa’sında kullanılan
“univarsitas” terimi modern anlamdaki “üniversite” teriminin tam karşılığı değildir.
Çoğunlukla öğrencilerin veya öğretmenlerin bir loncası anlamında kullanılan bu
kavram (Subjektif, 2006), genel anlamda, “corporation” (dernek, kurum) anlamında
kullanılmıştır. Orta Çağ Avrupa’sında, modern anlamdaki üniversiteye “Studium
Generalle” kavramı denk düşmektedir (Rukancı ve Anameriç, 2004). Bu kavram,
universitas kavramını kapsamaktadır ve uzun yıllar ilk üniversiteler için kullanılmış
genel bir ifadedir. Daha özel kullanılan ifadelerde ise üniversitenin niteliğine göre
ifade değişmiştir. Loncayı kuran öğrenciler ise “universitas scholarium”,
öğretmenler ise “universitas magistrorum et scholarium” ifadeleri kullanılmıştır
(Öztunalı, 2001).
Batıda üniversite kavramının ortaya çıkışı kentleşme süreci ile ilintilidir
(Beratlı, 2004). Özellikle sekizinci yüzyıldan sonra İslam medeniyeti ile ciddi
etkileşimler içerisinde bulunan Orta Çağ Avrupa’sı, hızlı bir kentleşme sürecine
girmiş ve din adamlarının bilgi düzeyinde artış meydana gelmiştir. Kentleşme
süreci ile birlikte ortaya çıkan kurumsal birlik düşüncesi, kiliseler, manastırlar ve
diğer dini kurumların bir hiyerarşi içerisinde yer alıp araştırma yaparak, bilgi üreten
kurumlar haline gelmelerini sağlamıştır (Versan, 1989).
Orta Çağ Avrupa’sında Üniversitelerin ortaya çıkışında sürece etki eden iki
temel faktörden bir tanesi Orta Çağ Avrupa’sının antik dönemden devraldığı tarihi
mirasıdır. İlk üniversitelerin benimsemiş olduğu, özgür bir insanın öğrenmesi
zorunlu olarak düşünülen yedi edebi ve beşeri bilimden (Gramer, Hitabet, Mantık,
Geometri, Aritmetik, Astronomi, Müzik) bahseden Greco-Romen fikrinin kökleri
antik çağlara dayanmaktadır (Subjektif, 2006). Sürece etki eden diğer faktör ise
Orta Çağ Avrupa’sının diğer medeniyetlerle etkileşimidir. Avrupa üniversiteleri
henüz kurulmamışken, Hıristiyan öğrenciler İspanya’daki İslam uygarlığı tarafından
işletilmekte olan eğitim kurumlarına devam etmekteydiler. Özellikle İtalya, Fransa
ve İngiltere’deki ilk üniversitelerin oluşum aşamasında, İslam uygarlığı tarafından
işletilmekte olan eğitim sisteminden esinlenildiği düşünülmektedir (Rukancı ve
Anameriç, 2004).
Bununla beraber, ne İslam coğrafyasındaki ne de Çin, Hindistan veya
Güney Amerika’daki uygarlıkların eğitim kurumları ile Orta Çağ Avrupa’sında
ortaya çıkan üniversiteler, temelde karşılaştırılabilir değildir. Orta Çağ
Avrupa’sında ortaya çıkan üniversiteler, modern bilime ilişkin alt yapıları,
müfredatları, kuralları, ayrıcalıkları ve sıra dışı faaliyetleri ile diğerlerinden
ayrılırlar (Grant, 1997).
Üniversitenin nasıl tanımlanması gerektiği ile ilgili yorum farklılıkları,
üniversitenin tarihine ilişkin değerlendirmeleri de etkilemiştir. Üniversiteyi sadece
belirli alanlarda sistematik bir eğitimin verildiği bir eğitim kurumu olarak
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nitelendiren bakış açıları, üniversite tarihini insanlık tarihine kadar götürebilir.
Kavramsal çerçevesi yukarıda çizilmiş bir üniversitenin tarihi ise ancak 11. yüzyıl
sonlarından başlatılabilir. Bu iki uç bakış açısı arasında bulunan farklı bakış açıları
da üniversite tarihini, tarihin farklı noktalarından başlatabilmektedir.

Üniversitelerin tarihi her nereden başlatılırsa başlatılsın,
günümüzde dünya üniversitelerinin, en azından teorik anlamda, belirli
düzeyde bir homojenliğe ulaşmıştır. Bir başka ifade ile, günümüzde tüm
dünya üniversiteleri yaklaşık olarak aynı amaçlarla kurulmakta, aynı
idealleri paylaşmaktadır. Her ne kadar uygulamada ciddi farklılıklar
bulunsa da, bu farklılıklar üniversite fikrine ilişkin teorik değiştirme veya
geliştirme düşüncesinden ziyade, daha çok, yetersizliklerden, ideolojik
kamplaşmalardan, algılama eksikliklerinden vs. kaynaklanmaktadır.
Üniversiteler arasında günümüzde yakalanmış olan homojenitenin
kaynağı bir uzlaşmadan ziyade bir teslimiyettir. Batı üniversitelerinin
gelmiş olduğu nokta, tüm dünya üzerinde etki oluşturmuş, değişik ülke
ve toplumlarda eğitime ilişkin bir revizyon ihtiyacını gündeme
getirmiştir. Neticede, batıdan model alınan üniversite dünya üzerinde
hızla yaygınlaşmış ve günümüz konumuna ulaşmıştır. Bu sebeple,
ulusların tarihinde, eğitim kurumlarının nasıl bir yer aldığına ilişkin
bilgilerden ziyade, Batı üniversitelerinin kökleri ile ilgili bilgiler, mevcut
üniversite mantığını anlamak açısından daha önemlidir. Neticede bu
çalışmada, üniversite tarihini Orta Çağ Avrupa’sından başlatan bakış
açısı baz alınmıştır.
2. İLK ÜNİVERSİTELER
Orta Çağ Avrupa’sında kurulan ilk üniversiteler Bologna, Paris ve Oxford
Üniversiteleridir. Bu üniversitelerin ortaya çıkış tarihleri üzerinde net bilgiler
olmamakla beraber, yaygın görüş Bologna Üniversitesi’nin ilk üniversite olduğunu
ifade etmektedir. 1988’de 900. yılını kutlayan Bologna Üniversite’sinin kuruluş
tarihi 1088 olarak kabul edilmiştir. Bologna Üniversitesi’nden sonra kurulan
üniversite 1150’de Fransa’da Paris Üniversitesi’dir. Kısa bir süre sonra 1167’de
İngiltere’deki Oxford Üniversitesi kurulmuştur. Bu üç üniversite özellikle
finansman boyutuyla kategorize edilmektedir. Bologna Üniversitesi öğrenci loncası
tarafından kurulmuş ve öğretmenlerin maaşlarını öğrencilerin karşıladığı bir
üniversite olmuştur. Paris üniversitesi daha çok öğretmen loncası niteliğindedir ve
öğretmen maaşları kilise tarafından karşılanmıştır. Devlet desteği ile kurulan
Oxford Üniversitesi’nde ise öğretmen maaşları devlet tarafından karşılanmıştır
(Wikipedia, 2006).
Özellikle Bologna Üniversitesi ve Paris Üniversitesi’nin örgütlenme biçimi
önemli tecrübeler bırakmıştır. Öğrencilerin örgütledikleri Bologna Üniversite’sinde
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öğretmenler kendilerini yoğun baskı altında hissetmişlerdir. Öğretmenlerin
örgütlediği Paris Üniversitesi ise öğretmenlerin tatmin düzeyinin yüksek olduğu bir
yerdir. Kilisenin desteklediği Paris zamanla teoloji çalışmalarının merkezi halini
alırken, öğrencilerin yönlendirdiği Bologna ise kısa bir zaman içerisinde seküler bir
tercihte bulunarak hukuk eğitiminin merkezi olmuştur (Wikipedia, 2006).
Bologna, Paris ve Oxford üniversiteleri, hemen arkalarından kurulan
Montpellier, Padua, Orleans ve Cambridge Üniversiteleri ile beraber en eski yedi
üniversite olarak bilinmektedir. Bu dönem kurulan üniversitelerde üniversitelerin
karakteristik özellikleri halini alan uzmanlaşma oldukça belirgindir. Paris ve Oxford
gibi büyük üniversitelerde yer alan tıp eğitimi dışında, uzmanlaşmalar büyük
oranda, hukuk, teoloji ve felsefe alanlarında olmuştur. İtalya ve Güney Fransa’daki
üniversiteler Roma hukuku ve tıp eğitimi ile ön plana çıkarken, Paris ve İngiltere
üniversiteleri teoloji, kilise hukuku ve yedi edebi ve beşeri bilimin merkezi haline
gelmiştir (Donelly, 2002). 14. yüzyıl ortalarına kadar İtalya, İspanya, İngiltere ve
Fransa’da yaygınlaşan üniversiteler, sonrasında Avrupa coğrafyasının geneline
yayılmaya başlamış. 15. yüzyıl sonlarına kadar sayıları 63’ü bulmuştur. 14. ve 15.
yüzyıllarda kurulan üniversitelerin hepsi, ya devlet başkanlıklarınca ya da yerel
yönetimlerce kurulmuştur. Kurulumun ardından yayınlanan fermanlarla, bu
üniversitelere belli bir düzeyde özerklik sağlanmış olmakla beraber devlet belli
düzeyde müdahale hakkını saklı tutmuştur. Üniversitelere sağlanan özerklik ile dini
otoritelerin ve yerel yönetimlerin müdahalelerinin engellenmesi hedeflenmiştir
(Öztunalı, 2001).
13. yüzyıl ile beraber üniversite çevrelerine giren Fransisken ve Dominiken
Tarikatları, üniversitelerin rotalarını önemli düzeyde etkilemiştir. Hıristiyan
düşüncesinin sistemleştirilmesinde rol oynayan Dominiken tarikatı felsefeye
yönelik çalışmalar yapmış, skolastik yöntemin yeniden yapılandırılmasında rol
oynamış ve bunların neticesinde Rönesans’ın tohumlarını atmıştır. Fransiskenler ise
bilime yönelmiş ve bilimsel düşüncenin gelişmesinde önemli düzeyde etkili
olmuşlardır (Küken, 2001: 85-87, Doğan, 2003).

Her ne kadar Orta Çağ Avrupa’sı günümüz üniversitelerinin
temellerini atmış olsa da, günümüz üniversite mantığını tam olarak
yansıtmamaktadır. Orta Çağ üniversitelerinin temel misyonunun ancak
eğitim olduğu söylenebilir. Genel olarak Yunan ve İslam bilgi mirası
toparlanmaya çalışılmış ve bunların eğitiminin verilmesi temel hedef
olmuştur. Özellikle teoloji ve felsefe gibi geniş açılımların yapılabileceği
alanlarda bile, öğretim üyeleri öğrencilere bildiklerini aktarmış,
öğrenciler de sorular karşısında öğrendiklerini aynen tekrar etmiştir. Bu
alanlarda yapılan tartışmalar genellikle geçmişten gelenleri tekrarlamayı
ve güzel konuşma alışkanlığı kazandırmayı hedeflemiştir (Rukancı ve
Anameriç, 2004).
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3. RÖNESANS DÖNEMİ
Orta Çağ Avrupa’sında üniversiteler kendi kendilerini yöneten ve mevcut
hukuk sisteminin dışında kurumlar olarak gündeme gelmiştir. Aslında tarihsel
olarak örgütlenme biçimine bakıldığında üniversitenin zanaatkar merkezli bir Orta
Çağ ekonomik ve toplumsal yapılanmasına benzediği ve bu yapının günümüzde de
varlığını sürdürdüğü söylenebilir (Harvie, 2000). Orta Çağ üniversitelerinin
özerkliği, Orta Çağ’ın son dönemlerinde, gerek dönemin koşullarının gerekse de
üniversitenin ihtiyaçlarının bir sonucu olarak değerini kaybetmiştir. Bu durum
üniversitelerde statükocu bir anlayışın gelişmesine ve alternatif kurumların
doğmasına neden olmuştur. 18. yüzyılın sonlarına doğru üniversitelerin durumunun
hiç de parlak olmadığı söylenebilir olsa da, bu sürecin üniversitelerin gelişimine
hiçbir katkıda bulunmadığını söylemek de doğru olmayacaktır.
Bu dönemin üniversitelere getirdiği temel olumlulukların başında, bilimsel
gelişime ve araştırmaya önem vermenin tohumlarının - zorunlu olarak da olsa atılmış olması gelir. Bir başka kazanım ise üniversitelerde, disiplinlerin artması ile
beraber uzmanlaşmanın gündeme gelmesidir. Şiir, etik, tarih, coğrafya, kimya,
jeoloji, meteoroloji, doğa tarihi, iktisat, botanik, fizik gibi konular bu dönemde
eklenmiş, bu durum uzmanlaşmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır (Burke, 2000: 99103). Yine bu dönemde üniversite sayısı hızla artmış, Avrupa’da 190’a ulaşmış,
hatta Avrupa dışına taşmış ve Amerika’da 50’ye yakın üniversite kurulmuştur.
Fakat bu dönemdeki nicelik artışı, nitelik artışını da beraberinde getirmemiştir.
Orta Çağ toplumunun politik bölünmüşlüğüne ters bir biçimde,
üniversiteler, kozmopolit ve ulus üstü kurumlar olarak gelişmiştir. Öğrencilerin bir
kurumdan diğerine rahatlıkla geçiş yapabileceği şekilde bir örgütlenme söz konusu
olmuştur. Orta Çağ sonlarında ise dönemin getirdiği politik ve dini değişimler,
üniversiteleri yerel güçlere daha bağımlı bir hale getirmiştir. 1500’lü yıllardan sonra
açılan üniversitelerin önemli bir kısmı, Katolikler ile Protestanlar arasındaki
rekabetin ürünü olarak nitelendirilebilir. Katolikler 1800’lü yıllara kadar 95
üniversite kurmuşlar, Protestanlar ise 42 üniversite kurmuşlardır. Bu mezhepler
üniversiteleri, mezhep yaygınlaştırma faaliyetlerinde önemli bir araç olarak
görmüşlerdir.
Özellikle
Protestanlık
üniversitenin
Kuzey
Avrupa’ya
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır (Öztunalı, 2001). Bu bölgelerde yaşayan
insanların hala daha Protestanlığı benimsemiş olması, üniversitenin toplum
üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemlidir. Benzer durum Katolik
üniversitelerin bulunduğu bölgeler için de geçerlidir.
Üniversiteleri yerel güçlere bağımlı hale getiren faktörler dini ve politik
kaygılarla sınırlı kalmamıştır. Belki de bunlardan daha önemli olanı, üniversitelerin
artan mali ihtiyaçları olmuştur. Üniversitelerin Orta Çağ son dönemlerindeki
gelişimini anlamak için, mali konular ile ilgili bazı hatırlatmalar gereklidir.
Bağımsız Orta Çağ üniversiteleri heterojen örgüt yapıları ile karakterize edilmesine
rağmen, mali yapıları itibarı ile benzer özelliklere sahip olmuştur. Üniversite
gelirleri dahili ve harici kaynaklar olmak üzere iki boyutta incelenebilir (Geuna,
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1996). Dahili gelirler: a) Kayıt ve mezuniyet ücretleri; b) muafiyetler; c) para
toplama, örneğin öğrencilerden yılda bir veya iki kere para toplama; d) disiplin
cezalarıdır. Harici gelirler ise; a) dini yardımlar; b) Kilise, kral, dük veya yerel
yönetimlerden gelen maaşlar; c) hediye ve miraslar; d) üniversitenin sürekliliği için
yapılan bağışlardır. Erken dönemlerde üniversite harcamaları mütevazi
denilebilecek bir düzeyde olmakla beraber, sonraları, üniversitenin gelişmesi ve
yatırımların (evler, binalar, kütüphane vs.) artması ile beraber masraflar hızla
yükselmiştir. Harcamalar: a) Öğretmen maaşları; b) yönetim maliyetleri; c) memur
maaşları; d) davalar; e) akademik ve dini törenler; f) evlerin, binaların ve
kütüphanenin kazanım ve onarımı olarak sıralanabilir.
İşte bu artan mali ihtiyaçlar, Orta Çağ sonlarında meydana gelen politik ve
dini değişimler ile beraber üniversitelerin harici güçlere olan bağımlılığını artırmış
ve ulus üstü yapısına darbe vurmuştur. Yerel güçlere daha bağımlı hale gelen
üniversiteler daha yerel bir karaktere bürünmeye başlamıştır. Öğrenci örgütleri
önemini kaybetmeye başlamış, üniversite içindeki gücü rektör, senato, dekan,
fakülte kurulu temsil etmeye başlamıştır (Geuna, 1996).
Bu değişimin ilk semptomları müfredat tutuculuğu olmuştur. Bu tutuculuk
15. yüzyıl sonlarında ve 16. yüzyılda, üniversitenin alternatifi olarak görülen yeni
kurumların gelişmesine neden olmuştur. Üniversitelere alternatif olarak gelişen bu
kurumlar, bilginin gelişmesinde merkezi bir rol üstlenmiştir. Ayrıca, mühendislik,
askeriye, devlet idaresi gibi alanlarda, mesleki eğitim veren üniversite dışı kurumlar
ortaya çıkmış, üniversite diploması ile meslek ehliyetleri ayrışmış, mesleki
kuruluşların etkisi artmıştır. Bu durum değişime direnç gösteren üniversitelerin
değerini düşürmüştür. 18. yüzyıl sonuna doğru üniversite sayıları artmış olmakla
beraber, mesleğe yönelik eğitimin üniversite dışında gelişmesi, öğrenci sayısında
büyük düşüşler yaşatmıştır. İskoçya, Hollanda ve bazı Alman üniversiteleri dışında,
bütün üniversiteler içe kapanık kurumlar haline gelmiş, Fransa’da ise Le Chapelier
kanunu ile bütün üniversiteler kapatılmıştır. 18. yüzyıl sonu itibarı ile üniversiteler
tam bir kriz içine girmişlerdir (Öztunalı, 2001).

Rönesans döneminde üniversitenin misyonu ile ilgili atılan en
büyük tohum ulusallaşmadır. Üniversitelerin ulus devletin yönetimine
hizmet eden, ulusal kültür ve değerlerin oluşumuna katkıda bulunan
kurumlar olarak görülmesinin (Scott, 2004) temelleri bu dönemlere
dayanır. Avrupa ve Latin Amerika’daki modern üniversite anlamındaki
ilk üniversitelerde ulusallaşma belirgindir. Özellikle Fransa, İngiltere,
İspanya ve Latin Amerika, devlete daha verimli hizmet etmeleri için,
üniversiteleri ulusallaştırmıştır (Scott, 2006; Domonkos, 1977). Burada,
üniversitenin ulusallaşma misyonunun en belirgin görüldüğü ve literatüre
Fransız Modeli olarak girmiş Grandes Ecoles’lerin açıklanması,
günümüz üniversitelerinin temel misyonlarından birisinin köklerini
anlamak açısından önemlidir.
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4. GRANDES ECOLES
Fransız Devrimi’ne kadar, her ne kadar mezhepsel ayrılıklar olsa da,
üniversiteler birbirlerine benzer biçimde örgütlenmişler ve dört ya da beş fakültede
aşağı yukarı aynı branşlarda eğitim vermişlerdir (Rüegg, 2004: 4). 19. yüzyıl
Fransa’sında Grandes Ecoles isimli, yüksek öğretimi ifade eden, yeni bir
yapılanmaya gidilmiştir. Bu yapılanmanın temel hedefi, Fransa ulusunun gelişimi
adına, gerekli nitelikli elemanların bu kurumlardan temin edilmesidir. Mühendisten
filozofa, veterinerden bürokrata kadar ulusun her kademesinde ihtiyaç olan tüm
nitelikli elemanların, belirli bir müfredat dahilinde yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Grandes Ecoles’lerin en çarpıcı özelliği, araştırma faaliyetlerinin merkezi unsur
olmamasıdır. Temel hedef belirli alanlarda nitelikli elemanın yetiştirilmesidir.
Napolyon’un müdahalesi ile oluşturulan bu yeni üniversite yapılanmasında,
özerklik yerine tam bir hiyerarşi söz konusudur. Grandes Ecoles’ler ulusal ihtiyaçlar
doğrultusunda nitelikli eleman yetiştiren kurumlar olarak kurgulanmıştır. Ulusal
değerlerin en üst değer olarak belirlendiği, üniversitelerin de bu değerlere hizmet
etmesi gerektiği düşüncesi ile üniversiteler, milli eğitim sisteminin bir parçası
haline getirilmiştir. Napolyon’un stratejik kurumları kontrolü altına almak istemesi
sonucu, üniversitelerde “resmi eğitim” mantığı geliştirilmiştir (Shinn, 1992).
Sertliğe bağlı, disiplinli, katı organize olmuş, despotizm tarafından kontrol edilen
bir yapıya sahip olarak kurgulanmış üniversitelere, merkezi sistem ile, müfredat,
derecelerin verilmesi, görüşlerin resmi doktrinlere uygunluğu, kişisel alışkanlıklar
dahil bir çok konuda en ince ayrıntılara kadar müdahale edilmiştir. Üniversiteler,
bürokrasinin içerisine bağlanmış ve üniversite meselesi, ulusal eğitim politikasının
bir parçası olarak görülmeye başlamıştır. Üniversite, imparatorluğun tamamında
eğitim ve öğretimden sorumlu hale gelmiştir. 1828 yılına kadar Grand Maitre
(Büyük Hoca), sonrasında ise Milli Eğitim Bakanı, üniversitelerin bağlı olduğu kişi
olarak imparator tarafından belirlenmiştir (Rüegg, 2004: 4-7). Her bir eğitim
biriminin başına, Milli Eğitim Bakanı tarafından bir “akademi rektörü” atanmıştır
(Öztunalı, 2001).
Fransız modelini tamamen Napolyon’un eseri gibi sunmak doğru değildir.
Fransız modelindeki merkezi devlet kontrolü, fakültelerin izolasyonu, mümtaz
üniversitelerin açılması gibi özellikler, aydınlanma çağında zaten belirgin olan
özelliklerdir (Rüegg, 2004: 5).

Her Grandes Ecoles bir alanda uzmanlaşmıştır; mühendislik,
yönetim, sanat, askeriye gibi… Bu okullarda öğrenim görebilmek için
hazırlık eğitimi alma zorunluluğu getirilmiştir. Okulların hazırlık
döneminde ortak bir müfredat uygulanmış, hazırlık kurslarının ardından
elde edilen unvan ile girilebilen deneme sınavlarında başarılı olanlar
Grandes Ecoles’lere girmeye hak kazanabilmişlerdir (Lupo, 1999).
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5. XIX. YÜZYILIN ÜNİVERSİTELERE KAZANDIRDIKLARI
1800’lü yıllarda farklı bölgelerdeki üniversiteler, farklı yönelimler içinde
bulunmuş veya farklı yönelimlere sürüklenmiş olsalar da, bu farklı yönelimlere
rağmen “modern üniversite” anlayışı 19. yüzyılda şekillenmeye başlamıştır. Genel
olarak 19. yüzyılda olgunlaşan modern üniversitenin temel elemanları (Oosterlinck
ve Lueven, 2006):


Akademik araştırmanın üniversitenin temel faaliyetleri arasında görülmesi;
bilginin üretilmesi,



Basit bir düzeyde bilgi aktarımından ziyade, düşünce ve tutumun
formasyonu, değer aktarımını, yeteneklerin geliştirilmesini hedefleyerek,
klasik yaklaşımları da modernize ederek, araştırma faaliyetleri sonucu
üretilen bilginin üniversite öğrencilerine aktarılması; bilginin yayılması,



Üniversitede üretilen bilginin, ekonomik dünyanın da içinde olduğu
topluma sunulması; bilginin topluma sunulmasıdır.
17. yüzyıl sonrasında üniversite, ruhban sınıfının hakimiyetinden çıkmıştır.
Fakat bu sefer de soylu ve zengin ailelerin çocuklarının dahil olabildiği kurumlar
haline gelmiştir. 19. yüzyıl, üniversitenin topluma açılması bağlamında son derece
önemli bir adımın atıldığı dönemdir (Öztunalı, 2001). Üniversite kapılarını yeteneği
olan herkese açmaya başlamıştır. Bu konuda geç kalan Oxford ve Cambridge gibi
üniversitelerin, 19. yüzyıl sonundaki bilimsel patlamada kısır kalmış olmaları
manidardır. İngiltere’de pragmatizmin öncülerinden Jeremy Bentham’ın
öncülüğünde, University College London 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde kapılarını
her kesime açmıştır (Reed, 2004). 19. yüzyılda atılan bu tür adımlar günümüz
modern üniversite modelinin şekillenmesinde son derece önemli olmuştur.
Modern üniversitenin yükselişi genellikle, Almanya’da Wilhelm von
Humbolt’un gerçekleştirmiş olduğu üniversite reformuyla ve Alman idealizmine
bağlı başka unsurlarla ilişkilendirilir. Almanya’nın öncülük ettiği üniversite modeli
Amerika ve Japonya gibi bazı ülkelerde modern üniversitenin gelişmesinde temel
teşkil etmiştir (Reed, 2004). Her ne kadar üniversite düşüncesi zaman içerisinde
çeşitli revizyonlara uğramış olsa da, 19. yüzyıl başlarında tohumları atılan Almanya
modeli modern üniversitenin köklerinde önemli bir yer teşgil eder. Sadece araştırma
faaliyetlerini üniversitenin temel misyonları arasına almış olması bile, üniversiteler
adına başlı başına devrim niteliğinde bir gelişmedir.
Humboldt’un üniversite konsepti Alman idealizminin felsefi esasları
üzerine temellenmiş farklı unsurları bütünleştirir. Bunlardan ilki, bilim ile eğitim
fikridir. Bunun anlamı, tasarlanmış bir amaca sahip olmadan ve bölümlere
ayrıştırmadan üniversitenin ürettiği bilginin başlı başına eğitimsel bir değer ifade
etmesidir. Diğer unsurlar ise, eğitim ve araştırma için özgürlük, bilimin tekliği ve
araştırma gerekliliğine bağlılıktır. Humbolt’a göre bilginin korunması ve iletilmesi
kadar, üretilmesi de üniversitenin yükümlülüğündedir (Hartwig, 2006).
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Üniversite ile araştırma arasında güçlü bir ilişki olduğu düşüncesi,
Humboldt’un reformunun en temel karakteristiğidir. Burada önemli olan nokta
Humbolt için araştırmanın çağrıştırdığı anlamdır. Humboldt, doğa bilimleri ile
sosyal bilimler arasında önemli bir ayrım olmadığını, bilimin tekliğini savunmuştur.
Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu üretilenler, eğitimden ayrı tutulmamış, tersine
araştırma ile eğitim arasında direk bir bağ kurulmuş, aynı paranın iki ayrı yüzü
olarak görülmüştür (Reed, 2004). Bu modele göre, görevi bilgiyi üretmek olan
üniversite bilgiye bilimsel olarak yaklaşmalı, öğrenciler kendi müfredatlarını seçme
konusunda ve bütün profesörler de üniversite yönetiminin açıklamalarına ve klasik
yazarların söylediklerine bağlı kalmadan kendi alanlarını seçmek konusunda özgür
bırakılmalıdır. “Kürsü Profesörlüğü” 19. yüzyıl Almanya’sının bir ürünüdür.
Humboldt’un bu çıkışı, araştırmanın ve akademik özgürlüğün önünün açılmasında
önemli bir çıkış olmuştur (Oosterlinck ve Lueven, 2006). Humboldt’a göre,
üniversitenin sahibi devlet değil millettir. Devletin görevi, öğretim üyelerini atamak
ve öğretim üyelerinin özgürlüğünü teminat altına almaktır (Öztunalı, 2001).
Üniversite eğitimini, üniversite öncesi eğitimden ayıran Humbolt,
üniversiteyi öğretmenin merkezi bir unsur olmadığı, öğrencinin eğitim programına
katıksız bir biçimde bağlı bir kişi olarak görülmediği bir kurum olarak
kurgulamıştır. Öğrenci kendi araştırmasını üstlenen kişiyken, profesör de onu
yönlendiren ve destekleyen kişidir (Hohendorf, 1993). Bu düşünceyle, profesörler
ile yapılacak çalışmalar, yeni bilginin keşfinde, öğrenciye bir rol imkanı
tanıyacaktır (Grafton, 1981).

Müfredat konusunda özgür bırakılan öğrencilere, bazı zorunlu
dersler de verilmiştir. Bu dersler özellikle kamu personeli olabilmek için
yapılan sınavlarda öğrencilerin belirli düzeyde başarı sağlayabilmeleri
için verilen derslerdir. Bununla beraber Alman idealistleri, üniversite
eğitiminin temel amacının devlete hizmet edecek memurlar yetiştirmek
değil, “özneler” yetiştirmek olduğu üzerinde hemfikirdir. Alman
idealistlerince, devlet yararına hizmet edecek kişilerin yetiştirilmesinin
de üniversitenin sorumlulukları arasında olduğu ifade edilmekle beraber,
bunun dolaylı bir tarzda yapılması daha uygun görülmüştür (Reed, 2004).
6. AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNİN YÜKSELİŞİ
Amerikan üniversiteleri, 17. ve 18. yüzyıllarda İngiliz üniversitelerinden,
19. yüzyılda da Alman üniversitelerinden etkilenerek örgütlenmiş olsa da, ülkenin
kendine has bazı özelliklerinin etkisiyle, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
üniversite anlayışına önemli katkılarda bulunmuştur. Amerikan üniversitelerinde
şekillenen bu anlayış ancak 20. yüzyılda etkilerini göstermeye başlamıştır. 19.
yüzyıl sonlarına doğru Amerika’nın farklı yapısal ihtiyaçlarının ve toplumsal
durumunun etkisiyle, Alman modelinin Amerikan üniversitelerine uyarlanması,
bazı yeniliklerin tohumlarının atılmasını da beraberinde getirmiştir. 20. yüzyılda
olgunlaşan Amerikan modelinin önemli yönleri hemen hemen tüm dünyaya ihraç
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edilmiş (Jones, 1992), 20. yüzyıl üniversite anlayışına önemli etkilerde
bulunmuştur.
Amerikan üniversitelerini İngiliz ve Alman üniversitelerinden farklılaştıran
Amerika’ya özgü unsurlar bu çalışmanın ilgi alanına girmemekle beraber, bu
unsurlardan ikisi özellikle vurgulanmalıdır. Bunlar (Öztunalı, 2001);


Amerika’daki öğretim üyeleri, Avrupa’da olduğu gibi, tarihten gelen güçlü
bir lonca geleneğine sahip olmamıştır.



Avrupa’da bazı ülkelerdeki meslek standartlarını belirleyen güçlü bir
devlet geleneği ve bazı ülkelerdeki lonca niteliğindeki güçlü meslek
kuruluşları gibi yapılar Amerika’da mevcut olmamıştır.
Bu sebepler Amerikan üniversitelerini bir takım tutuculuklardan uzak
tutmuştur. Üniversitenin yüzü topluma ve pazara açılmış, üniversite gelen talepler
doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır. Alman üniversitelerinin katıksız bilim için
bilim anlayışına ve İngiliz üniversitelerinin elitist eğitim anlayışına karşın,
Amerikan üniversitelerindeki 19. yüzyıl reformları topluma yönelik sorumluluk
üzerine temellenmiştir (Brubacher ve Rudy, 1976: 404-405).
Alman üniversitelerinden esinlenerek şekillenen 19. yüzyıl Amerikan
üniversitelerinde özellikle 1876 yılında kurulan Johns Hopkins Üniversitesi dikkat
çekicidir. Tamamen seküler bir tarzda örgütlenen Johns Hopkins Üniversitesi,
Hıristiyan tarikatlarca “Allahsız” olarak nitelendirilmiş ve tehlikeli görülmüştür
(Gamage ve Mininberg, 2003). Üniversitenin niteliksel üstünlüğü, Hıristiyan
tarikatların oluşturduğu üniversiteleri endişelendirmiş olsa da verilen tepkiler Johns
Hopkins üniversitesinin gelişimini engelleyememiştir. Johns Hopkins Üniversitesi,
Kuzey Amerika üniversite modelinin oluşumunda önemli bir çıkış niteliğinde
olmuş, etkisi kısa zamanda hissedilmiştir.
Akademik örgütlenmelerinde rota değiştiren Amerikan Üniversitelerinde,
Alman Üniversitelerindeki “kürsü profesörlüğü” anlayışı zamanla yerini bir meslek
diploması veren “bölüm” anlayışına bırakmıştır (Öztunalı, 2001). Belirli bir alanda,
katı bir müfredat olmadan, öğrencilerin yetişmesine imkan veren bir örgütlenmeye
gidilmiş, farklı branşlarda detaylı bir çalışmanın imkanı sunulmuştur (Wassong,
2004: 72). Geniş bilginin verildiği ve birden fazla öğretim üyesinin bu alan adı
altında örgütlendiği “bölüm” anlayışı Amerikan üniversitelerinde şekillenmiştir.
Organize laboratuar araştırmalarının her türünü ilk defa Amerikan Üniversiteleri
yönetmiştir. 1870 ve 1880’lerde organize araştırmaları ortaya koymaya başladıktan
sonra lisans ve yüksek lisans eğitimleri ayrıştırılmıştır. Yüksek lisansın eğitilmiş
araştırmacıları, uygulamalı araştırmalar dahil her tür araştırmaya yönlendirilmiştir
(Ben-David, 1977).
Önceleri üniversitenin ancak ayrıcalıklı kesimlerin yararlanabildikleri bir
kurum olduğu anlayışı hakim iken, 19. yüzyıl Amerika’sında Başkan Jefferson’un
girişimleri ile, üniversitenin yeteneği olan herkesin faydalanabileceği bir kurum
olduğu anlayışı oturtulmaya çalışılmıştır. Refah düzeyine ve köklü aile yapısına
dayalı “suni aristokratik” yapının yerine, üniversite eğitimi ile sağlanacak ve
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entelektüel anlamda elit olacak “doğal aristokratik” yapının daha anlamlı olacağı
düşünülmüş ve bu çerçevede üniversiteye girişte, ekonomik düzeye bakılmaktan
ziyade, niteliğe önem verilmiştir. Üniversitenin yetiştireceği entelektüel elitler,
Amerika’yı ulusal ve uluslar arası düzeyde 20. yüzyıla hazırlayacak kesim olarak
düşünülmüştür. Bunun için geliştirilen burs sistemi ile ihtiyaçları karşılandığı
takdirde üniversitede okuyabilecek düzeyde olan nitelikli öğrencilere destek
olunmuştur. İngiltere’deki gibi, üniversite giriş sınavlarında sorulan sorulara ilişkin
bilgilerin ancak elit ailelerin çocuklarının gidebildiği bazı okullarda verilmesi
anlayışına da ters olarak, Amerika’daki üniversite öncesi eğitimde, hem çalışmak
isteyenler için iş yapmaya yönelik hem de üniversite giriş sınavlarına yönelik
bilgiler birlikte verilmiştir (Wassong, 2004: 77-78).
Sonraları Jefferson modeli olarak da bilinen “doğal aristokratik” yapı da
tartışma yaratmış, yeteneğe bağlı da olsa aristokratik yapı eleştirilmiş, eşitlik
üzerine vurgu yapılarak, üniversitenin kapıları “bireye” (herkese) açılmıştır
(Brubacher ve Rudy, 1976: 300). 19. yüzyılın ikinci yarısında ABD Başkanı
Jackson’ın girişimleri ile bireye hizmet anlamıyla, demokratikleşme misyonu
üniversitenin misyonları arasında tam anlamıyla yerini bulmuştur (Schlesinger,
1953: 505-523). Günümüzde kullanılan “eğitimde fırsat eşitliği”, “çeşitlilik”, “açık
erişim” kavramları aynı hedefi ifade etmektedir (Scott, 2006). Köklerini 19. yüzyıl
Amerika’sında bulan ve bireyi merkeze alan üniversitenin demokratikleşmesi ile
ilgili Veysey (1965: 62-66) altı belirgin anlamdan bahsetmiştir. Bunlar;
1. Çalışma alanları arasında eşit statü vardır.
2. Öğrencilere eşit muamele yapılır.
3. Üniversiteye girişte eşitlik sağlanır.
4. Üniversite, Amerikan toplumunda başarı için mücadele vermeden önce,
genç insanların değerli yetenekler kazandığı yer olarak düşünülür.
5. Üniversite, tarımsal yeteneklerden yurttaşlık ile ilgili meselelere kadar
toplumun eğitilmesi için gerekli bilginin topluma iletildiği yerdir.
6. 1890’lardan sonra üniversite reformcuları üniversiteyi, sıradan insanların
arzularına hizmet eden kurum olarak düşünmüşlerdir.
Demokratikleşmenin bir sonucu olan kitle eğitimi ile beraber üniversite
daha toplumla iç içe bir kurum haline gelmiştir. Elitist üniversite anlayışında
üniversite, toplum ile arasında belirli bir mesafeyi korumuştur. Her ne kadar
üniversite bürokrasiye ve endüstriye eleman yetiştirse de, elit üniversitenin
bürokrasi ve endüstri ile ilişkisi, kitle eğitiminde olduğu kadar direkt ve hassas
olmamıştır. Bu duruşu üniversiteye, kendi değer sistemini oluşturma imkanı
tanımıştır (Scott, 2004). Kitle eğitim anlayışının şekillenmesi büyük oranda
üniversitenin topluma daha açık bir kurum olarak algılanmasının bir sonucudur.
Üniversitede gerçekleştirilen reformlarda merkezi unsur, değişen çevresel koşullara
tepki vererek kişileri, hayatın getirdiği yeni koşullara hazırlamak olarak
düşünülmüştür (Spencer, 1898: 31). Bu perspektif ile üniversite – çevre ilişkisi
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üniversitenin başarması gereken hedefleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu
anlayışın en önemli doğurgularından olan ve üniversite için yepyeni bir misyon olan
kamu hizmeti anlayışı da yine Amerikan Üniversitelerinde şekillenmiştir. Geniş bir
tanımlama ile, üniversitelerin sunduğu kamu hizmeti, kullanışlı bilgi ve akademik
araştırmaları tüm vatandaşlar için hazır hale getirmek anlamına gelir (Brubacher ve
Rudy, 1976: 62-64, 317, 404-405). Bir kısım kamu hizmeti tanımlamaları, lisans
düzeyinde verilen yurttaşlık eğitimini, demokratik eğitim misyonunu ve çok
kültürlü eğitim misyonunu da kapsar. Üniversiteler için kamu hizmeti anlayışı
demokratikleşmenin doğal bir sonucudur (Scott, 2006).
İlk olarak Amerikan üniversiteleri, eğitim, araştırma ve kamu hizmeti
ideallerini birleştirmiştir.
Alman üniversitelerinden ödünç alınan araştırma
misyonu, Amerika’nın fazlasıyla pratiğe yönelik kültürü ile kombine edilmiştir
(Veysey, 1965: 440-444). Birçok Amerikalı, kurulan büyük araştırma
üniversitelerinin, modern bir endüstriyel toplumun inşası için gerekli olan teknik
uzmanlıkların geliştirilmesini ve temel bilgilerin geliştirilmesini sağlayacağına
inanmıştır (Brubacher ve Rudy, 1976: 177). Amerikan üniversitelerinde kamu
hizmeti anlayışı, yerel ve ulusal anlamda tüm paydaşları içine almaktadır. Dünya
üniversitelerinin çoğunda zamanla bu anlayış yerleşmiş ve dışarıya dönük
faaliyetlerin yerel ve bölgesel düzeyde toplumu geliştirdiği keşfedilmiştir (Purser,
2000).
Kamu hizmeti veya bir başka ifade ile ulus devletin halkına hizmet, eğitim
ve araştırma misyonlarını birbirlerine kenetleyen bir misyondur. Üniversiteler
kurum olarak, dışa dönük aktiviteler ile, ileri düzeyde bilgiyi halka iletme çabası
göstermektedir. Uygulamalı araştırmalar, kampus dışı eğitimler, köy ve kent
toplumları ile yapılan görüşmeler ve analizler, hizmet ederek öğrenme, klinik açma,
eğitim kurumları ile beraber çalışma, devlet memurlarına öğüt verme, yöneticileri
eğitme, televizyon veya bilgisayarlar için program hazırlama, konferanslar
düzenleme gibi faaliyetler kamu hizmetlerine örnek olarak verilebilir (Lagemann,
1991; Scott, 2006).
II. Dünya Savaşından sonra ise üniversiteler devlete ve endüstriye daha
fazla doğrudan hizmet etmeye başlamıştır (Brubacher ve Rudy, 1976: 305). Bu
dönemden sonra araştırma üniversitelerine devlet desteği artmış, üniversiteler daha
büyük, daha kompleks ve sayıca daha fazla olmaya başlamıştır. Soğuk savaş
dönemi olarak nitelendirilen bu dönemde üniversiteler özellikle savunma, sağlık,
enerji geliştirme, uzay programları ve ekonomik büyüme gibi ulus için temel
konularda araştırmalara eğilmişlerdir. Netice itibari ile soğuk savaş dönemi, ulus
devlete ve kamuya hizmet tam anlamıyla üniversitelerinin misyonları arasında
yerini sabitlemiştir (Geiger, 1993: 332-337). Her ne kadar bir üniversitenin kamu
hizmetinden kastının ne olması gerektiği ve bunu ne tür faaliyetler ile ortaya
çıkarabileceği üzerine tartışmalar sürse de, kamu hizmeti anlayışı temel olarak
günümüz üniversitelerinin misyonları arasında yerini almıştır (Domonkos, 1977).
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Günümüze gelirken küresel bir dönemin yaşandığı postkapitalist toplumda
bilgi, temel kaynak haline gelmiştir. “Bilgi Çağı”, “Bilgi Toplumu” gibi kavramlar,
bu yeni uygarlık anlayışını ifade etmek için kullanılır (Drucker, 1994: 16-19, 33-72;
Kerr, 2001: 7). Üniversiteler, yeni bilgiyi ürettiği ve ilettiği için, hızla küreselleşen
ve postmodern hale bürünen bir çevrede temel eksendeki kurumlardır (Bell, 1973:
245-246). Bu döneme kadar ulus devletin, yönetimine, halkına, bireyine hizmetle
sorumlu tutulan üniversiteler, yeni dönemle beraber ulus üstü bir yapı arz etmeye
başlamışlardır. Örneğin Avrupa Birliği gibi bir birliktelikte bulunan bir
üniversitenin hizmeti sadece kendi ulusu ile sınırlı kalmamaktadır. Bir nevi ulus
devletler birlikteliğine hizmet anlayışı olgunlaşmaktadır. Üniversiteler daha küresel
bir ağ içerisinde daha esnek kurumlar haline gelmektedir (Scott, 2006). Bu durum
üniversitelere yepyeni bir misyon kazandırmaktadır. Ulusun bağlı olduğu birliğe
hizmet veya tüm dünyaya hizmet olarak tanımlanabilecek bu yeni misyon zamanla
tüm dünya üniversitelerince benimseneceği ile ilgili çok ciddi sinyaller
bulunmaktadır. Örneğin “küresel ısınma felaketi” gibi bir konu, ulusal bazda
alınacak tedbirlerle çözülebilecek gibi görünmemektedir. Bu felaket tüm dünyayı
ilgilendirmektedir. Bunun için atılacak somut adımlarda üniversitelere de ciddi
roller düşmektedir. Böylesine bir çaba üniversitenin mevcut misyonları ile
açıklanamaz. Uluslar birliğine hizmet veya tüm dünyaya hizmet olarak
adlandırılabilecek bu misyon zamanla yaygınlaşacaktır. Fakat günümüzde bu
misyonun tam olarak yaygınlaşmamış olmasından dolayı, dünya üniversitelerinin
üzerinde hemfikir olduğu ortak misyonlar arasında ele alınması doğru
görünmemektedir.
7. SONUÇ
Dünya üniversite tarihine misyon perspektifi ile bakılacak olursa, Orta Çağ
Avrupa’sından günümüze kadar üniversitelere ilişkin tartışmalar ve kazanımlar,
bugünün üniversitelerinde üst üste konmuş vaziyettedir. Dönemsel olarak geçmişten
günümüze üniversitenin misyonundaki kazanımlar şu şekilde özetlenebilir (Scott,
2006): Ortaçağ üniversitelerinin karakteristik özelliği eğitim misyonudur. 16. yüzyıl
sonrası Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin ilk modern üniversitelerinde
ulusallaşma (ulus devletin yönetimine hizmet) misyonu göze çarpar. 19. yüzyıl
Amerikan üniversitelerinde ise demokratikleşme (ulus devletin bireyine hizmet)
misyonu belirginleşmiştir. Yine aynı dönemlerde Alman (Humboldtian)
üniversiteleri araştırma misyonuna ön ayak olmuşlardır. Amerika’nın dünya gücü
olmaya başladığı son yüzyılın ikinci çeyreğinde, Amerikan üniversiteleri kamu
hizmeti (ulus devletin halkına hizmet) misyonunu benimsemiştir.
20. yüzyıl, üniversitelerin geçmişten miras kalan kazanımlarını üst üste
koydukları ve belirli düzeyde bir homojenliğe ulaştıkları yüzyıldır. Aralarında,
örgütlenme, nitelik vs. farklılıklar olsa da 20. yüzyıl üniversiteleri, temelde beş
temel misyonu taşır hale gelmiştir. Bunlar eğitim, araştırma, ulusallaşma,
demokratikleşme ve kamu hizmetidir. Ulus devletler birlikteliğine veya tüm
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dünyaya hizmet gibi bir misyonsa yakın zamanda üniversitelerin paylaşılan
misyonları arasında yerini alacak gibi gözükmektedir.
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FİRMALARDA ÜRÜN YENİLİĞİ: GÜLBİRLİK ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Bekir Sami OĞUZTÜRK*
Özet
Tüm dünyada yeni ürün geliştirme veya var olan ürünlerin yeni versiyonlarını
geliştirme günümüz rekabetinin en önde gelen koşulu durumundadır. Bunun hem nedeni
hem sonucu olarak Ar-Ge çalışmalarının GSMH içindeki payı giderek artmaktadır. Bu
durum yeni pazarların oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmalar sektör bazında
olabileceği gibi firma bazında yapılabilmektedir. Yeni ürün veya süreç geliştirmek
amacıyla üniversite sanayi işbirliği projeleri geliştirilmekte ve uygulamaya
konmaktadır. Bu çalışmamızda ürün yenilik kavramı ve firmalar için önemi anlatılarak,
Göller Bölgesinde faaliyet gösteren GÜLBİRLİK’in yapmış olduğu çalışmalar ve
yenilikçi faaliyetler araştırılarak satış hasılatına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: GÜLBİRLİK, Yenilik,

Product Innovatıon in Fırms: A Research on Gülbirlik
Abstract
Introduction of a new product or improvement of an existing one are the main
condition of current competition all over the world. Therefore and as a result, the ratio
of R&D to GNP increases. This causes the formation of new markets. These attempts
may be made at the firm level as well as at the sector level. In order to develop new
product or process, university-industry collaboration projects are produced and
implemented. In this study, after highlighting the concept of innovation and its
significance for the firms, the case of GÜLBİRLİK operating in the Region of Lakes
has been analized in terms of innovative actions and its effects on her sales revenue.
Keywords: GÜLBİRLİK, Innovation,

1.YENİLİK
Yenilik bir çok değişik tanımlamaları olmakla beraber, OECD literatürüne
göre süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni yada
geliştirilmiş bir imalat yada dağıtım yöntemine, yada yeni bir toplusal hizmet
yöntemine dönüştürmeyi ifade etmektedir. Burada önemli olan ve vurgulanan
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pazarlanabilir olma kavramıdır.1 Aynı şekilde G. Dosi yeniliği yeni bir ürünü,
yöntemi veya örgütsel yapılanmayı araştırmak, keşfetmek, denemek, taklit etmek
suretiyle benimsemek ve ticarileştirmek olarak tanımlamaktadır2 Burada vurgulana
ticarileştirme veya pazarlanabilir olma kavramı ürünün piyasaya açılması ve
kendini kabul ettirmesi olarak ifade edilebilir. Yapılan yeniliğin başarısı her zaman
için Pazar başarısını da beraberinde getirmemektedir. Bununla ilgili çok değişik
örnekler sunmak mümkündür. Mesela, Sara Lee şirketi 1994 yılında Wonderba
üretmesine ve piyasaya sunmasına rağmen Daha sonra piyasaya çıkan VF şirketi
kadar başarılı olamamıştır. Aynı şekilde Xeros firması da 1970’lerin ortasında
fareyi üretti ve piyasaya sürdü. Fakat bugün bilgisayarların ayrılmaz bir parçası
olan farelerin çok azı, Xeros markasını taşımaktadır. Bu durum bize yenilikte
sağlanan başarının her zaman pazar başarının garantisi olmadığını göstermektedir.3
Dosi’ nin tanımlamasında ifade edildiği gibi piyasaya çıkan ürünün yeni olması o
ürünün hiç bilinmeyen bir ürün olması anlamına da gelmemektedir. Bu konuda
Rogers in tanımlaması da ilgi çekicidir. Rogers tanımlamasında yeniyi, piyasa
oyuncularının yeni olarak algılaması şeklinde ifade etmektedir. Burada önemli olan;
söz konusu ürünün, söz konusu piyasada ilk olarak tanınıyor ve yeni olarak
algılanıyor olmasıdır. Bununla birlikte kanuni yeniliği göz ardı etmemektedir.4
1.1. Ürün Yeniliği:
Ürün fiziksel objeleri, hizmetleri, mekanları yerleri, örgüt ve fikirleri
kapsayan bir istek ve gereksinmeyi karşılamak üzere tüketim kullanım edinim yada
dikkate alınması için pazara sunulan şeylerdir. Bu tanımlamayla yenilik doğrudan
müşteri ihtiyaçlarıyla ilgilidir.5 Ürün yeniliği örgütün çevresindeki ihtiyaçlar ve
fırsatların, tatmin edilmiş ihtiyaçlara yararlanılmış fırsatlara dönüştürülmesini
sağlayan temel işletme süreçlerinden biridir. İşletmelerin yeni ürün oluşturmaları
çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar dışarıda oluşturulan yeni ürünlerin patent
haklarının satın almasıyla veya firmaların kendi geliştirdikleri yeni ürünler olarak
ifade edilebilir. Burada önemli olan ürünün yeniliği ile neyi kapsadığıdır. Ürün
yeniliği kapsamı itibarı ile geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yenilikler bazen çok
küçük değişikleri olabileceği gibi bazen çok radikal değişiklikleri de içerebilir.6
* Yrd. Doç.Dr., S.D.Ü. .İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
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Literatürde ürün yeniliği değişik biçimlerde adlandırılmıştır. Bunlar tamamen yeni
olarak ifade edilen köklü değişimler ya da ürün geliştirme olarak ifade edilen katkı
niteliği taşıyan yeniliklerdir. Bu yeniliklerin işletmeye olan katkıları konusunda
araştırmacılar arasında tam bir fikir birliği yoktur. Bazı araştırmacılar köklü
yeniliklerin yeni bir piyasa oluşturması ve rekabet gücünü ele geçirmede daha etkin
olduğunu savunurken bazı araştırmacılar ise ürün geliştirmeni hem maliyet
açısından hem de piyasadaki riski azaltma açısından daha avantajlı olduğunu
söylemektedirler.
1.2.Ürün Yeniliğinin Firmalar Açısından Önemi:
Özellikle 1980’li yıllarla birlikte endüstriyel toplumlarda üretim
bağlamında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümün temelinde bilgi
teknolojilerinde yaşanan gelişme ve yenilikler yatmaktadır. Teknolojik yenilikler
beraberinde maliyet düşüşlerini getirmiş bu maliyet düşüşleri de Fordist ve
Taylorist kitlesel üretim yerine, esnek ve kişiye özel üretim şeklini ön plana
çıkarmıştır. Bu nedenledir ki günümüz dünyası küçük yeniliklerin önderlik ettiği,
radikal bir dönüşümü yaşamaktadır. Bu dönüşüm sürecinde kendini yenileyebilen
yenilikçi firmalar ön plana çıkmakta ve pazar paylarını büyütebilmektedirler.
Ürün yeniliğinde amaç, yukarıda da belirttiğimiz gibi pazar payını artırmak
olarak tanımlanabilir. Yeni ürünler pazar paylarının artırılmasında korunmasında
veya karlılığın artırılmasında oldukça önemlidir. Özellikle yeni ürünün önemi son
15-20 yılda oldukça artmıştır. Örneğin otomobil, biyoteknoloji gibi ürünlerde
işletmelerin yıllık hasılatlarının yaklaşık yarısı pazara sundukları yeni ürünlerden
kaynaklanmaktadır.
Ürün yeniliğinin artıran bir diğer neden işletmenin büyüme isteğidir.
Piyasada yeni ürün geliştiremeyen firmalar ise bunu pek başaramamaktadır.
Gözlenen bir başka olayda yenilik yapan firmaların sermaye piyasasında
karlılıklarının artmasıdır. Örneğin Motorola şirketinin hücresel telefonu piyasaya
sunması bu şirketin hisse senedi değerini artırmıştır.7
Bu gelişmeler, firmaların yenilikçi olmaları ile büyüklükleri arsındaki
ilişkiyi gündeme taşımıştır. Bugün bile bu tartışmalar hala devam etmektedir. İkinci
dünya savaşı sonrasına kadar yenilikçi faaliyetlerin genellikle büyük firmalar
ekseninde gerçekleştiği yönünde yaygın bir kanaat hakim idi. Ve yapılan
araştırmalarda bu kanaatleri destekler nitelikteydi. 1950 1970 yılları arasında
yapılan yeniliklerin yaklaşık % 90 ı büyük firmalar tarafından gerçekleştirilmişti.
Fakat daha sonra yapılan araştırmalar bu oranın giderek azalmakta olduğunu
göstermektedir. Örneğin 1991 yılında yapılan bir araştırma büyük firmaların toplam
patentin %60 ına sahip olduğunu göstermiştir.8

7
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2. GÜLBİRLİK’İN KURULUŞ VE AMAÇLARI
Isparta ilinde faaliyet gösteren ilk gülyağı fabrikası 1935 yılında hizmete
açılmıştır. İlk yıl Sümerbank tarafından işletilen fabrika 1936 yılında Isparta
Belediyesi’ne devredilmiştir. 1944 yılında da yine Isparta da Gülcüler İstihsal ve
Satış Kooperatifi hizmete girmiş olup, bu kooperatiflerin sayısı 1954 yılında sekize
ulaşmıştır. Aynı yıl daha geniş bir örgütlenme ve daha büyük yatırımlar yapabilmek
amacıyla söz konusu sekiz kooperatif kısa adı GÜLBİRLİK olan Gülyağı ve Yağlı
Tohumlar Satış Kooperatifi çatısı altında birleşmiştir.9
Gülbirliği nin faaliyetlerini başlıca şu başlıklar altında toplamak
mümkündür.10
a) Gül çiçeği alım faaliyeti: Gül çiçeği hasadından sonra ortaya çıkan en
önemli faaliyet gül çiçeklerinin bağlı kooperatiflere, diğer adıyla alım merkezlerine
taşınması ve teslim edilmesidir. Bu amaçla birlik bünyesindeki 13 kooperatif
faaliyet göstermektedir. Birliğe ait kooperatiflerin 60 adet alım merkezi
bulunmaktadır.
b) Gül çiçeklerinin fabrikalara taşınması faaliyeti: Kooperatif ortağı
olan üreticiler toplamış oldukları gül çiçeklerini, üyesi olduklar birim kooperatifin
en yakın alım merkezine teslim etmektedirler. Alım merkezlerinde toplanan gül
çiçekleri ise kamyonlarla en yakın gül yağı fabrikasına gül birlik tarafından
taşınmaktadır. Kooperatif ortağı olmayan üreticiler ise, gül çiçeğinin bol olduğu
yıllarda bizzat kendileri doğrudan özel sektör gül yağı fabrikalarına taşırlarken,
ürünün az olduğu dönemlerde ise taşıma işlemi özel sektör tarafından
yapılabilmektedir.
c) Gül yağı ve mamulleri üretim faaliyetleri: GÜLBİRLİK esas üretim
faaliyeti olarak ince gül yağı ve katı gülyağı üretmektedir. Bunun yanında ikincil
üretim olarak gül suyu, gül kremi losyon ve şampuan üretmektedir. GÜLBİRLİK
gül yağı ve mamulleri üretim faaliyetlerini sahibi olduğu beş gül yağı fabrikasında
gerçekleştirmektedir. Aynı zamana birlik ürün çeşitlendirme çalışmalarına devam
etmektedir.
d) Gül yağı nmamulleri ni pazarlama faaliyeti: Birlik üretmiş olduğu
ince gül yağının önemli bir bölümünü ve konkretinin hemen hemen tamamını ihraç
ederek başta Fransa, ABD olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine pazarlamaktadır.
1991 yılına kadar azda olsa konkret azda olsa yurt içine pazarlanırken bu tarihten
sonra tamamen yurt dışına pazarlanmıştır.
e) Gül çiçeği alım fiyatlarının belirlenmesi faaliyetleri: Gül çiçeği
dikim alanlarının belirlenmesine yön veren en önemli faktör gül çiçeğinin fiyatıdır.
Gül çiçeği fiyatlarındaki yükselişler toplam arzın artmasına fiyatlardaki düşüşler ise
daralmasına neden olmaktadır. Destekleme alımı yapıldığı dönemlerde gül çiçeği
9

Adnan Ertan, Isparta Gül ve Gülyağı Tarım Satış Kooperatiflerinin (GÜLBİRLİK) Ekonomik Analizi,
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara 2001 s.52-54
10
A,g,e. s.62-64
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fiyatlarının tespiti tarım il müdürlüğü ile GÜLBİRLİK in yapmış olduğu maliyet
hesaplamalarının sonucunda belirlenmektedir.
Birliğin amaçlarını başlıca şu başlıklar altında toplamak mümkündür.
Bunlar;11
1) Ortak kooperatiflerin ürünlerini daha iyi değerlendirmek
2) Ortakların çıkarlarını korumak ve çalışmalarını koordine etmek
3) Destekleme alımları yapmak
4) Bölge üreticisini bilimsel ilkeler çerçevesinde yönlendirmek
5) Ortakların sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek
6) Gül çiçeği arzına yön vererek, Pazar alanını genişletmek
7) Ürün geliştirme ve yeni mamul madde üretimi üzerine çalışmalar
yapmak
3. ÜRÜN GELİŞTİRMEYE VE MARKALAŞMAYA YÖNELİK
FAALİYETLER
Göller Bölgesinde yaklaşık 16 bin da alanda yıllık 8 bin ton kadar gül
çiçeği üretimi yapılmaktadır. Bir buçuk ton gülyağı üretimi için gerekli olan gül
miktarı 5250 tondur. Gülyağı kozmetik sanayide hammadde olarak
kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığın da Isparta dünya üretiminde önemli bir yere
sahiptir. Yağ gülü üretimini ve gül yağı randımanını artırabilmek için yeni
distilasyon ve ekstraksiyon ile parfüm ve kozmetik ürün endüstrisini geliştirebilmek
için AR GE faaliyetleri kaçınılmazdır. Konuyla ilgili olarak 2002 yılında yapılan
doktora çalışmasında elde edilen bulgular şu şekildedir. Bölgede faaliyet gösteren
firmalar içinde oransal olarak en fazla üniversite mezunu istihdam eden sektörün
%16,7 ile gül ve gül ürünleri imalatı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 2002
yılı itibari ile bu firmaların yaklaşık %80 i son beş yıl içinde yenilik
gerçekleştirdiklerini, %50 si ise yeni bir üretim yöntemi geliştirdiklerini
söylemişlerdir. Diğer taraftan bu firmaların yaklaşık yarısının da yeni bir ürün
geliştirmeyi tasarladığı anlaşılmaktadır. Sektörde gerçekleştirilen yeniliklerin
tamamı ülke piyasasında gerçekleştirilen bir yenilik olduğu yapılan araştırma
neticesinde ortaya konmuştur. Buradan çıkan sonuç yapılan yeniliklerin daha
önceden diğer ülkelerde uygulanmış yenilikler olduğu şeklindedir. Ve bunun
sonucu olarak da hiçbir firmanın patent veya faydalı model gibi bir sertifika
almadığı yapılan araştırma sonucunda belirlenmiştir.12 Bu eksiklikleri giderebilmek
amacıyla bölgede yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından gül ve gül

11
12

A,g,e; s.55
Bekir Sami Oğuztürk, Bölgesel Kalkınmada Yenilikçiliğin Rolü ve Göller Bölgesi Üzerine Bir Araştırma ,
İSTANBUL Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul 2003
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ürünleri araştırma ve uygulama merkezi GÜLAR faaliyete geçirilmiştir.13 Aynı
şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi Deneysel ve Gözlemsel Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nde gülyağı ve diğer gül ürünlerinin analizlerinin yapıldığı
modern bir laboratuar kurulmuş ve 2006 yılında yine aynı üniversite tarafından
Isparta gülünün Türk Patent Enstitüsüne coğrafik tescili yaptırılmıştır.
GÜLBİRLİK 1980’li yıllarda kozmetik ürünlerinin bazılarını fason olarak
imal ettirip satışını yaparken 1998 yılında kozmetik üretimine başlamıştır. 2002
yılına kadar bu üretim oldukça mütevazi şartlar altında gerçekleştiriliyordu. Aynı
zamanda söz konusu üretim, sadece 4 dalda (krem, losyon, şampuan, sabun)
yapılmaktaydı ve kozmetik satışları diğer gelirlerinin %1 ne bile
ulaşmamaktaydı..2002 yılında başlatılan ürün geliştirme çalışmalarının sonucunda
2003 yılında ürün çeşit sayısı 34 e çıkartılmış olup toplam gelirlerin %10 u
kozmetik mağazalarından sağlanmıştır. ROSENSE AŞ nin faaliyete geçmesiyle
birlikte 2005 yılında bu çalışmalar sürmekle birlikte, marka ve imaj çalışmaları ön
plana çıkmıştır. Bu çalışmalar dahilinde ürün ambalaj ve etiketleri yenilenirken
yerel ve ulusal basında reklam faaliyetlerine girişilmiştir. Aynı zaman da yurt içi ve
yurt dışı bayilikler kurularak satış ve pazarlama ağı oluşturulmuştur. Bugün
oluşturulan bu ağ neticesinde 44 ilde ana bayilik, 30 alt bayilik 6 adet showroom
olmak üzere 80 adet satış mağazası ile birlikte 700 noktada ürünler
pazarlanmaktadır.
Kozmetik alanında 2004 yılından bu yana geliştirilen yeni ürünler ve
markalaşma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan gelişimin rakamsal değerleri şu
şekildedir14.
Tablo 1: GÜLBİRLİK de Yıllara Göre Satış Hasılatları
Yıl

Toplam satış miktarı (YTL)

2004

68.726,35

2005

2.350.011,75

2006

3.726615,90

2007

3.390731,75

Ürün geliştirme ve markalaşma faaliyetleri sonucunda 2007 yılı kozmetik
alanındaki gelirlerin 6 trilyona çıkması beklenmektedir. Bu durum GÜLBİRLİK in
toplam satışlarından yüksek veya ona eşit olması anlamına gelmektedir.

13

14

Hasan Baydar, Isparta da yağgülü tarımı ve sanayinin dünden bugüne gelişimi, II. Türk Bilim ve
Teknoloji Tarihi Kongresi, Isparta, 30-31 ekim 2006

GÜLBİRLİK kayıtları, Çeşitli Yıllar, 2007.
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4. SONUÇ
Günümüzde rekabet edebilmenin temel koşullarından bir tanesi yenilik
yapabilmektir. Yenilik yapmak müşteri ihtiyaçlarına yönelik olmakla birlikte satış
hasılatını artırmayı hedef almaktadır.
Bu amaca yönelik yapılan yeniliklerin radikal olması gerekmemektedir.
Fonksiyonel değişiklik içeren yeniliklerde yenilik olarak kabul edilmektedir. Bu
bağlamda son yıllarda KOBİ’lerin esnek üretim sistemine uygunluğu nedeniyle
daha fazla yenilik yapma oranlarının giderek arttığı tespit edilmiştir.
Isparta bölgesinde faaliyet gösteren GÜLBİRLİK kuruluşundan itibaren
temelde hammadde üretimine yönelik faaliyet göstermiş, 1980’li yıllarda ise sınırlı
ve fason olarak yapmış olduğu dört daldaki mamül ürünleri piyasaya sunmuştur.
2002 yılından itibaren başlatılan ürün geliştirme faaliyetleri sonucunda yaklaşık 34
yeni ürün geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ürünlerle birlikte 2004 - 2007 yılları
arasında satış hasılatı yaklaşık altı kat artmıştır
Bu gelişmeler sonucunda, GÜLBİRLİK açısından yenilik yapmanın pazar
payını ve satış hasılatını büyük oranda artırdığını söylemek mümkündür.
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Özet
Müziğin doğuşu incelendiğinde, Türk müziğinin diğer müzikler arasında hem
birincil, hem de ayrı bir yere sahip olduğu açıkça görülmektedir. Türk müziği, bu
önceliği ve özelliği sayesinde diğer müzikleri de etkilemiş ve gelişmesine yardımcı
olmuştur. Bunu Avrupa ve Asya kıtasındaki diğer milletlerin müziklerini
etkilemesinden de anlayabiliriz. Türkler, aynı zamanda müzik aletlerinin doğuşuna da
katkıda bulunmuşlardır. Kopuz, bu aletlerden birisidir.
Türk Müziği, tarih boyunca Türk devletlerindeki seyrini sürdürmüştür.
Selçuklularda hız kazanan bu yolculuk, Osmanlılara kadar devam etmiş ve günümüze
kadar gelmiştir. Halk müziği, tasavvuf müziği, mehter müziği ve klasik sanat müziği
süregelen müzik türleridir. Osmanlı padişahları, Türk müziğini hem destekleyerek, hem
de katkıda bulunarak yaşatmışlardır. Türk Müziği, diğer müziklerden ve batı
müziğinden etkilenirken onları etkilemiştir de. Sarayda, müzik önemli bir yere sahipti.
Topluma bakıldığında; din adamları, dinin müziğe dair hükümlerini halka
bildirmekteydi.
Türk Musikisi, Batı Müziğini Mehter müziği ile etkilemeyi başarmıştır.
Avrupa’daki etkisinin yanı sıra Rusya’daki etkisi de gözle görülür bir şekildedir. Her ne
kadar bazı çevrelerce ilk başta küçümsenmesine karşın, Türk Müziğine olan
hayranlıklarını gizleyememeleri hayret vericidir.
The process of Introducing Multivocal Music to Turkish Society
Abstract
When music’s birth is searched, it is obviously seen that Turkish Music has got
not only primary but also unique place among the others. Thanks to these priority and
feature, it affects them and it helps them develop. It will be understood by means of its
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effect on European and Asian countries’ music. The Turks also tried to form musical
instruments. For instance; Kopuz.
By times, Turkish Music has traveled in Turkish countries. This travel became
swifter in Seljuk Empire, rises to the zenith in Ottoman Empire and comes nowadays.
Traditional Music, Religious Music, Mehter Music and Classical Art Music are among
those music kinds. Ottoman Sultans not only supported but also contributed to Turkish
Music. Therefore, Turkish Music is still alive. Turkish Music both has been affected by
the other music and Western Music and has affected them simultaneously. The music
had a prominent position in the palace. When the public is handled, religious rules as to
music were declared to the people.
Turkish Music managed to affect Western Music via Mehter Music. Besides its
effect on Europe, the effect on Russia was foreground. Although, at first, it was
devalued, those people or groups couldn’t hide their admirations to Turkish Music.

I. Giriş
Müziğin doğduğu yer Orta Asya ve ortaya çıkaran halk ise, Türklerdir.
Türk Müziği, Karadeniz’in kuzeyinden Macaristan’a, diğer taraftan da Anadolu’dan
Rumeli’ye yayılma fırsatını bulmuştur. Daha sonra baktığımızda ise, yine Türkler
tarafından başka yaşam alanlarına taşınmış olan müzik; Arap ve İran müziğinin
etkisinde kalmış, ancak tamamen bu milletlerin müziği tarafından ele geçirilmemiş,
Türk müziği olarak varlığını sürdürmüştür. Böyle olmakla birlikte, yabancı
müziklerin etkisinde kalan grupların daha çok Avrasya’nın 50 derece enleminin
güneyinde kalan Türk grupları olduğunu görüyoruz ki bunlar; Tatarlar, Çuvaşlar ve
Çeremişlerdir.
Köken olarak Orta Asya ‘ya kadar inmişken, Macar halk müziğinin Orta
Asya’ya kadar dayandığını söylememiz gerekmektedir. Şöyle ki, Volga civarında
ve Güney Anadolu Yörükleri arasında Macar halk müziğinin etkileri
görülmektedir 1. Buna ek olarak, Atilla döneminde Burgond kralına gönderilen bir
Hun orkestrasının varlığından da söz edilmektedir2.
Telli, nefesli, darbeli Hun çalgılarından bir kısmı Çin’de de etkisini
göstermiş ve Çinliler tarafından K’ung-hou, Bi-li,P’i-p’a, Ku-sie şeklinde
tanımlanmışlardır3.
Kopuz adı verilen Türk çalgısı, Türk müziğindeki en eski çalgılardan
birisidir ve adının geçtiği kaynaklar, Uygur metinleri, Dede Korkut kitabı4, Kaşgarlı
Mahmud’un Divan-ı Lügat-ı Türk’ü ve Yunus Emre ‘nin divanıdır5.

1

Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Ankara 2000, s. 290.
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1999, s. 342.
3
İbrahim Kafesoğlu,a.g.e., s. 342.
4
Dede Korkut kitabındaki Ozan-dede Korkut İlişkisi için Bkz: Bahaeddin Ögel, Türk Kültür
Tarihine Giriş, Ankara 2000, C.IX, s. 399-410.
5
Şerafettin Turan, a.g.e., s. 290; İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 343.
2
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Kopuz, Türkler arasında farklı isimlerle adlandırılmış, ‘kobuz, kobus,
kobız-kobıs, komuz-komus, komız, komus’ gibi farklı isimlerle nitelendirilmişlerdir.
Katanov ise, Kopuz’un Başkır Türklerinde ‘kubıç’, Yakut Türklerinde ise
‘homus’ olarak adlandırıldığını ifade etmektedir 6.
Çinlilerin ise, Hyu-pu (ya da K’ung-hou, K’ong-heou) olarak
adlandırdıkları kopuz’un çok önemli bir işlevi vardır ki, bu da; destanlar,
kahramanlık menkıbeleri, hatıralar gibi Türklerin başından geçmiş, yaşanmış ve
gelecek nesillere bırakabilecekleri önemli olayların müzik eşliğinde ortaya
konulmasında bu çalgının önemli bir faktör oluşturmasıydı7. Türkler neredeyse,
kopuz da8 oradadır ve Mısır, Suriye, Balkanlar, Macaristan, Çekoslovakya,
Polonya, Rusya, Ukrayna ve Almanya’ya kadar yayılmıştır. Yayılmış olduğu bu
bölgelerde de ‘koboz, kubos, kobzo, kopus’ gibi çeşitli isimlerle de nitelendirilmiş
ve beğenilen bir müzik aleti olmuştur9.
Kopuz haricinde diğer önemli bir çalgı da kaval’dır. Bu müzik aletinin
geçmişini Orta Asya’ya kadar götürmek mümkündür. Kopuzun Avarlar döneminde
Macaristan’da, hem de çift olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır10. Yine Orta Asya
kökenli olarak baktığımız zaman, Türkmenlerin kullandığı kavala; kargı, düdük,
Kazakların sıbızgı, Kırgızların ise çoor (çöğür) adı verilmekteydi11.
En eski Türk çalgılarından olan kopuz ve kaval üzerinde genel hatlarıyla
durulmuştur. Geçmişten günümüze kadar gelen Orta Asya kökenli ve batıdan
etkilenerek ortaya çıkan diğer müzik aletlerinden ise burada yer darlığından ötürü
söz edilmeyecektir. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in ‘Türk Kültür Tarihine Giriş’ adlı
eserinin VIII. ve IX. ciltlerinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi mevcuttur12.
Genel anlamıyla bakıldığında müzik, Selçuklulardan itibaren dört kısımda
karşımıza çıkar. Bunlar; halk müziği, tasavvuf müziği, nevbet-mehter müziği ve
klasik sanat müziğidir. Karşımıza dört değişik biçimde çıkan bu müzik türlerinden
halk müziğinde az-çok değişiklikler olmasına karşın, özgün bir müzik olmayı
başarabilmiştir. Bu müziğin özellikleri ise; yaratıcılık, Türkçe sözlerden oluşma,
kahramanlık destanları ve aşk öykülerinin haricindeki gündelik olaylar
oluşturmaktadır. Tasavvuf müziği ise, adından da anlaşılacağı üzere dini bir
müziktir. Bektaşilik ve Mevlevilik tarikatlarının ortaya çıkması, bu müziğin de
önemini arttırmıştır. Nevbet müziği ise, Doğu İslam toplumlarında görülen bir
6

Bahaeddin Ögel, a.g.e , s. 343.
İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 343.
8
Kopuz çeşitleri ve üretildiği malzeme hakkında bkz. Bahaeddin Ögel, a.g.e,, C. IX, s. 23-27,
253-258.
9
İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 343.
10
İbrahim Kafesoğlu, a.g.e., s. 343; Şerafettin Turan, a.g.e., s. 290.
11
Bahaeddin Ögel, a.g.e., C. VIII, s. 447.
12
Bkz. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Türklerde Devlet ve Ordu Mehteri
(Hunlardan Osmanlılara), C. VIII, Ankara 1987; Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine
Giriş, Türk Halk Musikisi Aletleri (Uygur Devleti’nden Osmanlılara), C. IX, Ankara 1987.
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müzik türüdür, oda müziği ve askeri müzik olarak ikiye ayrılmaktadır. Oda müziği,
bulunduğu konum itibariyle çeşitlere ayrılmaktadır. Örneğin Türkiye’nin içinde
bulunduğu Yakındoğu Nevbeti’nde dokuz makam bulunmaktadır. Askeri nevbet ise
savaş durumunda kişileri coşturup onların heyecana gelmesini sağlayan ve ordu
mensuplarında psikolojik yönden olumlu etkiler ortaya koyan bir nevbet çeşididir 13.
Yaptıkları araştırmalar ve ortaya koydukları eserlerle Türk Müziği’ne
önemli katkıda bulunmuş kişiler de mevcuttur. Öncelikle ünlü Türk düşünürü
Farabi (870-950); müziği de diğer bilim dalları arasında saymış, müzisyenleri de
diğer bilim adamları arasında sınıflandırmıştır. Müzik üzerinde yazdığı önemli
kitapları, Kitabu’-l musiki-yu’l- kebir (Büyük Musiki Kitabı) ve Medhalü fi’lmusiki (Musikiye Giriş)’tir. Ancak, Türk Müziği üzerine önemli bir çalışmanın ilk
başlatıcısı olan kişi Urmiyeli Safiyüddin Abdülmümin olup, Kitabu’l-edver isimli
eserinde (Devirler Kitabı), müzikal sistemler ve makamlar hakkında bir çalışma
yapmıştır.
Safiyüddin’in Türk olup olmadığı konusunda kaynaklarda net bir bilgi
yoktur. Safiyüddin’den sonra Türk müziğini önemli ölçüde etkileyen ikinci önemli
kişi Meragalı Abdülkadir (1353-1417)’dir. Yazmış olduğu Makasıdu’l-elhan
(Nağmelerin Amaçları) isimli eseri müzik sistemleri hakkında olup, Sultan II.
Murad’a arz etmiştir.
Meragalı Abdülkadir’den sonra, XIX. yüzyıla kadar Türk Müziği üzerinde
bilimsel anlamda gerçek bir çalışma yapılmamıştır. Bu durum, XIX. yy.da
değişmeye başlamıştır. Abdülkadir Meragi’den sonra Türk Müziği üzerinde önemli
çalışmalarda bulunmuş iki yabancı vardır ki, bunlardan biri IV. Murad döneminde
esir olan ve gerçek adı Albert Bobowski olan Ali Ufki’dir. Mecmua-i saz- ü- söz
(Saz ve Söz Dergisi) isimli eseri mevcut olup, ayrıca besteci bir kişiliğe sahiptir.
Diğeri ise Boğdan voyvodası, Dimitrie Cantemir (1673-1723)’dir. Bu kişi,
Enderun’da yetişmiş olup, ‘Historia İncrementorum atque decrementorum’ adındaki
eseriyle önemli bir üne sahip olmuştur. Dimitrie Cantemir bu çalışmasında birçok
müzik eserini notalara dökmüş ve kalıcılığını sağlamıştır, ki bu da Türk müziğinin
gelişmesine önemli bir hizmetidir14
Türkler’de müziği incelerken, Selçuklular’dan itibaren ele almış ve dört
kısıma ayırmıştık. Türkler’de müzik saray tarafından büyük ölçüde önemsenmiş,
Selçuklular’dan Akkoyunlular’a, onlardan Osmanlılar’a kadar çeşitli Türk
devletlerince himaye altına alınmıştır. Örneğin Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’ın, müziği çok sevdiği ve icra edilen ezgilere kendisinin de katıldığı
bilinmektedir. Ancak, Türk devletleri içinde müziği büyük ölçüde Osmanlı
Devleti’nin desteklediği bilinmektedir. Müzisyenleri yalnızca ekonomik açıdan
değil, sarayda müzik toplulukları kurarak gelişmesine de büyük ölçüde destek
olmuştur.

13
14

Şerafettin Turan, a.g.e., s. 292-293.
A.g.e., s. 291-292.
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Osmanlı padişahları arasında Osman Gazi’den sonra, müziğe önem veren
diğer padişahlar Yıldırım Bayezid, II. Murad ve II. Mahmud olmuştur. Saray’da
içağalardan ve haremdeki kadınlardan oluşturulan iki müzik topluluğu olup,
zamanla hanende ve sazendelerden ehl-i hiref denilen topluluğa sanatçı alınmaya
başlanmıştır.
II. Selim, I. Mustafa, IV. Murad ve IV. Mehmed de müzikle
ilgilenmişlerdir. III. Selim ise, müziğe olan ilgisini bestekârlık yönüyle de
süsleyerek (suz-ı Dilâra, şevk-i dil, acem-puselik,şevk-i torab) gibi çeşitli makamlar
ortaya çıkarmıştır 15.
Türk müziğinin tarihî gelişim süreci incelenirken; ortaya çıkışından
Osmanlı’ya kadar olan gelişimi, müzik ve çalgı türleri, Türk müziğine katkıda
bulunan kişiler ile, Türk hükümdarlarının müziğe bakış açıları, kısaca ele alınmaya
çalışılmıştır. Görülüyor ki, müzik, Türkler açısından çok önemli bir kavram olup,
Bozkır Türk kültüründen, Osmanlı’ya kadar geçen süreçte Türk halklarının daima
ilgilendiği bir sanat dalı olmuştur.
II. Çok Sesli Öncesi Osmanlı Toplumu ve Müzik
Giriş bölümünde kısaca bahsetmiş olduğumuz gibi müzik, Türk
toplumunda batı toplumları aracılığıyla ortaya çıkmış bir olgu değildir. Orta
Asya’da Türkler, kendi öz müziklerini ortaya koymuşlar ve göç ettikleri yerlerde de
müzikal kültürlerini sürdürmüşlerdir.
Çok seslilik öncesi ve çok seslilikle birlikte, Osmanlı Türk toplumunun
müzikal gelişimi incelenirken, Batıyla olan etkileşimler ele alınacağına göre, şöyle
bir açıklama yapılabilir: Türkler, müzikal anlamda batıdan yalnız etkilenmekle
kalmamışlar, aynı zamanda onları etkilemişlerdir. Buna en büyük örnek olarak
nevbet müziğini gösterebiliriz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa’dan
gelen bir orkestranın, Sultan’ın huzurunda çalması, daha o yüzyıl.’da karşılıklı
etkileşimi göstermektedir.
A. Toplumun Müziğe Bakışı
Giriş bölümünde Saray’ın müzik alanındaki icraatlarından kısaca
bahsetmiştik. II. Selim, I. Mustafa, IV. Murad ve IV.Mehmed, müzikle alakalı
sultanlar olduğu gibi, I. Mahmud ve III. Selim dönemlerinde müzik, sarayda çok
önemli bir olgu haline gelmiştir. III. Selim’in müzikle ilgilenmesinin dışında
bestekârlık yeteneğinin de olduğunu yukarıda belirtmiştik. Peki, sarayda müzikle
alakalı olan sultanlar mevcutken, toplumda müziğe ve diğer güzel sanatlara karşı
ilgi nasıldı? Olaya bu açıdan baktığımızda, durumun -bilhassa XVI. ve XVII.
yüzyılda- pek iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle ki; bazı din adamları,
müzikle ilgilenmenin, heykel ve resim yapmanın, şarkı söylemenin dini açıdan
15
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uygun olmadığını söyleyerek toplumu etki altına almışlardı. Birgili Mehmet Efendi
ve Üstüvani Mehmet, bu yöndeki olumsuz fikirlerin sahipleri arasında en önde
gelenleriydiler. Ebussuud Efendi de tekkelere karşı savaş açmak amacıyla çalgının
dini açıdan uygun olmadığını söylemiştir16. Bilhassa XVI. ve XVII. yüzyıllarda
toplumun sanatla ilişkisini kesen bu iddiaları başlıklar altında açacak olursak:17
a) Şarkı söylemek (diğer ismiyle teganni): Birgili Mehmet Efendi’ye göre
bu, dini açıdan haramdı ve sebebini şu şekilde açıklıyordu: “Bayram ve düğünler
haricinde halkı eğlendirmek için şarkı, türkü söylemek haramdır. Zamansız
süflilerinin camilerde ve ziyafetlerde şiir, zikir ve kasideler okuyup teganni etmeleri
ve bir sürü hayasız bid’atçı tüysüz genç ve sapıklarla bağırıp çağırarak zikir
yapmaları da haram olan teganniye dahildir. Ama yalnız başına oturup şarkı, türkü
söylemek, düğün ve bayramlarda teganni de bulunmak, ihtilaflı (görüş birliği
bulunmayan bir konu) olmakla beraber zamanımızda bunları da men etmek
(yasaklamak) en doğru yoldur”.
Üstüvani Mehmet de, dans etmenin ve şarkı söylemenin dini açıdan haram
olduğunu savunmakta ve şu yorumu getirmektedir: “Sema, yani türkü ırlamak ve
anı dinlemek, dahi raks, öyle raks ki zamanımızda sufilik davasında olan kimseler
işlerler, haramdır. Onların meclisinde oturmak caiz değildir ve dahi raks eylemek ve
türkü ırlamak zurna ile beraber günahtır. Ve raksı Tecavüdi Samiri namında bir
Yahudi peyda etmiştir”.
b) Çalgı çalmak konusunda ise Ebussuud Efendi, savaş amaçlı dahi olsa
müzik aletinin makam eşliğinde çalınmasının haram olduğunu belirtmekte, buna ek
olarak kopuz çalan bir Müslümanla, başkalarının cariyelerine ders veren bir kadının
cezalandırılması gerektiğini söylemiştir.
Birgili Mehmet Efendi ise çalgı konusunda şunları söylemektedir: “Karı
koca’nın ve cariyenin oynaşmaları müstesna, sair bilumum (bütün) oyun ve çalgılar
da bu afetlere dahildir. Harp için hazırlanmak kastıyla atıcılık ve müsabaka gibi
bazı oyunlar tertiplemekte bir beis yoktur. Satranç oynamak ve ney üflemek, tambur
çalmak ve halkasız, pulsuz tef çalmak ve düğün gecelerinde çalınan halkalı, pullu
tef -savaş hazırlığını duyurmak, hac kafilesini uğurlarken ve karşılarken çalınan
davul müstesna- diğer bütün çalgı aletlerini kullanmak haramdır”. Buna ek olarak,
Birgili Mehmet Efendi, çalgı aletini kırmanın gerekliliği üzerinde durmuş,
Ebussuud Efendi de dolaylı yoldan buna destek vermiştir.
c) Devirde, raks etmek konusuna bakacak olursak: Ebussuud Efendi raks
etmeyi açıkça bir küfür olarak nitelendirmekte, Üstüvani Mehmet Efendi ise, bir
eşya üzerinde raks edilmiş ise, burada namaz kılmanın mümkün olmadığını
söylemektedir. İşte, toplumla müzik arasına bütün bu korkutmacalarla konulmuş
olan duvarlar, müziğin Türk toplumu içerisinde gelişmesini engelleyememiş;
başlangıçta Türk ve halk müziği dediğimiz müzik çeşitleri varlığını sürdürürken,
16
17
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19.yüzyıldan itibaren de Batı müziği (diğer bir ismiyle alafranga dediğimiz müzik
çeşidi) Osmanlı ülkesine girmiş ve Türk toplumunu etkilemeye başlamıştır.
B. Batı Müziği ile İlk Etkileşimler
1. Türk Musikisinin Batı Üzerindeki Etkisi (Mehterhane)
Türk müziği ve Batı müziği arasındaki etkileşim mehter müziği vasıtasıyla
XVII. yüzyıla dayanır18. Bu yüzyılda Macar ve Alman kaynaklarında Türk
musikisinin irdelendiğini görmekteyiz. Samuel Schweigger, Daniel Speer ve Istvan
Gyongyösi’nin Türk musikisi hakkında verdiği bilgiler önemlidir. Buna mukabil
olarak, 8 Haziran 1665’te Viyana’ya giden bir Türk alayı bir ay kadar burada
kalmış ve çeşitli konserler vermiştir. Bu sırada devletin başında İmparator Leopold
I.’ in bulunması önemli bir olaydı. Çünkü bu kişi aynı zamanda, iyi bir
musikişinastı. Verilen bu konserlerde hem Türkler, hem de Avusturyalılar karşılıklı
olarak birbirlerinin müziklerini dinleyerek, müzikal anlamda haklarında fikir sahibi
olmalarını sağlamışlardır.
Rusya’da da, I. Katerina devrinde Yeniçeri Muzıkos ayarında bir kurum
oluşturmaya çalışılmıştı. Elizaveta Petrovna ve Elizavetpol da kurulmaya çalışılan
muzıka işini geliştirmeye çalıştılar ve Elizaveta bu maksatla muzıka müdürünü
İstanbul’a gönderdi. Alman usta Yeniçeri muzıkasına benzer ayarda bir muzıka
kursa da, bunun yetersiz olduğu görüldü. Buna ek olarak, Kral II. August’ a
İstanbul’dan gönderilmiş olan muzıka da o yıllarda bu olaya şahit olan bir yazarın
anılarında yer almaktadır 19.
Yeniçeri Muzıkasının Prusya’ya girmesi ise, I. Friderik zamanında
meydana geldi ve 1750 tarihinde Türk müziği Almanya’da sevilir bir hal aldı.
Ancak, Türk müziğini çalmaya başladıkları zaman, diğer bir deyişle, Osmanlı’daki
gibi bir mehterhane oluşturmaya başladıklarında bunu hakkıyla yapabiliyorlar
mıydı? Pek söylenemez. Zira, Türk elçisi Ahmet Efendi’nin Berlin’ i ziyareti
esnasında kendisine dinletilen Türk müziği karşısında elçi çok şaşırmış ve bunun
bizim müziğimiz olmadığını söylemişti. Bu durum karşısında Prusya kralı gerçek
bir Türk muzıkası meydana getirmek maksadıyla, bu işten anlayan kişileri işbaşına
getirerek yeni kararlar aldı.
Avrupa’daki Türk musikisine olan bu talep ve aslına uygun olarak
oturtulmaması karşısında Kastner şunları söylüyordu: “Almanya gibi Rusya’ da
garip bir gelgeç hevese kapıldı; şeytanlara uyarak, yani biraz da acayipliğe ve
olmayacak işe cizye vermek kabilinden Yeniçeri işi muzıkanın unsurlarını iktibas

18

Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, İstanbul 1999, s. 227. (Bununla birlikte İstanbul’a ilk
gelen Batılı orkestra’nın Fransızlara ait olduğu ve Kanuni zamanına rastladığı belirtilmektedir.
Bkz: M. Ragıp Kösemihal, Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri, C.1(1600-1875), İstanbul
1939, s. 49).
19
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etmek üzere Türkiye’ye başvurdu, kurulan muzıka birkaç taburun zabitlerini takım
yemeklerinde eğlendirmeye yaradı.
Rusların kurmak hevesine kapılmış oldukları Türk muzıkası hakikatte bir
debdebe ve eğlence maddesi gibi görülmüştü. Almanlar böyle bir tekaddümü elde
etmekle ne kazanabilirlerdi noktası bizce meçhul olmakla beraber, bu muzıkayı
vücuda getiren barbar çalgıların sadece nevilerini öğrenmekten edinebildiğimiz
kanaate göre bile bu derece biçimsiz bir ahenk terbiye görmüş bir dilettantın
kulaklarını değil, olsa olsa hakiki bir Müslümanın (!) samiasını heshir edebilirdi
diyebiliriz”20.
Aynı şekilde Fransız kadın müzikolog Michel Brenet de, Türk müziğinin
Avrupa’da yaygın olarak kullanılma sürecini sert sözlerle eleştirmiş ve bu durumu
inhiraf, dalâlet ve sarı hastalık gibi sözcüklerle nitelendirmiştir.
Avrupa’daki bazı devletlerin Türk mehterhanesini ya da diğer adıyla
Yeniçeri muzıkasını kendi ülkelerinde uygulamaya çalışmalarını gördükten sonra,
Avrupalı bestekârların ve Türkiye’ye uğrayan seyyahların da Türk müziği
hakkındaki görüşlerini kısaca ele almak gerekmektedir 21. Kösemihal’e göre, XVII.
yüzyılda Türklerle bir araya gelmiş olan Avrupalı bestekârların Türklere ve
meydana getirmiş oldukları eserlere olumlu bir tavır takındıklarını söylemek güçtür
(Az önce bahsettiğimiz Kastner ve Bayan Brenet gibi). Çünkü o dönemlerde
Türklerle Avrupalılar arasında yoğun bir çarpışma vardı ve yine o dönemin belirgin
öğesi olan Müslümanlık-Hristiyanlık ayrımında karşı uçları temsil ediyorlardı. Bu
bestekârlardan Christoph Demontios, Prenses Beatrix d’Aragon’un hocası Jean
Tinetoria, Venedik kompozisyon okulunu kuran Adrian Willaert, Ockeghem’in
talebesi Thomas Stolzer, Türklerle savaşırken yaralanan Sebastian Tinadi, bestekâr
Antonio Beryoli ve Johan Paul von Westhof gibi ünlü bestekâr ve sanatçılar,
mehterhane sayesinde tanışmış oldukları Türk müziğini araştırma gereğini bile
hissetmemişlerdir.
Bestekârların yanı sıra Türkiye’ye gelen seyyahların da Türk musikisi
hakkındaki görüşlerinden çok kısa bahsetmek gerekir 22. Örneğin XVII. yüzyılda
Türk musikisi hakkında yapılan bir yorum son derece küçümseyici öğeler
içermekte, Türklerin çaldıkları enstrumanlarla adeta alay edilmektedir. Ancak,
XVIII. yüzyıla doğru tarafsız gerçekleri gören ve nefretten uzak bazı yorumlar da
yapılmıştır ki, bunlardan biri İngiliz elçisinin eşi Lady Montagut’ a aittir. Lady
Montagut, Edirne kontesine yazmış olduğu mektupta, Türk Musikisi hakkında yanlı
düşünceler beslediğini, aslında Türk musikisi’nin kulağa hoş geldiğinden
bahsetmiştir23.
Görülmektedir ki, mehterhane, diğer ismiyleYeniçeri Muzıkası bilhassa
Doğu Avrupa ülkelerinde ve Almanya’ da hükümdarlar tarafından taklide çalışılmış
20
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ve çoğunlukla da başarısız olunmuştur. Bu taklit çılgınlığı, bazı müzisyenler ve
seyyahlar tarafından da eleştirilmiştir. Devlet bazında icra edilen bu taklit
çılgınlığına, müzisyenler ve seyyahlar arasında genelde kayıtsız kalınmış, hatta
eleştirilmiştir. Kösemihal’e göre, bundaki en büyük etken, bilhassa o dönemde
yoğun olan Avrupalı-Türk çatışmasıdır.
2. Batı Musikisi’nin Türkler Üzerindeki Etkisi
Daha evvel İstanbul’a gelen ilk batılı orkestranın Fransızlara ait olduğunu
bir önceki bölümde belirtmiştik. 1543 yılında meydana gelen bu hadise, XVI.
yüzyıla tekabül etmektedir. I. François, Kanuni Sultan Süleyman’ın şanına yaraşır
bir şekilde en iyi müzisyenlerden oluşan büyük bir orkestrayı, Osmanlı ülkesine
göndermiş ve bu orkestra büyük bir konukseverlikle karşılanmıştır. I. Kanuni Sultan
Süleyman kendi huzurunda üç konser vermelerine müsaade ederek büyük bir
beğeni ile dinlediği bu orkestranın, ordunun savaş gücünü azaltabileceği kanısına
vararak gönderilmesine karar vermiştir. Ancak, bu gönderilme sürecinde nazikâne
bir şekilde davranılarak ve büyük hediyelerle onurlandırılarak müzisyenlerin taltif
edilmesi sağlanmış ve ülkelerine bu şekilde dönmüşlerdir24.
XVII. yüzyılda Batı musikisinden etkileniş orkestra müziği kaynaklı
olmaktadır. Ve ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi, Avrupa’ da gezmiş olduğu
şehirlerde, dinlemiş olduğu orkestra ve org müzikleri hakkında çeşitli yorumlarda
bulunmuştur. Örneğin Viyana’daki bir orkestranın icra etmiş olduğu müzikten o
kadar hoşlanmıştır ki, kendisini Hüseyin Baykara meclisinde imiş gibi hissetmiş,
yapılan müziği rehavi makamında fasıllara benzetmiştir. Ancak sazendelerin
sazlarının Rum sazlarının kendisi ve sesleriyle bir benzerliğinin olmadığını da
eklemiştir. Macaristan’ın Kasso şehrinde dinlemiş olduğu bir katedral orgu için ise
yorumu şöyledir: “Yüksek sesle rehavi25 makamında müziğe bir başlangıç yapıp,
zincirleme olarak İncil ayetlerini yüksek sesle ve usulüne uygun olarak
okuduklarından insanın vücudundaki tüyler diken diken olmaktadır”26.
Görülmektedir ki, Evliya Çelebi henüz 1600’lü yıllarda Batı kaynaklı müzikten
olumlu yönde etkilendiğini seyahatnamesinde belirtmektedir. Ayrıca çok sesli
müziğin (diğer bir deyişle alafranga müziğin) Türkiye’de tam anlamıyla etkili
olmasına yaklaşık 200 yıl vardır, ancak etkileşimler daha o yıllarda kendisini
göstermiştir. Yine, Batı müziğinden olumlu yönde söz edenlerden birisi de ilk daimi
büyükelçimiz olan Yirmisekiz Çelebi Mehmet’tir. Kendisi 1721 tarihinde, Paris’te
operayla tanışmış, buna ek olarak, XII. Louis’ in saray operasını da görme fırsatını
bulmuştur. Paris’te iken edindiği izlenimleri Seyahatnanesi’nde şu şekilde
anlatmıştır: “Paris şehrine mahsus bir oyun var imiş, opera derlermiş. Acaip sanatlar
gösterirmiş. Bizi kralın oturduğu yere götürdüler. Her taraf erkek ve kadın ile
24
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baştan başa dolmuş idi ve yüzden fazla çeşitli saz hazır idi. Oyuncular kendilerine
mahsus elbiseleriyle ve yirmi kadar peri yüzlü kız pırıl pırıl taşlı elbise ve fistanları
ile meclise tekrar parıltıları salıp sazlar dahi hep birden nağmeye giriştiler. Bir
müddet raks olunup sonra operaya başladılar. Bunun aslı bir hikayeyi canlı
göstermek… Sözün kısası, o kadar şaşılacak şeyler gösterdiler ki, tâbiri kabil
değildir!”.27
Aynı yüzyıl içerisinde Fransa’ da büyükelçi olarak bulunmuş olan Esseyyid Ali Efendi’nin org müziği karşısındaki izlenimleri ise olumsuzdur28. Ali
Efendi, Sens şehrinde kilise katedralinde dinlemiş oldukları org müziğini zorunlu
olarak dinlediklerinden söz etmekte ve müziğin sesinden hoşlanmadığını dile
getirmektedir. Ali Efendi’nin orgun çıkarmış olduğu tiz sesin, alışkın
olmadıklarından dolayı onlara kar helvası gibi soğuk ve tatsız geldiğini söylemesi
ilginçtir. Kilise orgunun çıkarmış olduğu ses, Ali Efendi’ye soğuk gelmiştir, ama
Paris’teki eğlence hayatı için aynı şey söylenemez. Şehirde halkın kendisini
eğlendirici yerlerin çokluğu ve bize göre ucuz olması, Seyyid Ali Efendi’ yi adeta
imrendirmiştir29.
Türk halkının Batı müziği karşısındaki tepkisine bir olumlu ve bir olumsuz
örnek vererek en azından XVI., XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki etkileşim örneklerine
burada bir son vermek gerektiğini düşünüyorum. Biz burada, Türk halkı derken
bilhassa İstanbul içerisinde yerli Hıristiyan halkı da işin içerisine dahil etmiş
oluyoruz. Şöyle ki, 1786 yılında yaz mevsimini İstanbul’da geçirmiş olan Elizabeth
Craven, Fransız elçisinin yalısında vermiş olduğu konserlere Rumların göstermiş
olduğu garip tepkileri anlatırken, Batı’ya daha yakın görünen Hıristiyan halkın da
Batı müziğiyle hemen kaynaşamadığını belirtmektedir. Elçilikten verilen konserleri
dinlemeye gelen Rumlar, beraberlerinde getirmiş oldukları sazları çalarak ve şarkı
söyleyerek, bu müziği beğenmediklerini ortaya koymuşlardır. M. de Blainville de
Türklerin Batı musikisi karşısında neler hissettiklerini öğrenmek için özel olarak bir
Türk’le konuşmuş ve başlangıçta Avrupa musikisini anlamamaktan kaynaklanan
olumsuz duygular içerisinde olan bu zatın, zamanla Batı müziğinden güzel anlamlar
çıkarmayı bildiğini ve Avrupa musikisine karşı çok pozitif duygular içerisinde
bulunduğunu belirtmiştir30.
Özetlemek gerekirse, Batı müziğinden etkilendiğimiz XVI. ve XVIII.
yüzyıl arası döneme baktığımız zaman ilk daimi büyükelçi Yirmisekiz Çelebi
Mehmet’ ten, Evliya Çelebi’ye, Seyyid Ali Efendi’den, M.de Blainville ve
Elizabeth Craven’ın vermiş olduğu örneklere kadar, Batı müziğinden olumlu ve
olumsuz yönde etkilenişimizin örnekleri karşımıza çıkar. Bu durum, artık siyasi ve
ekonomik ilişkilerin gelişmesini takiben (örneğin geçici elçiliklerden daimi
elçiliklere geçilmesi gibi) sanatsal anlamda da etkilenmelerin olduğunu bize
27
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göstermektedir ki, bu da normaldir. Daha sonra göreceğimiz gibi, II Mahmud
dönemiyle birlikte Batı müziği ya da diğer anlamlarıyla çok sesli (polifonik) müzik
tam anlamıyla imparatorluk sınırlarına girecek (örneğin Muzıkay-ı Hümayun gibi
batılı anlamda bir askeri orkestranın kurulması gibi) ve Batı müziğini yabancılardan
dinleyip de fikir sahibi olduğumuz bir unsur olmaktan çıkacak ve Batıdan belirli
öncülerini davet edip, kendilerinden yararlanacağımız bir kültür öğesi halini
alacaktır.
III. Çok Sesli Müzik ve Osmanlı-Türk Toplumu
Bilindiği üzere, çok sesli müzik olarak adlandırdığımız alafranga müzik,
Batı ülkeleri kanalıyla ülkemize girmiştir. Hatta, daha önce de belirttiğimiz gibi,
Batı ile olan müzikal etkileşimler XVI. yüzyıla kadar inmektedir. Ancak, o
dönemlerde çok sesli müzik dediğimiz Avrupa müziği, Sultanlar tarafından XIX.
yüzyılda olduğu kadar benimsenmiyor ve uygulanmaya çalışılmıyordu.
Bu bölümün alt başlıklarında da belirtildiği üzere, çok sesli müzik
Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası olarak incelenmeye çalışılmış ve bu dönemde
Batı müziğinin Osmanlı sultanları tarafından da benimsendiği görülmüştür. Zaten
kapsam olarak çalışmamız, sarayın Batı müziğine bakış açısını irdelemek ve ona
göre bir sonuca varmaktır. III. Selim’ den, Abdülhamid’ e kadar çoğunlukla bütün
sultanlar Batı müziği ile ilgilenmişler, batılı tarzda orkestralar kurup başlarına
yurtdışından müzisyenler getirmişlerdir. Buna ek olarak, yine yurtdışından gelen
sanatçılar ülkede konserler verip, onurlandırılmışlardır. Bu da göstermektedir ki,
bilhassa Tanzimat’la birlikte başlayan garplılaşma hareketi (doğru ve yanlış yanları
burada irdelenmeyecektir) müziğe de yansımıştır.
A) Tanzimat Öncesinde Saray ve Batı Müziği
Geleneksel müzik çeşitlerini bünyesinde toplamış bir ülke olan Türkiye’ ye
çok sesli müzik dediğimiz Batı müziği 1826 yılında girmiş ve diğer müzik
çeşitleriyle bir arada etkisini sürdürmüştür31. Aslına bakılacak olursa, Avrupalılar
tarafından kullanılmakta olan çok sesli (batı) müziğinin, Türk toplumu içerisindeki
tanınma oranı, düşük olmamakla birlikte bu daha çok imparatorluk sınırları
içerisindeki Hıristiyan vatandaşlar32 ve imparatorluğun büyük kentlerine gelmiş
olan (İstanbul) Avrupalıları kapsamaktaydı, ki bunlar çok sesli müziğin yayılması
için önemli unsurlardı33.
Sultan III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yapılmış olan reformlar34
devletin içerisine çok sesli müziğin girmesini sağlamış, bu aşamadan önce Osmanlı
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Ahmet Say, Müzik Tarihi, Ankara 2000, s. 509.
Hıristiyan vatandaşların Avrupa müziğinden hoşlanmadığına dair bir anekdot için bkz: M.
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34
II. Mahmud dönemindeki genel batılılaşma eğilimleri için bkz: N. Berkes, Türkiye’de
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devletinde çok sesli müzik dediğimiz Avrupa müziği resmi olarak ortaya
konmamıştır35.
Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, Batı müziği ile olan etkileşimler
çok daha önce başlamış, bu etkileşimler olumlu ya da olumsuz da olsa; seyyahlar,
daimi elçiler, İstanbul gibi büyük şehirlerde ikamet etmiş olan Avrupalılar
vasıtasıyla meydana gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Osmanlı ülkesine
Fransa’dan bir orkestra teşrif etmişti. Müzikte (en azından Batı müziğini
inceleyecek olursak) batılılaşma hareketleri içerisinde yer alan bir unsur
olduğundan, bu temayı da Osmanlı Devleti’nde batılılaşma hareketlerinin başlangıç
devresi kabul edebileceğimiz, III. Selim döneminden itibaren ele almak yerinde
olacaktır. Müziğe ilgi duyan bir padişah olan III. Selim, Avrupa’dan gelen bir opera
topluluğunu 1797 yılında Topkapı sarayında izlemiştir36. III. Selim devrinde müzik
alanındaki gelişmeler ışığında yeni bir notaya ihtiyaç duyulmuş, musikiyle ilgilenen
birisi olarak padişah da bu ihtiyacı hisseden kişiler arasında yerini almıştır.
Padişahın bu ihtiyacını bilen ve gidermek isteyen Abdülbaki Dede, H. 1209 / M.
1794 yılında bir nota geliştirerek “Tahrir-i Filmusiki” ismiyle (padişahın bir
bestesini de bu nota ile yazarak) Sultan’a sunmuştur.
Ancak, icat edilen bu notanın bir temeli olmadığından, (Avrupa’da da bu
şekilde icat edilen notaların başına geldiği gibi) kalıcı olması mümkün olmadı.
Padişah’a yönelik olarak icat edilen bu notanın kabul görmemesi üzerine, Ermeni
kilisesinin baş musikicisi Hamparsum da bir nota icat etti. Bu nota, Ermeni
kilisesinde ve Sultan II. Mahmud zamanında halk arasında rağbet gördü. 1872
yılında da kilise tarafından resmileştirildi. Avrupa musikisinin Türkiye’de
yaygınlaşmasında kilise müziğinin büyük katkısı olmuş; kilise ayinleri kanalıyla
Beyoğlu civarında etkili olmaya başlayan Avrupai müzik tarzı tek-tük de olsa, bu
müzik tarzını beğenenlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır 37.
Bilindiği üzere, Kabakçı Mustafa isyanından sonra Sultan III. Selim tahttan
indirilmiş, her alanda başlamış olan reform hareketleri bir süreliğine de olsa
durmuştur. Daha sonra Sultan II. Mahmud, reformlara kalındığı yerden ve daha
güçlü olarak devam etmiş, ilk olarak da reformların önündeki en önemli engelleyici
unsur olarak gördüğü Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak tarih sahnesine gömmüştür. Bu
icraatla birlikte, 1329-1826 tarihleri arasında fetihlerin bir anlamda tetikleyicisi olan
Mehterhane kurumu da ortadan kaldırılmış oluyordu. Yeniçeri Ocağı’nın
kaldırılmasıyla birlikte yerine kurulmuş olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye
ordusunun müzikal kanadını oluşturan Muzıkay-ı Hümayun, Mehterhanenin yerini
almış oluyordu. Boru takımı olarak da adlandırılan Muzıkay-ı Hümayun’un başına
Ahmet Efendi ve Fransız Manguel getirilmiştir. Ancak Muzıka-ı Hümayun’un batılı
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anlamda bir müzik kurumu olabilmesi Giuseppe Donizetti dönemine rastlar38.
Ancak, o sıralarda İstanbul’da ikamet ettiği için kurumun başına getirilmiş olan
Manguel’in bu işin üstesinden gelemeyeceği anlaşılmıştır. Bu alanda uzman bir
kişinin Avrupa’dan getirilmesi gereği üzerinde durulmuş ve bu ülkenin de İtalya
olması gerektiği kararına varılmıştır. Çünkü, bu alan baz alındığında Avrupa
içerisinde en başta gelen ülke İtalya idi.39
Serasker Hüsrev Paşa, oluşturulacak bando için Sardunya temsilcisinden
bir şef gönderilmesi ricasında bulunmuş, hatta bu görüşmelerden sonra gelecek olan
kişiyle alakalı olarak bir sözleşme metni de hazırlatmıştı. Bu sözleşme metnine
göre, gelecek olan şef, bayramlar ve Cuma tatilleri dışında günde altı saat ders
verecek, yılda 8000 frank kazanacak, buna ek olarak da oturacağı bir lojman ve
yiyecek-içeceği sağlanacaktı. Sardunya yetkililerinin seçmiş olduğu Giuseppe
Donizetti, 13 Aralık 1828 tarihinde İstanbul’a gelmiş ve Muzıkay-ı Hümayun’u
kurarak göreve başlamıştır 40. Giuseppe Donizetti’nin İstanbul’a geliş süreci de
zahmetli olmuş, İtalyan devletine ait yelkenli bir gemiyle uzun süren zor bir
yolculuktan sonra İstanbul’a varmıştır. Padişah kendisini görmeye o kadar isteklidir
ki, İstanbul’a ayak bastığı gün, Padişah’ın huzuruna çıkmak durumunda kalmıştır.
1829 yılında, padişah adına bestelediği “Mahmudiye” marşını, henüz yetişme
aşamasında olan talebelerine çaldırması, onun bu işteki ustalığını ortaya
koymuştur41. Muzıkay-ı Hümayun’la ilk konserini ise bayram gününe rastlayan, 19
Nisan 1828’de Rami kışlasında Sultan II. Mahmud’un huzurunda vermiştir42. Yine
II. Mahmud döneminde, 1831 yılında “Nişan-ı iftihar” ile ödüllendirilmiştir43.
Görülmektedir ki, II. Mahmud döneminde çok sesli müziğe açılım
aşamasında kalıcı adımlar atılmış, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla onun bir kolu
olan Mehterhane de ortadan kalkmış ve yerine Muzıkay-ı Hümayun kurulmuştur
(1826). Muzıkay-ı Hümayun, başına getirilen Giuseppe Donizetti ile birlikte tam
anlamıyla Batılı bir kurum haline gelmeye başlamış ve bu yöndeki gerçek atılım, II.
Mahmud döneminde gerçekleşmiştir.
B) Batı Müziği’nin Tanzimat Dönemindeki Gelişimi
Sultan II. Mahmud vefat edince, tahta oğlu Abdulmecid’in geçtiğini
görmekteyiz. Abdülmecid devrini, iki ayrı alt başlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan
38
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birincisi Abdülmecid’in tiyatro ve operaya bakışı, ikincisi de Abdülmecid devrinde
Muzıkay-ı Hümayun ve konser vermeye gelen ünlüler olacaktır.
I. Abdülmecid’in Tiyatro ve Opera’ya Bakışı
II. Mahmud devrinde “Mahmudiye” marşını bestelemiş olan Donizetti,
Abdülmecid’in tahta geçmesi vesilesiyle “Mecidiye” marşını bestelemiş ve
padişaha ithaf etmiştir. Sultan Abdülmecid de buna karşılık Donizetti’yi bir altın
tabaka ile onurlandırmıştır. Bu altın tabaka üstünde altın pırlantalardan meydana
gelmiş bir tuğradan oluşmaktaydı44.
Abdülmecid döneminde müzik alanında pek çok ilk gerçekleşmiştir. Bu
ilklerden birinin batılı enstrümanlar arasında önemli bir yere sahip olan piyano
olduğunu söylemekte yarar vardır. Halk arasında başlarda fazla itibar görmeyen
piyano, org gibi “eksik perdeli” bulunması yüzünden kullanılmamıştır. Piyano,
saraya ilk kez Abdülmecid döneminde girmiştir. Paris’te Erard fabrikasında imal
edilmiş olan bu piyanolar, görünüş itibariyle siyah renk ve yaldızlı katmandan
oluşuyor, üzerinde de Abdülmecid bin Mahmud tuğrası bulunuyordu. Abdülmecid
döneminde saraya davet edilen Franz Liszt’in de konserini bu piyano üzerinde
verdiği bilinmektedir45.
Bu dönemde gerçekleşen ikinci önemli ilk de 1840 yılında Beyoğlu’nda
maliyeti yabancı elçilikler ve Osmanlı Devleti tarafından karşılanan bir tiyatronun46
inşa ettirilmesi idi. 1841’de tiyatroyu Basco ismindeki bir sihirbazdan alan Naum,
1870 yılına kadar burada gösterilerine devam etti47.
Opera’dan fazlasıyla hoşlanan Abdülmecid Han, Naum tiyatrosuna gelen
temsil heyetlerinin gösterilerini izliyor, buna ek olarak gösterilerin sarayda da
sahnelenmesini sağlıyordu. Bu gösteriler,1841 tarihinden, opera binasının yandığı
tarih olan 1871’e kadar, operadan hoşlanan belirli bir zümrenin yetişmesine önayak
olmuştur48.
Basco ismindeki İtalyan’ın Beyoğlu’ndaki tiyatroda temsiller vermesi
hasebiyle, H. 1257 / M. 1841 tarihli Ceride-i Havadis gazetesinde bir makale
yayınlanmıştır. Böylece, Tanzimatın ilk yıllarında İstanbul’da bir opera ortaya
çıkmış ve bundan daha çok, sahne sanatlarıyla ilgili olan Ermeni gençleri ile saray
içerisindeki bazı musikişinaslar yararlanma yoluna gitmiştir.
Sultan Abdülmecid ve etrafındaki kişilerin operaya gittikleri bilinmekte,
hatta Sultan’ın son senesinde Ceride-i Havadis gazetesinde bu durumla ilgili bir
44
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yorum yer almaktaydı: “Dünkü ruznamemizde ziyarü silki sütur olduğu üzere iş bu
Pazar gecesi velinimet binimetimiz cenabı hilafetmeab efendimiz hazretlerinin
maiyeti hümayunlarında şehzadegani civanbahtan necabetlü devletlü efendiler
hazeratından bazıları bulundukları ve güzergahı humayunda kain hanelerin ekserisi
tezyin ile cabeca ikame olunan çalgılar terennümsüz oldukları halde saat bir
kararlarında Beyoğlu’nda kain tiyatrohaneyi teşrif ile icra olunan lübıyatı nefisenin
seyrü temaşasına rağbeti hümayun mülükane sezavar buyurulduktan sonra saat beş
kararlarında avdet-i seniye-i şahane şerefvuku olmuş ve sufufu bendegan ve tebeai
mülükaneleri hakkında mehasini enzarı celile ve âsarı teltifatı seniyei şehriyarileri
berkemal olduğuna dâl olmak üzere herkesin leyalii saireye tatbiken kabul
olunmalarına lütfen ve tenezzülen müsadei ülyayı mekârim ihtivayi padişahı sayan
buturulduğundan her geceden ziyade tiyatrohanei mezkur seyircilerle malâmal
olarak iş bu müsadei celile cümleye irası fahrü mübahati bigayat eylemiştir”49.
Naum, en tanınmış İtalyan opera topluluklarını tiyatrosunda oynamak üzere
İstanbul’a davet etmiştir. “İl Travatore (1853), Traviata (1853), Un Ballo in
maschera (Maskeli Balo 1859)” gibi oyunlar, Naum tiyatrosunda sahnelenen
temsillerden bazılarıydı. Abdülmecid ‘in bazen oyunlara gelmesi, oyuncular için
önemliydi. Sultan oyunlara geliyordu, çünkü bunun batılılaşma için gerekli
olduğunu düşünüyordu. Sultan tiyatroya geldiği vakit, oyunları kafes ardından
izlerdi. Bazı rivayetlere göre ise, büyük fedakarlıklarla verilen bu temsilleri
Abdülmecid kaçırmamaya çalışırdı. Ancak, Abdülmecid Han’ın saray dışına çıkıp,
umuma açık yerlere gitmesi, bazı kimseler tarafından hoş karşılanmamış ve bu
durumun hünkârın kişiliğine yakışmayacağı ileri sürülmüştür. Hatta bu düşüncede
olan kimselerin sultana karşı isyan hareketi içerisinde oldukları haber verilmiş,
bunun üzerine Abdülmecid Han, saray dışındaki tiyatrolara gitmeyi bırakarak,
Dolmabahçe Sarayı’nda Avrupalı mimarlara bir tiyatro yaptırmıştır. Leyla Saz
Hanım’ın hatıralarında belirttiği üzere, sarayda icra edilen opera gösterilerine
dışarıdan kimse giremez, ancak davetiye sahibi yüksek dereceden insanlar bu
gösterileri izleme fırsatı bulabilirlerdi. Ahmet Saib’in belirttiğine göre ise,
Avrupa’dan gelen özel tiyatro gösterisi grupları, bu tiyatro binasında gösterilerini
sunmuşlardır. Vondra Bey’in teyzesi Madam Livadori saray operasında soprano,
Mehmet Zeki Bey’de tenor olarak çalışmışlardır 50. Ancak Abdülmecid döneminde
büyük önem verilen tiyatro, Abdülaziz döneminde yeterli ilgiyi görememiş ve çıkan
bir yangın sonucu enkaz olan binadan elimizde sadece ahırlar kalmıştır51.
II. Abdülmecid Döneminde Muzıkay-ı Hümayun ve Konser Vermeye
Gelen Ünlü Solistler
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Muzıkay-ı Hümayun Sultan II. Mahmud
döneminde kurulmuş, ancak tam anlamıyla batılı bir kurum olabilmesi
49
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Donizetti’nin başına getirilmesiyle mümkün olmuştur. B. Zati’nin naklettiğine
göre,(bu kişi muzıkay-ı hümayun’da hizmet vermiştir) Donizetti’nin haricinde
kuruma keman ustası olarak Camaluvo, klarnet ustası olarak Tüğsüz olarak
adlandırılan İtalyan bir müzisyen, diğer müzik aletleri için ise yine İtalyanlar
seçilerek kuruma nakledilmiş ve Muzıkay-ı Hümayun’un çalışmaları bu şekilde
başlamıştır52.
Kurumun başına getirilenlerin tümünün İtalyan olması, yukarıda bahsetmiş
olduğumuz gibi, bu milletin müzik alanında ihtisas sahibi olduğunun
düşünülmesinden dolayıdır. Ancak, daha sonra göreceğimiz gibi, Abdülhamid Han
zamanında tercih daha çok Fransız müzisyenlere doğru dönecektir.
Guiseppe Donizetti, “Osmanlı Saltanat Muzıkaları Baş Ustakârı” namıyla
bandoyu batı sistemine göre eğitmeye çalışmıştır. Flüt, piyano, armoni ve çalgılama
(instrumentation) dersleri bu üstat tarafından öğretilmekle beraber, Avrupa’dan
çalgı öğretmenleri ile çalgıcılar Türkiye’ye getirilmiştir53.
Leyla Saz’ın Ragıp Kösemihal’e anlattığına göre ise, kendisi orkestrada
ecnebilerin çalıp çalmadığını aklında tutamadığını, ancak birkaç İtalyan hoca ve
viyolonist, kornist ve kontrbas derslerini ortak olarak öğrencilere aktaran İtalyan bir
hocanın varlığından söz etmiştir. Ayrıca, Leyla Saz’ın hatıralarından öğrendiğimize
göre, padişahın haremindeki ve emrindeki bütün kızlardan (her çeşit görevde
bulunanlar) musikiye karşı yeteneği bulunanlar ayrılır ve belli günlerde müzik
derslerinde eğitilmeleri sağlanırdı. Dans dersleri için ise ayrı bir salon
ayrılmaktaydı. Yine Leyla Saz’ın anlattığına göre, musiki derslerinin icra edilmiş
olduğu salonlara herkes giremezdi. Belirli kişiler, o da dışarıda beklemek suretiyle,
kapı önünden dersleri dinlemeye muvaffak olabiliyordu. Leyla Saz’ın bazen yalnız,
bazen de küçük kızlarla gidip gürültüsüz bir şekilde, icra edilen müzik derslerini
dinlemiş olduğunu belirtmektedir.Leyla Saz’ın saraydaki mevcut kadın orkestraları
hakkında vermiş olduğu bilgiler çok önemlidir. Sarayın kadınlardan kurulu bu
orkestrasının, erkekler kadar iyi çalabildiği, yine Bayan Leyla tarafından ifade
edilmektedir. Buna örnek olarak, Vahdettin’in doğumunda, kadınların erkeklerden
daha iyi çalmaları ve takdir görmeleri gösterilebilir 54.
Muzıkay-ı Hümayun’dan kısaca bahsettikten sonra bu bölümün bir diğer
unsuru olan ünlü solistler kısmına bakacak olursak, Vieuxtemps, Ferenc Liszt ve
von Adelburg’un bunların başlıcaları olduğunu görürüz. Bu üstatların içerisinde en
ünlüsü ve daha çok yer vereceğimiz kişi ise Ferenc Liszt olacaktır. İstanbul’a
konser vermek amacıyla gelen ünlü keman sanatçısı Henri Vieuxtemps, Ferenc
Liszt’ten bir yıl sonra Sultan’ın huzurunda çalmıştır. Madam Vieuxtemps hakkında
sanatçı M.Kufferoth şunları söyler: “Madam Vieuxtemps, kocası ile birlikte
1848’de Sultan Abdülmecid tarafından kabul edildi; nadiren bahşolunan bir şeref
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olarak harem-i hümayunu birlikte ziyaret etmek müsadesine nail oldular. Kendisi o
sıralarda 28 yaşında olup karısı ise 33 yaşındaydı ve evleneli dörtyıl olmuştu” 55.
Sultan Abdülmecid, Donizetti tarafından idare edilen Muzıkay-ı
Hümayun’un ve müzik okulunun Vieuxtemps tarafından denetlenmesini istemişti.
Bu okulda sayıları 60’ı bulan Türk öğrenciye yaylı sazlar, dans ve hokkabazlık
dersleri verilmekteydi. Verilen konserin niteliğini olumsuz bulan Vieuxtemps,
Bellini’nin 1831 tarihinde bestelemiş olduğu “Sonnanbula” operasından sunulan bir
gösteriyi de şu sözlerle eleştirmişti: “Bu icranın kabalık derecesini tasavvura imkân
yoktur, gülüncün gülüncüydü, anlatılamaz vesselâm!” Buna karşılık askeri
muzıkanın Sultan Abdülmecid için bestelenen marşı (fort correctement) çok düzgün
çalması, onu hayran bırakmıştır 56. Adelburg’un önem derecesi ise, Abdülhamid
döneminde, Vondra’nın önemiyle eşdeğerdir. 1830 yılında İstanbul’da doğan
Şövalye d’ Adelburg, 1873 tarihinde Viyana’da rahatsızlanarak ölmüştür. İlk
başlarda siyasetle ilgilendiyse de, sonraları müziğe merak sararak, Viyana’da
Meyseder’in yanında yetişti ve kompozitörlük eğitimini Alman konservatuarında
tamamladı. Abdülmecid zamanında doğan ve İstanbul’ a gelip, konserler veren
sanatçı, Türk musikisine de ilgi duymuş ve İstanbul için yazdığı “İstanbul’un Boğaz
sevahilinde nam ahengi şevkengiz” adını verdiği bir eserini padişaha sunmuştur57.
Ferenc Liszt’in İstanbul’a geliş hadisesi ise şu şekilde olmuştur. Gaetano
Donizetti, İstanbul’da bulunan kardeşine bir mektupla başvurarak ünlü bir
piyanistin İstanbul’da tanınmak istendiğini söylüyordu58. Ferenc Liszt’in konser
vereceği yer, St Petersburg’dan Güney İspanya’ya, İskoçya’dan İstanbul’a kadar
çeşitli yerleri kapsamaktaydı59.
Ferenc Liszt de Rusya’da verdiği bir konserden sonra, İstanbul’ a gelmiş 60
ve İstanbul’a geleceği de Takvim-i Vakâyi’de çıkan bir haberle şu şekilde
duyurulmuştur: “Bazı ihbara göre piyano üstatları mesahirinden, Avrupa’nın bütün
darü’l-hukumelerinden nam vermiş olan Mr. Liszt bu aralık Dersaadete gelmek
üzere inmiş” 61. Gelmesi uzun süre beklenen ünlü piyanist Ferenc Liszt, İstanbul’a
vardığı vakit, Abdülmecid’in isteği üzerine Erard piyanosuyla 1846’da bir konser
vermiştir. Macar rapsodisini çaldığı bir diğer konserini ise 1847’de vermiştir62.
Donizetti’nin Sultan Abdülmecid için bestelemiş olduğu Mecidiye marşını tekrar
dinleyen Liszt, o marşı yeni bir çeşitlemeyle ortaya koyarak, Abdülmecid’e
iletilmek üzere Bab-ı Ali’ye göndermiştir63. Bu beste karşılığında Ferenc Liszt,
Sultan Abdülmecid’den bir nişan bekliyordu. Bu istek, Avusturya elçisi vasıtasıyla
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Ali Paşa’ ya oradan da Reşit Paşa’ya iletildi. Sonuç itibariyle en son Padişah’ın
eline ulaşan tezkere-i maruza ve Liszt’in notası, Sultan’dan onay gördü ve üstat
taltif edilmiş oldu64. İstanbul’da vermiş olduğu konserlerden sonra tekrar Rusya’ya
dönen Liszt, Kiev’de Prenses Carolyne von Sayn Witgenstein ile bir aşk ilişkisi
yaşamış ve bu durum onun besteci yönünü tetiklemiştir. 1875 tarihinde Macar
Müzik Akademisi’nin başına getirilen Liszt, 1886 yılında vefat etmiştir.
III. Abdülâziz Dönemi
1861-1876 yılları arasında tahtta kalan Abdülâziz’in Batı müziğine karşı
olan olumsuz tutumunu izah etmeden önce kısa bir genel giriş yapmak
gerekmektedir. Sultan’ın bu olumsuz tutumunun Avrupa gezisiyle yumuşadığı da
söylenebilir. Tanzimat’la birlikte tahta geçecek olan Osmanlı padişah adayları,
alaturka-alafranga ikilemi arasında kalmış, verdikleri kararlarda akıl ve mantıklarını
işletmemişlerdir. Örneğin; bir Ermeni gazetesi, Abdülâziz’in alaturka – alafranga
ikilemi konusunda şunları yazmıştır: “Sultan Mecid yerine geçen Abdülâziz işte
böylece yalnız alaturkaya bağlanıp modern sanatı ihmal etti, bir yangın neticesinde
kül olan Dolmabahçe tiyatrosunun yerine Çırağan sarayında ve Beylerbeyi
köşkünde sadece orta oyununa mahsus salonlar yaptırdı” 65.
Sultan Abdülâziz’in Batı musikisine bakış açısı ile ilgili bir yorum da
Bayan Leyla’nın, Ragıp Kösemihal’e aktarmış olduğu bir anekdotla ortaya
konulabilir. Buna göre, Abdülâziz’in tahta çıkışının ikinci senesinde bando
kaldırılmış, ancak Şark musikisi ile ilgili müzik aletleri bütün güzelliğiyle ortada
durmakta imiş. Bir süre sonra İstanbul’dan ayrılan Bayan Leyla, dört yıl sonra
döndüğü vakit ise, orkestranın da lağvedilmiş olduğuna şahit olmuştur. Bu durum
bize, Avrupa müziği ile ilgili teşkilatlanmanın 1865’lerde ortadan kaldırıldığını
gösteriyor. Ahmed Saib’ e göre ise, bu icraatlar bilerek yapılıyordu. Abdülâziz, Batı
müziği konusunda kardeşiyle zıt kutuplarda olan birisiydi. Tiyatrodan da
hoşlanmazdı. Buna ispat olarak, kardeşinin yaptırmış olduğu tiyatroyu ahıra
çevirmesi örnek olarak gösteriliyor. Kimileri saray tiyatrosunun bilerek yakıldığını,
kimileri de kaza sonucu yandığı görüşünü ileri sürseler de Abdülâziz’in Batı
sanatına karşı olan menfi duyguları, bu işin bilerek yapıldığı sonucunu ortaya
koyuyor diyor, Kösemihal. Büyük ihtimalle bu bilgi doğrudur. Alafranga müzik
teşkilatı hem halkın arasında yayılan dedikoduları azaltmak için, hem de kendi
olumsuz duygularına yönelik olarak ortadan kaldırılmıştır. Ancak, Sultan’ın bu
teşkilatı lağvetmesine rağmen çalışanlarına maaşları ödenerek israftan
kaçınılmamıştır. Abdülâziz döneminde ülkeye gelmiş hiçbir Batılı sanatçının
varlığını da kayıtlarda göremiyoruz. Yine Leyla hanımın Kösemihal’e anlattığına
göre, Abdülâziz de musikiyle (daha çok şark musikisiyle) uğraşır ve lavta çalarmış.
Yalnız ilginç bir nokta var ki, 1867’de Avrupa’da geziye çıktığında, Batılı anlamda
yapılanları ortadan kaldırmakla ne denli büyük bir yanlış yaptığını idrak ettiğini
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düşünebiliriz66. Avrupa’da gördükleri karşısında, bu tür mekânların ülkede de
bulunması gerektiğini düşünen Abdülâziz, Batılı tarzda eserler bestelemek yönünde
çaba sarf etmiştir. Yine Avrupa’dan döndükten sonra yatmadan evvel, piyanoda
“tanınmış uvertürler” dinlemeye başladığı söylenmektedir. Beyoğlu’ndaki opera da
1871 tarihinde ortadan kalkana kadar gösterilerini sunmuştur. Hatta, Gal prensi VII.
Edward’ın da iki defa bu gösterilerde bulunduğunu biliyoruz67. Avrupa’dan
döndükten sonra, saray muzıkasını yeniden düzenlemek isteyen Abdülâziz,
orkestranın başına Guatolli’yi getirmiştir. Saltanatının sonlarına doğru, “Marş-ı
Sultani”yi besteleyen Guatolli, paşalığa terfi ettikten sonra saray dışında da ders
verme olanağı bulmuştur68.
4. Abdülhamid Dönemi
Abdülhamid, bilindiği gibi, 1876-1908 yılları arasında hüküm sürmüştür.
Biz burada, konumuz itibariyle Abdülhamit Han’ın Batı müziğine bakışını
irdelemeye çalışacağız. Abdülhamit döneminde musikiye baktığımız zaman, bu
alan üzerinde icra edilen kararlarda onun sözü geçmiş, son söz ona ait olmuştur.
Abdülmecid döneminde yapılanlardan fazlasını değil, daha eksiğini yapmıştır
diyebiliriz.
Çocukluğunda elde etmiş olduğu müzik bilgisinin derecesi az olsa da, bu
sınırlı bilgiyle musikiyi idare edebileceğini 69 düşünmüştür. Vereceğimiz bir örnek,
Abdülhamid’in Batı musikisini taklide yönelik bir gidişat içinde olduğu izlenimini
uyandırmaktadır. Şöyleki, Giuseppe Donizetti’nin büyük torunu Josef Donizetti,
Taşkışla’da bandonun müzik icrasını izlemiş olduğu sırada, muzıkacı bir askerin
bacaklarına bağlanmış zilleri, bacaklarını birbirine vurarak çaldığını, elleriyle de
davul ve müselles’i kullandığını gördü ve hayretle bakakaldı. Bunun ne olduğunu
sorunca da aldığı cevap ilginçtir. Abdülhamid, Beyoğlu’nda bir İtalyan’ın kafa,
ayak, dirsek gibi çeşitli uzuvlarla farklı aletler çaldığını duymuş ve bandoda da bir
müzisyenin bu şekilde bulundurulmasını ve çalmasını buyurmuştur. Abdülhamid
hoşlanmış olduğu opera oyunlarının derhal sahneye konulmasını emreder, uzun bir
hazırlık devresi geçirmeden sahnelenen oyunların bozulma veya bölünme ihtimali
ortaya çıkardı. Artık o dönemde, şef ve piyanistin aynı ortamda bulunması
gerekmemekteydi. Ancak, Abdülhamid’in bu ısrarlı istekleri opera orkestrasının
yanında piyanonun da gerekliliğini ortaya koyuyordu70.
Abdülhamid döneminde saraya konser vermek amacıyla giden ünlü
keman71 sanatçısı Leopold Auer’in anıları da, padişahın Batı müziği ile ilgili
görüşünü ortaya koyuyordu. Leopold Auer’in anılarında anlattığına göre,
Abdülhamid en fazla İtalyan musikisinden hoşlanır, orkestrası ise tam teçhizatlı bir
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durumda bulunurdu. Auer, Arondo Paşa tarafından (bilindiği üzere Arondo Paşa,
Guatelli’ nin yerine getirilen bir kişiydi) padişah başıyla onay vermeden konseri
kesmemesi hususunda uyarılmıştı. Konser sonrası 100’er altınla ödüllendirilen Auer
ve ekibi, bu durumdan memnun kaldıklarını gizleyememişlerdir72.
Abdülhamid Han’ın alafranga müzikten anlama derecesi düşük de olsa,
onunla ilgilenmesi ve ona ilgi duyması önemli bir hadisedir. Bilindiği gibi,
alafranga müzik mutaassıp insanlar tarafından hoş karşılanmamıştır. Ancak
Abdülhamid’in kendi ağzından nakledeceğim sözleri sultanın böyle düşünmediğini
göstermektedir. Bu araştırmanın en önemli yanını oluşturan Sultan’ın alafranga
müzik hakkındaki görüşleri şöyledir: “Müziği pek severim. Hem de piyano vesair
sazlardan çalarım. Nota bilmek şarttır. Güzel bilirim. Doğrusunu isterseniz ben
Türk’üm amma, Türkçe havalardan ziyade, alafranga havalar, operalar hoşuma
gider. Çünkü Türkçe minördür. İnsana uyku getirir. Hem de bizim Türkçe
dediğimiz makamlar Türkçe değildir. Yunan’dan, Acem’ den alınmıştır. Türk
çalgısı, davul, zurnadır. Sözün doğrusu budur. Bizim ailede hemen hepsi bir saz
çalar, istidat vardır. Ağabeyim Sultan Murat güzel keman çalar73. Küçük kardeşim
Burhanettin flavut çalar. Tevfik Efendi de piyano çalar. Naile Sultan fevkalade
keman çalar”74. Kösemihal’den yapmış olduğumuz alıntılarda, Abdülhamid’in
müzik bilgisinin ileri derecede olmadığı zannı uyanmaktaysa da, padişahın kendi
sözlerinden bunun tam tersi bir durum olduğu ortaya çıkıyor, yahut çıkarılmak
isteniyor. Ancak burada sorgulanması gereken şey, Abdülhamid’in müzik bilgisi
değil alafranga (batı) müziğe olan bakış açısı, ilgisidir. Elde etmiş olduğumuz sınırlı
bilgilerden de Sultan’ın batı müziğine karşı ilgili olduğu sonucunu (en azından
kendi sözlerinden) çıkarıyoruz.
IV. Geçmişten Günümüze Türklerde Müzik
Türkler, anavatanları olan Orta Asya’da bulundukları süre içerisinde dahi
müzikle ilgilenmişler ve başka alanlara yayılmasını sağlamışlardır. Genel itibariyle
başka milletlerden müzikal anlamda etkilenmemişlerse de, Avrasya’nın 50 derece
enleminde bulunan Tatarlar, Çuvaşlar ve Çeremişler gibi yabancı müziklerin
etkisinde kaldığını görüyoruz. Bu dönemde, Türkler müzikal anlamda diğer
milletler üzerinde etkili olmaya başlamış, Atilla döneminde Burgond kralına
gönderilen bir orkestranın varlığı söz konusu olmuş ve Hun çalgıları etkisini Çin’de
de göstermiştir.
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Türk Avrupa , s. 155.
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Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, C. 1, Ankara, (tarihsiz), s. 255-256. Ayrıca bkz: M.
Ragıp Kösemihal, Türk Avrupa …, s. 150.
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Akkoyunlu Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne kadar birçok Türk devletinde
müzik, saray tarafından desteklenmiş, Osmanlı döneminde birçok sultan müzikle
ilgilenmiştir.
XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti içerisinde bazı din adamlarının
müzik aleyhindeki görüşleri, toplumla müzik arasına küçük duvarlar koysa da,
gelişimini tam anlamıyla engelleyememiştir. Batı müziği ile olan ilk etkileşimlere
baktığımız zaman, Türkler Batıdan yalnızca etkilenmemişler, aynı zamanda onları
etkilemişlerdir. Bu etkileşim de, Türklerin savaşlarındaki en büyük etkileyici unsuru
olan mehterhane vasıtasıyla olmuştur. 1665’te Viyana’ya giden Türk alayı burada
bir ay kalarak konserler vermiştir. Buna ek olarak Türk müziği, I. Katerina
döneminde Rusya’ya, I. Friderik zamanında ise Prusya’ya girmiş ve bu ülkelerde
taklit edilir olmuştur. Buna rağmen Avrupa ülkelerinde etkilenme söz konusu olsa
da çeşitli Avrupalı müzikolog ve seyyahların Türk müziği hakkındaki küçümseyici
yorumları da ön plana çıkmakta, bu da Hıristiyanlık-Müslümanlık ayrımına
bağlanmaktadır.
Çalışmamızın ana konusunu oluşturan Türkler’in Batı müziğinden
etkilenme dönemi ise çok daha gerilere gitmektedir. Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Fransa’dan gelen bir orkestra, sultanın huzurunda konser vermiş, ancak
ordunun savaş gücünü azaltabileceği düşüncesiyle geri gönderilmişlerdir. Ünlü
seyyah Evliya Çelebi, daimi büyükelçi Yirmisekiz Çelebi Mehmet ve XVIII.
yüzyılda Fransa’da büyükelçi olarak bulunmuş olan Es-Seyyid Ali Efendi Batı
musikisi hakkındaki izlenimlerini ortaya koymuşlardır. Çok sesli Batı müziğinin
saray tarafından kabul görmesi ve desteklenmesi, III. Selim döneminde başlamıştır.
Sultan 1797 tarihinde Avrupa’dan gelen bir opera topluluğunu Topkapı Sarayı’nda
izlemiştir.
II. Mahmud devrinde ise, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla onun müzikal
kanadını oluşturan ve XVI.-XVIII. yüzyıllar arasında Batıyı etkileyen Mehterhane
de ortadan kalkmış, yerine oluşturulan Muzıkay-ı Hümayun’un başına İtalya’dan
Giuseppe Donizetti adında bir usta getirilerek çok sesli müzik tam anlamıyla ülkeye
girmiştir.
Batı müziğinin en önemli enstrümanlarından biri olan piyano ise,
Tanzimat’ın ilk padişahı olan Abdülmecid döneminde saraya girmiştir. Ünlü Macar
piyanist Franz Liszt de konserini bu piyano üzerinde vermiştir. Abdülmecid,
sarayında da bir tiyatro yaptırarak bu ilgisini kanıtlamıştır. III.Selim, II. Mahmud ve
Abdülmecid dönemlerinde Batılı müzik kurumlarına olan yöneliş Abdülâziz
döneminde tam tersi bir yöne doğru yol almıştır. Tiyatro, opera ve alafranga
müzikten hoşlanmayan Abdülâziz, 1867 tarihinde Avrupa’ya yapmış olduğu bir
seyahatten sonra, Batı müziğine doğru bir yönelişte bulunmuştur. Örneğin;
Sultan’ın Avrupa’dan döndükten sonra gece yatmadan evvel, piyanoda tanınmış
uvertürler dinlemeye başlaması ilginçtir. Abdülhamid döneminde ise, müzikte
batılılaşma genel hatlarıyla devam etmiş, Sultan alafranga müziğe karşı ilgili
davranmış, kendi sözleriyle de ailesinin ve kendisinin batılı müzik enstrümanlarına
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karşı olan ilgisini ortaya koymuştur. Ünlü keman sanatçısı Leopold Auer de
Abdülhamid’in İtalyan musikisinden hoşlandığını belirtmiş, bütün bu gelişmeler,
III. Selim’den Abdülhamid Han’a kadar genelde sarayın Batı müziğine olumlu
yaklaştığını göstermiş, siyasi anlamdaki Batı ile olan etkileşim, müzikal anlamda da
kendisini göstermiştir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasında var olan
muhasebe uygulamalarındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için uygulamaya konulan
finansal raporlama standartlarının KOBİ’ler bazındaki etkisini incelemektir. Bu amaçla,
Göller bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticilerin
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına bakış açıları belirlenmeye çalışılmış ve bu
bağlamda, muhasebeden sorumlu KOBİ yöneticilerine göre standartların uygulanması
aşamasındaki güçlükleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Standards and The Attitudes of The Accounting Managers Of The Smes in The
Lake District
Abstract
This study contains, financial reporting standards which take part in the
international and national framework of accounting, and effects of financial reporting
standards. Generally, accounting principles enlighten the accounting practises and
financial reporting. With rapidly growing globalization and transnational differences
about accounting practises and financial reporting uncover the accounting standards. In
this study, the impacts of Turkish Financial Reporting Standards(TFRS) on financial
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statements were clarified and perspectives of SME’s managers about TFRS in the Lake
District zone, were introduced.
Key Words: Turkish Financial Reporting Standards, Financial Reporting,
Financial Statements.

1. Giriş
Karar verme durumunda olanlar gerekli bilgileri işletmelerde oluşturulan
finansal tablolardan sağlamaktadırlar. Bu karar vericiler arasında, KOBİ sahipleri,
borç verenler, tedarikçiler, potansiyel yatırımcılar, kreditörler, çalışanlar,
yöneticiler, müşteriler, finansal analistler, danışmanlar, brokerler, sigortacılar,
hukukçular, ekonomistler, vergi otoriteleri, kanun koyucular, finansal basın ve bilgi
ajansları, sendikalar, ticari birlikler, işletme araştırmacıları, öğretmen ve öğrenciler
ve kamu yer almaktadırlar. (Objectives of Financial Reporting by Business,2007).
Finansal tablolar işletmelerin finansal durumunun ve finansal performansının
biçimlendirilmiş sunumudur. Genel amaçlı finansal tabloların amacı; işletmenin
finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlayarak
karar alıcıların doğru ve isabetli karar almalarına yardımcı olmak ve yöneticilerin
kendilerine emanet edilen kaynakları hangi oranda etkinlikle kullandıklarını da
göstermektir.(TMS 1)
İşletmelerde meydana gelen finansal olayların işletme ilgililerine
sunulmasında finansal araç olarak kullanılan finansal tabloların; kapsadığı bilgilerin
yanı sıra bilgi kullanıcılarına yararlı ve anlaşılabilir olması içinde bazı özellikleri
taşıması gerekmektedir. Finansal tablolarda yer alan bilgiler her şeyden önce
kanıtlanabilir, tarafsız, olayı temsilde doğruluk özelliklerini taşıyarak güvenilir
nitelikte ve aynı zamanda da karşılaştırılabilir ve önemli olmalıdır (Akdoğan ve
Tenker 2001,31).
Finansal raporlamanın kuramsal dayanağını oluşturan muhasebenin temel
kavramları bu aşamada genel karar alma kuralları olarak tanımlanabilinir.
Muhasebeciler muhasebenin temel kavramlarını uygulamak için uygulama ilkelerini
veya diğer bir ifade ile ayrıntılı ilkeleri kullanırlar. Uygulama ilkeleri oldukça
spesifiktir ve muhasebe temel kavramlarının muhasebe işlemleri ile finansal
tablolarda kullanılmasını sağlamak amacıyla işletmeler tarafından uygulanabilecek
esasları kapsar (Cemalcılar ve Önce 1999,63).
Ancak, finansal raporlamanın dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı
kriterlere göre düzenlenmesi bu ülkelerin uygulamalarında geçerli olan
GKGMİ’nin etkisini ortaya koymaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik
Devletlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) finansal tabloların Amerikan
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP)’ne göre hazırlanıp
sunulmasını zorunlu kılmaktadır (Gökdeniz 2005, 20).
Ülkelere bazındaki bu farklılıklar, her ülkenin kendine has kültüründen
kaynaklanmaktadır. Çünkü muhasebe ve kültür birbirinden ayrılamayacak şekilde
bağlıdırlar (Askary 2006, 103; Usul 2007, 25–40). Bu bağlılık semboller, adetler ve
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değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlamanın merkezini ise değerler
oluşturmaktadır. Değerler, karşı tarafı etkileyen durumları belirlemede temel eğilim
noktasıdır.
Semboller ve adetler ise muhasebe uygulamalarını kapsayan
tanımlamalardır (Hofstede ve Hofstede 2005, 6–8).
Küreselleşmenin ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin sonucu
olarak; işletme faaliyetlerinin uluslararası düzeyde yoğunlaşması, finansal
piyasaların bütünleşmesi ve denetimin gelişimi ile birlikte finansal raporlar ve
bunları düzenleyen kuralların yeniden oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu zorunluluk sonucunda gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde;
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), Muhasebe Standartları Çalışma Grubu, Birleşmiş
Milletler Hükümetler Arası Çalışma Grubu, AB Muhasebe Danışma Grubu gibi
kuruluşlar finansal raporların tekdüzeliği konusunda çalışmalarda bulunmuşlardır.
Bunun yanı sıra muhasebe uygulamalarının düzenlenmesi konusunda önemli bir rol
üstlenmiş olan AB ise 1995 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
(IASC)’nin çalışmalarını desteklemeye başlamış ve 2000 yılında birlik üyesi
ülkelerin işletmelerine UMS’yi benimsemelerini zorunlu kılmıştır (Uysal 2006, 8891). UFRS konusunda çalışma yapan uluslararası kuruluşları aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür;



Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC),
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC),

 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) (2000 yılında
yapılan IFAC ve IASC genel kurulunda IASC kendisini yeniden yapılandırarak,
IASB adını almıştır.),


Avrupa Birliği,

 Birleşmiş Milletler (The Intergovernmental Working Group of Experts
on International Standards of Accounting and Reporting -ISAR),
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD bünyesinde
Working Group on Accounting Standards adıyla çalışma grubu oluşturulmuştur.),
 Menkul Kıymetler Komisyonları Uluslararası Örgütü (IOSCO),
 Basel Komitesi(Basel Committee on Banking Supervision),
Şüphesiz ki en önemli çalışma IASC-IASB’nin yapmış olduğu
çalışmalardır. Standartlar 1973 ile 2001 yılları arasında IASC Yönetim Kurulunun
onayı ile yürürlüğe girmiş ve bu standartlar IAS 1, 2, 3, ... olarak isimlendirilerek
bir bütün olarak ele alınmıştır. Standartların birçoğunda birbirlerine göndermeler
var olup, uygulama kolaylığı sağlamak için bu göndermelerde genellikle
standartların IAS kodlu numaraları kullanılmaktadır. Ancak, zamanla bazı
standartlar yürürlükten kalkmış, bazıları ise birleştirilerek sıra numaralarında
atlamalar olmuştur. Artık yeni yayınlanan muhasebe standartlarına IFRS kodlu yeni
numaralar verilmektedir.
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Nisan 2001’den sonra muhasebe standartlarının yayımlama yetkisini kendi
üzerine alan IASB, kendi döneminde çıkarılan standartları IFRS olarak
isimlendirme kararı almıştır. IASB ayrıca daha önce komite onayı ile yayınlanmış
olan tüm UMS’lerin de yürürlükte kalmasını benimsemiştir.
Yapılan bu genel değerlendirmelerin ışığı altında bu çalışmada Türkiye
Raporlama Standartları’nın ülkemizdeki uygulanmasında gelinen son aşama ile bu
standartlara KOBİ’lerin bakış açıları irdelenmiştir.
2. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Oluşum Süreci
Türkiye’de şirketlerin halka açılması, hisse senetlerinin dünya borsalarında
işlem görmeye başlaması ve uluslararası ticari ilişkilerin önemli boyutlara ulaşması
uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun finansal tabloların
kullanılmasını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle ülkemizdeki muhasebe
standartlarının UFRS ile uyumunun sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir (İbiş ve
Özkan 2006, 32).
Türkiye’de muhasebe uygulamalarının düzenlenmesi konusunda atılan ilk
adım, 1850 yılında yürürlüğe giren “Kanunname-i Ticaret” yasasına dayanmaktadır.
Fransız Ticaret Kanununun tercümesi olan yasa tüccarlara defter tutma konusunda
yükümlülükler getirmiştir. 1926 yılında 856 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Alman Ticaret Kanunu’ndan alınan bu kanunda muhasebe uygulamaları
konusunda Alman kaynakları etkisini göstermiştir. 1957 yılında yürürlüğe giren
yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da yabancı kaynakların etkisi olmuştur. Bu kanunun
oluşumunda ise İsviçre Borçlar Kanunu ile İtalyan ve Alman mevzuatının etkileri
görülmektedir (Arıkan 2007).
Türkiye’de muhasebe standartlarıyla ilgili çalışmaların ekonominin
gelişmesi ve ülkenin dışa açılmasıyla paralel olduğu görülmektedir. İlk çalışma
İktisadi Devlet Teşekkülleri için yapılan düzenlemedir. Daha sonra Bankalar
Birliği, Sigorta Murakebe Kurulu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), SPK, Maliye
Bakanlığı ve son olarak TMSK oluşturularak süreç devam etmiştir (Sağlam 2001,
45-46).
Ülkemizde, ulusal finansal raporlama standartlarını saptamak ve
yayımlamakla görevli ve tekdüzeliği sağlamak maksadıyla; kamu tüzel kişiliğine
haiz, idari ve mali özerkliğe sahip TMSK kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.
Ülkemizde ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen TMSK, aynı
zamanda gelişmiş ülkelerle de uyum sağlamak amacıyla, UFRS’ye uyumlu
standartlar üretmeyi hedef olarak belirlemiştir (Üstünel 2005, 19).
Bu amaçla, TMSK ile IASCF arasında telif ve lisans anlaşması yapılarak,
TMSK tarafından resmi bir Türkçe çevirinin yapılması ve bunun Türk mevzuatı
içinde yer alması öngörülmüştür. TMS’de, IFRS’na yapılan yollamaların kolaylıkla
izlenebilmesi ve IFRS ile paralelliğin sağlanması amacıyla yapılan Türkçe
çevirilerde, IAS’daki orijinal metinlerin paragraf numaraları ile kodları aynen
kullanılmıştır (Seviğ, 2006).
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2.1 Yayımlanan Standartların Finansal Tabloların Hazırlanışına ve
Sunumuna Etkileri
TMS uygulamalarıyla; bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablolarında
sınıflandırmada bazı değişiklikler olmakta ve biçimsel yapı etkilenmektedir. TMS
kriterlerine göre bütün aktif ve pasif kalemler, gelir ve giderler, nakit akışları
yeniden belirlenmelidir. Bilançoda aktif ve pasif kalemlerin sınıflandırılması
yeniden yapılmalıdır. Gelir tablosunda ilişkin hesapların raporlanmasında da
standartlar birçok değişiklikler getirmektedir Örneğin,
gelir tablosunun
hazırlanmasında olağandışı gelir ve karlar ile gider ve zararlara yer verilmeyecek,
bununla beraber sunum esnasında durdurulan faaliyetlerle ilgili gelir ve karlar ile
gider ve zararlar ayrıca raporlanacaktır. Nakit akışları standarttaki esaslar
doğrultusunda da; işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri
olarak üç ana bölüme ayrılarak raporlanmalıdır.
Standartlar finansal tabloların kapsamını da doğrudan etkilemektedir. Daha
önce geçerli olan standartlar ve mevzuat hükümlerince finansal tablolarda yer alan
bazı kalemlerin finansal tablolardan çıkartılması gerekmektedir. Benzer şekilde
standartlara göre finansal tablolarda yer verilmesi gereken ancak daha önce geçerli
olan standartlar ve mevzuat hükümlerince finansal tablolarda yer almayan bazı
kalemlere de finansal tablolarda yer verilmelidir.
Finansal tablolardaki birçok kalemin ölçme ve değerlemesinde standartlar
özellikle gerçeğe uygun değerle değerleme yapmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.
Bu bağlamda standartlarda öngörülen ölçütler aşağıdaki gibi sıralanabilir;


Gerçeğe uygun değer,



Net gerçeğe uygun değer,



Maliyet bedeli,



Net gerçekleştirilebilir değer,



Geri kazanılabilir tutar,



Net bugünkü değer,



Tahmini maliyet.

Standardın üzerinde durduğu önemli bir nokta da dipnotlardır. Dipnotlar;
mümkün olduğu ölçüde, sistematik bir biçimde sunulmalıdır. Bilanço, gelir tablosu,
özkaynaklar değişim tablosu ve nakit tablosundaki her kalem, dipnotlarda verilen
ilgili bilgiye atıfta bulunmak zorundadır. Standarda göre finansal tabloların
hazırlanış temelleri ve özel muhasebe politikalarına ilişkin bilgi sağlayan dipnotlar,
finansal tabloların ayrı bir bölümü olarak sunulabilir.(TMS 1)
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3. Göller Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerde Muhasebeden
Sorumlu Yöneticilerin Standartların Finansal Tablolar Üzerine Etkilerine
Bakış Açıları Üzerine Araştırma
3.1. Araştırmanın Amacı
Göller Bölgesi’ne faaliyet gösteren KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu
yöneticilerin, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında yenilikler getiren
finansal raporlama standartları ve bu standartların uygulanmasının finansal tablolar
üzerine etkilerine bakış açılarının tespit edilmesi ile uygulamada olabilecek
aksaklıkların tanımlanıp, bu aksaklıklara yönelik yapılması gereken prosedürlerin
oluşturulması bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Yöntemi
Araştırma Göller Bölgesi’nde yer alan KOBİ niteliğindeki imalat sanayi
işletmelerini kapsamaktadır. Araştırma kapsamında tesadüfî seçilen 39 adet
KOBİ’nin, muhasebeden sorumlu yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek anket formu
doldurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS paket programında istatiksel bakımdan
analiz edilmiştir.
3.3. Araştırmaya Katılan KOBİ’lerle ilgili Genel Bilgiler
Araştırma kapsamına dahil edilen KOBİ’lerin hukuki yapıları
incelendiğinde, 11 adet (%28) KOBİ anonim şirket statüsünde, 23 KOBİ (%59)
limited şirket şeklinde yapılanırken, 5 adet KOBİ (%13) ise şahıs şirketi
şeklindedir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan KOBİ’lerin Hukuki Yapısı
Sayı
11
23
5
39

Anonim Şirket
Limited Şirket
Şahıs Şirketi
Toplam

Yüzde %
28,2
59,0
12,8
100,0

Araştırmaya katılan KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticilerin eğitim
durumları ise aşağıda verilen tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Muhasebeden Sorumlu Yöneticinin Eğitim Durumu
Sayı
3
9

İlköğretim
Ortaöğretim


Yüzde %
7,7
23,1

KOBİ tanımı farklı kuruluşlar tarafından farklı olarak yapılmaktadır. Biz bu çalışmada KOBİ’yi
KOSGEB’in Avrupa Birliği’ndeki tanıma göre uyumlaştırdığı KOBİ tanımını dikkate alacağız.
Dolayısıyla, bu çalışmada imalat sektöründe 50 ile 150 arasında işçi çalıştıran kurum KOBİ
olarak kabul edilmiştir.
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Lisans
Lisansüstü
Toplam

20
7
39

51,3
17,9
100,0

Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde yöneticilerin çoğunluğunun (%51,3
lisans ve % 17,9 lisansüstü) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Yöneticilerin
yaklaşık %31’i ise ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitimlerinin olduklarını
belirtmişlerdir.
Muhasebeden sorumlu KOBİ yöneticilerinin, muhasebe verilerinden vergi
boyutu dışında da yararlanıp yararlanmadıkları sorusuna vermiş oldukları cevaplar
Tablo 3’de yer almaktadır. Alınan cevaplara göre KOBİ yöneticilerinin yaklaşık
%95’i muhasebe verilerini vergiden farklı amaçlar için de kullanmaktadırlar.
Tablo 3: Muhasebe Verilerinden Vergi Boyutu Dışında da Yararlanma
Durumu
Sayı
37
2
39

Evet
Hayır
Toplam

Yüzde %
94,9
5,1
100,0

3.4. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma kapsamında teste tabi tutulacak hipotezler aşağıdaki gibidir;
(HA1): Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
TFRS’nin muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların hazırlanmasında büyük
ölçüde farklılık getireceğini düşünmektedirler.
(HA2): Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
TFRS uygulamaları karışıklığa yol açacaktır görüşündedirler.
(HA3): Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
KOBİ’ler için farklı standartlar hazırlanmalıdır görüşüne katılmaktadırlar.
(HA4): Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
TFRS’ye uygun hazırlanan bir finansal tablonun, finansal tablodan yararlananlar
için daha doğru bilgiler içereceği görüşüne katılmaktadırlar.
(HA5): Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
TFRS’nin bütün KOBİ’lerin gereksinimlerini karşıladığını düşünmektedirler.
(HA6): Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları okumanın ve anlamanın daha kolay
olacağı ifadesine katılmaktadırlar.
(HA7): Göller Bölgesi KOBİ’lerinde muhasebeden sorumlu yöneticiler, “tek
tip muhasebe standartlarının olması KOBİ’lerin muhasebe uygulamaları konusunda
karar verme önceliğini kısıtlamaktadır” görüşüne katılmaktadırlar.
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(HA8): Göller Bölgesi KOBİ’lerinde muhasebeden sorumlu yöneticiler,
TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle KOBİ’lerin, para ve sermaye piyasalarından fon
bulmalarının kolaylaşacağı görüşüne sahiptirler.
(HA9): Göller Bölgesinde bulunan KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu
yöneticilerin eğitim seviyeleri arasında, “TFRS muhasebe uygulamalarında ve
finansal tabloların hazırlanmasında farklılık getirecektir” ifadesine katılma
durumları açısından farklılık vardır.
(HA10): Göller Bölgesindeki bulunan KOBİ’lerde muhasebeden sorumlu
yöneticilerin eğitim seviyeleri arasında, “TFRS’ye uygun hazırlanan bir finansal
tablo, finansal tablodan yararlananlar için daha doğru bilgiler içerir” ifadesine
katılma durumları açısından farklılık vardır.
3.5. Araştırma Bulgularının Değerlemesi
Araştırma bulgularının değerlemesinde yukarıda verdiğimiz hipotezlerden
de anlaşılacağı üzere iki farklı analiz türü seçilmiştir. HA1 hipotezi başlayıp, HA8 ile
biten hipotezler tek taraflıdır. Bu hipotezlerle genel olarak Göller Bölgesinde
faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki muhasebe yöneticilerinin TFRS’ye bakış açıları
inceleme konusu yapılmıştır. Buna karşılık HA9 ile H A10 hipotezlerle ise, Göller
Bölgesinde faaliyet gösteren muhasebeden sorumlu KOBİ yöneticilerinin eğitim
durumlarıyla TFRS’ye bakış açıları arasında bir ilişkinin var olup olmadığı test
edilmiştir.
3.5.1. Muhasebeden Sorumlu KOBİ Yöneticilerinin TFRS’ye Bakış
Açıları
Göller Bölgesinde faaliyet gösteren muhasebeden sorumlu KOBİ
yöneticilerinin TFRS’ye bakış açıları aşağıda verilen tablo 4’deki gibidir.
Tablo 4: Tek Örnekli Hipotezlerin Test Sonuçları
TFRS
muhasebe
uygulamalarında
ve
finansal
tabloların
hazırlanmasında
büyük
anlamda
farklılık
getirecektir.
TFRS
uygulamaları
karışıklığa yol açacaktır.
KOBİ’ler için farklı
standartlar hazırlanmalıdır.
TFRS’ye
uygun
hazırlanan bir finansal
tablo, finansal tablodan

Hipotez

t

Sig. (2-tailed)

1,310

0,198>0.05

HA1

RED

-0,488

0,628>0,05

HA2

RED

5,141

0,000<0,05

HA3

KABUL

7,826

0,000<0,05

HA4

KABUL
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yararlananlar için daha
doğru bilgiler içerir.
TFRS bütün KOBİ’lerin
gereksinimlerini
karşılamaktadır.
TFRS’ye
uygun
hazırlanmış
finansal
tabloları
okumak
ve
anlamak
daha
kolay
olacaktır.
Tek
tip
muhasebe
standartlarının
olması
KOBİ’lerin
muhasebe
uygulamaları
konusunda
karar verme önceliğini
kısıtlamaktadır.
TFRS’nin uygulamaya
geçmesiyle
KOBİ”lerin,
para
ve
sermaye
piyasalarından
fon
bulmaları kolaylaşacaktır.

0,781

0,440>0,05

HA5

RED

4,716

0,000<0,05

HA6

KABUL

-0,845

0,403>0,05

HA7

RED

5,804

0,000<0,05

HA8

KABUL

Tablo 4’e göre ankete katılan muhasebeden sorumlu KOBİ yöneticileri
TFRS’nin muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların hazırlanmasında büyük
anlamda farklılık getireceğini düşünmemektedirler. KOBİ yöneticileri TFRS
uygulamalarının karışıklığa yol açacağı görüşüne katılmazlarken, KOBİ’ler için
farklı standartlar hazırlanmalıdır görüşünü benimsemektirler. %95 güven aralığında
test edilerek kabul edilen hipotezlerimize göre bu yöneticiler, TFRS’ye uygun
hazırlanan bir finansal tablo, finansal tablodan yararlananlar için daha doğru bilgiler
içerir görüşüne ve TFRS’ye uygun hazırlanmış finansal tabloları okumanın ve
anlamanın kolay olacağı görüşüne katılmaktadırlar. Muhasebeden sorumlu KOBİ
yöneticileri, TFRS’nin uygulamaya geçmesiyle KOBİ’lerin, para ve sermaye
piyasalarından fon bulmalarının kolaylaşacağını düşünmektedirler.
3.5.2. Muhasebeden Sorumlu KOBİ Yöneticilerinin Eğitim Durumları
Açısından TFRS’ye Bakış Açıları
Göller bölgesinde faaliyet gösterip, araştırmaya konu edilen KOBİ’lerde
muhasebeden sorumlu yöneticilerinin eğitim durumları açısından TFRS’ye bakış
açıları tablo 5 ve 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 5: HA9 No’lu Hipoteze ait Analiz Sonuçları
Muhasebe
TFRS muhasebe uygulamalarında ve finansal
işlemlerinden
tabloların hazırlanmasında farklılık getirecektir.
sorumlu yöneticinin
eğitim durumu.
Toplam
a
b
c
d
e
İlköğretim
0
0
2
1
0
3
Ortaöğretim
1
1
0
7
0
9
Lisans
0
10
2
7
1
20
Lisansüstü
0
0
3
4
0
7
Toplam
1
11
7
19
1
39
Sig. 0,030<0,05 Sonuç KABUL
k2
22,691
a: Kesinlikle Katılmıyorum
b: Katılmıyorum
c. Kararsızım
d: Katılıyorum
e: Kesinlikle Katılıyorum
Tablo 5’de de görüldüğü gibi, HA8 hipotezimiz %95 güven aralığında
kabul edilmiştir. Bu sonuca göre, göller bölgesinde faaliyet gösteren muhasebeden
sorumlu KOBİ yöneticileri arasındaki eğitim düzeyindeki farklılıklar nedeniyle
“TFRS muhasebe uygulamalarında ve finansal tabloların hazırlanmasında farklılık
getirecektir” düşüncesine eşit olarak katılmamaktadırlar.
Tablo 6: HA10 No’lu Hipoteze ait Analiz Sonuçları
Muhasebe
işlemlerinden
sorumlu
yöneticinin
eğitim
durumu.
İlköğretim
Ortaöğretim
Lisans
Lisansüstü
Toplam
k2

40.951

TFRS’ye uygun hazırlanan bir finansal tablo, finansal
tablodan yararlananlar için daha doğru bilgiler içerir.

a
0
0
0
0
0
Sig.

b
c
2
0
0
0
1
3
0
0
3
3
0,000<0,05

a: Kesinlikle Katılmıyorum
b: Katılmıyorum
c: Kararsızım
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d
1
9
14
1
25
Sonuç

e
0
0
2
6
8
KABUL

Toplam
3
9
20
7
39
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d: Katılıyorum
e: Kesinlikle Katılıyorum
Muhasebe işlemlerinden sorumlu yöneticilerin eğitim durumları ile aynı
yöneticilerin TFRS’ye uygun hazırlanan bir finansal tablonun daha doğru bilgiler
içereceği konusundaki ifadeye katılma durumlarını gösteren tablo 6 incelendiğinde;
p değeri 0,05’den küçük olduğu için HA14 nolu hipotezimiz %95 güven aralığında
kabul edilecektir. Buna göre muhasebe sorumlusunun eğitim durumu yükseldikçe,
TFRS’nin finansal tablolardaki bilginin doğruluğunu artıracağı görüşü hakim
olmaktadır.
4. Sonuç
Türkiye’de çoğunluğu devlet öncülüğünde olmak üzere muhasebe
uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak üzere çeşitli adımlar atılmıştır. Mevzuatta
farklı tanımlamalar ve gereklilikler olması KOBİ”lerin finansal raporlamayı farklı
esaslara göre yapmaları gibi uygulama birliğini sağlamak noktasında olumsuz
sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de de uluslararası finansal raporlama
gerekliliğinin farkına varılması sonucu TFRS yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TMS kodlu 30 adet standart ve TFRS kodlu 8 standart yürürlüktedir. 17 adet yorum
da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Standartların Resmi Gazete’de yayımlanması
standartlara yasal bir zemin oluşturmaktadır. KOBİ’ler için bir standart taslağı
hazırlık çalışmaları da devam etmektedir.
Bölge KOBİ’lerinin başarılı olmasının ülke genelinde olumlu gelişmelere
yansıması olacağı noktasından hareketle Göller Bölgesindeki KOBİ’lerde
muhasebeden sorumlu yöneticilerin görüşleri anket çalışması ile tespit edilmeye
çalışılmıştır, söz konusu bölgede KOBİ’lerin muhasebeden sorumlu yöneticilerinin
standartlar konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olmadıkları, ancak yararları
konusunda olumlu görüşlere sahip oldukları çalışmayla ortaya çıkarılmıştır. Ancak
muhasebeden sorumlu yöneticilerin eğitim düzeyleri farklılaştıkça standartların
finansal tabloların hazırlanmasına ve sunulmasına etkilerini ölçen ifadelere bakış
açılarının değiştiği gözlemlenmektedir.
Standartların muhasebe alanında çalışan tüm kamuoyu tarafından
özümsenebilmesi için eğitim ve bilgilendirme gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Uygulamaya yönelik eğitim programları düzenlenerek, muhasebe meslek
mensuplarının ve gerekli ölçüde KOBİ yöneticilerinin standartlar konusunda gerekli
donanıma sahip olmaları sağlanmalıdır.
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LİDERLİĞİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İÇİNDE DEĞİŞİMSEL
BOYUTTA DEĞERLENDİRİLMESİ
Nezih Metin ÖZMUTAF*
Özet
Günümüzde, çoğu organizasyon yaşamak ve hayatta kalmak için, rasyonel bir
örgütsel değişimi düşünmektedir. Bu yüzden, başarılı ve sürekli bir değişim için onlar
değişim problemini çözmeye çabalamaktadırlar. Gerçekte, değişim probleminin temel
çözümü olan yer lider yöneticinin örgütsel kültürden ne kadar haberdar olduğudur. Bu
bağlamda, başarılı olmak için, organizasyonlar veya lider yöneticiler güçlü bir kültür ve
kabuller ve çekirdek değerlerin paylaşımı için sosyalleşmiş insan kaynağı geliştirme
ihtiyacı hissetmektedirler. Bu kapsamda, bu çalışmada, liderliğin örgüt kültürü içindeki
değişimsel boyuta etkisi çeşitli açılardan değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Örgütsel Kültür, Değişim
Abstract: Today, because many organizations have to survive and grow, they
have to keep thinking the rational organizational change. Therefore, a successful and
continues to change, they are struggling to solve the change problem. Actually, the main
solve of the change problem is based on the premise that awareness of how the
organizatinal cultures of the leader management. In this context, to be successful,
organizations or leader managers feel the need for development a strong culture and
socialize human resources to share assumption and core values.
Key Words: Leadership, Organizational Culture, The Change
An Dynamic Evaluation of Leadership in the Context of Culture of
Organization
1.Giriş
Tarihsel bir şahsiyet olarak ya da günlük yaşam içinde veya iş yaşamında
çeşitli alan ve düzeylerde lider konumunda olan bireylerden sıkça
bahsedilebilmektedir. Bireylerin liderliğinin yanı sıra bazı ülkeler, işletmeler,
uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları da kurumsal olarak lider konumda
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yer alabilmektedir. Özetle liderlik çok farklı alanlarda, çok çeşitli anlamlarda
kullanılabilen bir kavram olarak görülebilir.
Lider ister bir birey, isterse bir kurum olsun kendini ve çevresini pozitif
yönde geliştirecek ve bunu süreklileştirecek bir varlık olarak işlevini yerine
getirdiğinde ise dönüşümsel bir tavır sergilemiş olacaktır. Diğer taraftan lider
kurumu ve kültürünün dönüştürürken, kurum kültürü de lideri ve onun özelliklerini
dönüştürecektir.
Bu bağlamda, bu çalışmada, bir örgütte lider, liderlik; yanı sıra örgüt
kültürü ve örgütsel değişime yönelik temel özellikler ortaya konulmuştur. Ayrıca,
lider ve liderliğin, örgüt kültürü ve değişime olan etkileri ve insan kaynakları
bağlamında bütünsel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.
2. Liderlik, Örgüt Kültürü ve Değişim
Uygulamada liderlik, örgüt kültürü ve değişim birbirini sarmal şekilde
etkileyen kavramlardır. Ancak bu üç kavramın literatürde bağımsız bir şekilde başlı
başına çok geniş bir değerlendirmeyi de içerdiği yadsınamaz. Bu nedenle, bu
bölümde, temel olarak liderlik, örgüt kültür ve değişim kavramları literal anlamda
açıklanmaya çalışılmıştır.
2.1.Liderlik Kavramı
Liderliğin (leadership) çok geniş bir alan ve nitelikleri içeren yapıya sahip
olması nedeniyle tek ideal bir tanımlamasının yapılmasının oldukça güç
olabilmektedir. Ancak liderliğin öne çıkan bazı özelliklerini belirlemek olasıdır.
Larwood (1984: 221) liderliğin ilk bakışta çağrıştırdığı anlamları belirli özellikleri
dikkate alarak insan odaklı bazda aşağıdaki gibi dört ana kategoride ifade etmiştir:
“Bunlar bireyin pozisyonundan (siyasi vb.) gelen liderlik, karakterinden (karizma
vb) gelen liderlik, davranış tarzından (lider olma özelliklerini ön plana çıkararak)
gelen liderlik ve sonuçlardan (bir örgütte karlılığı, yüksek satış oranlarını, ekip
üyelerine ödüller vermeyi davranış haline getirerek vb.) gelen liderlik şeklinde
özetlenebilir”.
Liderliğe genel olarak ya da örgütsel bazda yaklaşmak da mümkündür.
Dixon (1992; 60) Drucker’dan alıntı yaparak genel olarak liderliği şu şekilde ortaya
koymuştur: “Bir kişinin vizyonunu üst seviyeye çekmek, daha yüksek bir standart
için performansını yükseltmek, normal sınırların ötesinde kişinin bireyselliğini
yapılandırmaktır.” Liderlik değişimi öne çıkaracak şekilde ise, “genellikle bir
değişimi başlatmada diğerlerini bir nedene dayalı olarak isteklendirme kabiliyeti”
olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle liderler değişimi başlatmak için diğerleriyle
karar verirler ya da onları teşvik ederler (Halloran, 1986: 277).
Yönetimsel liderlik (managerial leadership) ise, işle ilgili olarak ekip
üyelerini etkilemek ve sürece yönlendirmektir (Dixon, 1992: 60). Bu kapsamda
lider ise, onu takip edenleri etkileyen, yanı sıra bireylere ya da gruplara, onların
amaçlarına ulaşmaları için rehber ve yardımcı olan kişidir (Nahavandi ve
Malekzadeh, 1998: s.301).
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Lider ve yönetici kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılmasına
rağmen, gerçekte farklı özellikleri içeren olgulardır. Bir örgütte lider diğerlerinin
davranışlarına şekil verilmesi işlevini yerine getirirken, yöneticiler formal görev
kararları ve emirleri verme ile ilgili işlevleri yerine getirmeye çalışmaktadır (Dixon,
1992: 61). Bir örgütte lider değişim yönelimli olarak (çalışanların gelişmesini
sağlama, onları eğitme, yaratıcılıklarını destekleme, motive etme, sorunlarına
çözümler üretme gibi) dinamik bir görevi üstlenirken, yönetici pozisyonu rutin
faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içerecektir. Özellikle bir grubun liderine güveni o
örgütteki insan kaynağının (kadın ya da erkek) kararlarının kalitesinden etkilenir.
Ancak grubu ya da izleyenleri etkileyecek bazı ölçüler olmadıkça, liderin ilham
verme ve ikna etme işlevi etkili olamayacaktır. Diğer taraftan, her ne yukarıda lider
ve yöneticinin farklı özelliklerinin bulunduğu belirtilmişse de unutulmaması
gereken önemli diğer bir boyut ise, uygulamada yöneticinin de lider özelliklerine
sahip bir kişi olabileceğidir (Halloran, 1986: 277). Özetle Şekil 1’de de görüldüğü
gibi liderlik ve yöneticilik birbiriyle ortak ve farklı yanları bulunan iki gerçekliktir
(Robert A., Baron ve Jerald Greenberg, 1990: 374-375).
Lider Olmayan
Yöneticiler

Yönetici
Olmayan Liderler

Yöneticiler

Liderler

Lider Olan
Yöneticiler

Şekil 1: Liderlik ve Yöneticiliğin Yapısı
(Kaynak: Robert A., Baron ve Jerald Greenberg, 1990, 374-375).
2.2.Örgüt Kültürü Kavramı
Örgüt, faklı anlamları içerecek şekilde tanımlanabilen bir kavramdır.
Örgütü, bir yapı, iskelet, önceden planlanmış ilişkiler topluluğu veya örgütleme
faaliyetleri yanı sıra toplumdaki diğer varlıklar arasında sosyal bir sistem olarak
tanımlamak mümkündür (Koçel, 2002: 26-27). Kültürü ise, kişilerin davranışları ile
bu davranışlarını yönlendiren faktörlerin (dil, din, inançlar, değerler, normlar,
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simgeler, tutumlar, örf ve adetler, etik kurallar, yasalar gibi) tümü olarak
tanımlamak mümkündür (Akdemir, 2004: 26). Örgüt kültürü ise, kuruluşun genel
değer yargılarını, davranışlarını, dışsal ve içsel adaptasyonun çözümünde grupsal
öğrenmeyi sağlayan temel varsayımları ifade etmektedir. Örgüt (kurum) kültürü,
örgütün çalışanlarına ve müşterilerine yönelik karar ve uygulamalarını
biçimlendiren temel felsefe olarak da ifade edilebilir. Örgüt kültürü daha genel bir
yaklaşımla, örgütte yerine getirilecek faaliyetlerin yapılış şekilleridir ya da örgütte
işlerin nasıl yürüdüğünün göstergesidir (Shein, 1992: 12; Goffee ve Jones, 2000:
29; Barutçugil, 2004: s.207; Kaliprasad, 2006: 27).
Masood, Dani, Burns ve Backhouse (2006: 943-944), Cameron ve
Quin’den (1999) alıntı yaparak dört tip örgütsel kültürü baskın kültür bağlamında
aşağıdaki gibi ortaya koymaktadır: Hiyerarşi kültürünün baskın olduğu
örgütler: Bu tip örgülerde görülen liderlik sitilinde örgütte kontrol, değerlendirme,
yöneltme, koordinasyon ve sürekli etkililiği kapsayan bir yapı görülür (bu yaklaşım
1880’lerde Alman Sosyolog Max Weber’in çalışmalarında etkin şekilde yer
almaktadır. Bu anlayış fonksiyonel uzmanlaşma, bireysel olmayan ilişkiler, emir,
komuta, otorite gibi özellikleri içermektedir). Pazar / Piyasa kültürünün baskın
olduğu örgütler: Bu tip örgütlerde görülen liderlik stilinde; yönetimde, üretim
sonuçlarında, görüşmede (iletişim) ve motivasyonel konularda iyi olmayı içeren bir
yapı gözükür. Geçmişi 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Örgütü bir piyasa yapısı
olarak nitelendiren bu yaklaşım Williamson, Ouchi gibi yazarlar tarafından
desteklenmiştir. Klan kültürünün baskın olduğu örgütler: Bu tip örgütlerde
görülen liderlik stilinde; ailesel figürler, takım yapılanmaları, yetenek sahipleri,
besleyici / büyütücü olma ve destekleyicilik öne çıkmaktadır. Geçmişi 1960’lı
yıllara dayanmaktadır ve McGregor, Likert gibi insan ilişkilerini öne çıkaran bilim
adamları tarafından gündeme getirilmiştir. Tipik bir örnek olarak Japon liderlik
yaklaşımı gösterilebilir. Adhokrasi kültürünün baskın olduğu örgütler: Bu tip
örgütlerde görülen liderliğin girişimci, yenilikçi, yaratıcı, risk almaya müsait ve
geleceğe odaklanmış özellikleri içerdiğinden söz edilmektedir. 1983’den itibaren
Cameron ve Quinn tarafından ortaya konulmuştur. Bilgi çağıyla birlikte gelişmekte
ve Ar-Ge yoğun bir kültürel yapıdır. Bu yaklaşımda örgüt şeması ve ofis yoktur,
roller müşteri sorunlarına göre biçimlenir, ekipsellik, yaratıcılık ve yenilik ön
plandadır.
Yukarıda ortaya konulan örgüt tiplerinin tamamında farklı şekillerde
gerçekleşecek örgüt kültürüne yönelik bileşenler bulunabilecektir. Bu bağlamda
Nahavandi ve Malekzadeh (1998: 92-94) örgüt kültürüne yönelik olarak üç temel
bileşeni şu şekilde ortaya koymaktadırlar (Şekil 2): “Davranışları ve sembolleri
ayırt etme ve değerlendirme: Kültürün bileşenlerini inceleme içerdeki ve
dışarıdaki kimseler için görülebilirliktir. Kültürel bileşenler, örneğin giyim şekilleri,
kullanılan dil, etkileşim formaliteleri, büro yerleşimi, dekorasyonlar ve şirketin
sosyal olaylarla ilgili tavrı gibi. Diğer cephesi ise öyküler ve ritüeller. Öyküler,
diğer fon sağlayıcılar, diğer kritik olaylar ve algılar, başarıları davranışların nasıl
olduğu ve nasıl ödüllendirildiği gibi konuları içerir. Ritüeller, belirli zamanlarda
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(eylülün ikinci haftası gibi) üyelerin performanslarına yönelik resmi törenler olarak
tanımlanır. Örgütün üyeleri tarafından değer ve inançların paylaşımı:
Organizasyon üyeleri için neyin önemli olduğu ve paylaşıldığı hakkındadır ve
kolayca anlaşılamazlar. Paylaşılan değerler şu sorulara adreslenir: Bizi ayakta tutan
nedir?, Organizasyonumuzun ilgi alanı nedir?, Çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi
hangi ölçülere göre değerlendiriyoruz? Diğer değerler arasında önemli bir konu
sosyal sorumluluk, müşteri hakları ve yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek
yer almaktadır. Paylaşılan değer ve inançlar tipik bir şekilde şirketin misyon
söyleminde ifade edilmektedir. İnsanın doğası ve iş rolleri hakkında temel
varsayımlar: Açıklanması en zor olan bileşendir. Temel varsayımlar organizasyon
üyeleri tarafından paylaşılan davranış ve değerlerin çekirdeğidir. Bunlar direkt
işletme ile değil, yönetim felsefesine yönelik konuları kapsar. Adalet, dürüstlük,
doğruluk, tevazu, yardım severlik, merhamet, bireysel saygınlık ve tok gözlülük
gibi değerleri kapsamaktadır.”
Birinci Bileşen: Davranışları ve sembolleri ayırt etme ve değerlendirme

İkinci Bileşen: Örgütün üyeleri tarafından değer ve inançların paylaşılması

Üçüncü Bileşen: İnsanın doğası ve iş rolleri hakkında temel varsayımlar

Şekil 2: Kültürün Bileşenleri
(Kaynak: Nahavandi ve Malekzadeh, 1998: 93)
Yukarıda ortaya konulan temel bileşenler bir örgütte iki temel boyut
kapsamında öne çıkmaktadır. Bunlar biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt
boyutlarıdır. Biçimsel yapı içinde iş tanımları, bölümlere ayırma, örgütsel hiyerarşi,
plan ve programlar, etkinlik ve üretim ölçekleri gibi olgular; biçimsel olmayan yapı
içinde ise, güç ve etkileme, gruplar ve özellikleri, açıklık ve güven konusundaki
algılar, rol algılamaları, ihtiyaçlar, hisler, arzular, yöneticiye duyulan güven,
kişilerarası ilişkiler gibi olgular yer almaktadır (Koçel, 2003: 508). Bu bağlamda,
liderin başarılı bir liderlik sürecini ortaya koyması hem biçimsel, hem de biçimsel
olmayan örgüt yapısını, diğer bir deyişle o yapının kültürel özelliklerini tanımasıyla
mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda örgütsel çerçevede alt kültürlerinde önemli
olduğu unutulmaması gereken önemli bir konudur. Özellikle alt kültürler iyi
yönetilmediklerinde örgütsel yaşam içinde birey ya da grupsal düşmanlık,
ayrımcılık, düşünce ayrılığı ve gerginlik gibi olumsuz sorunları da beraberinde
getirebilecektir. Bu tip bireylere yönelik kültürel farklılıklara dikkatle yaklaşılması
gerekmektedir (Wilcox ve McCray, 2005: 77-78).
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Nahavandi ve Malekzadeh’e göre (1998: 86) lider beş anahtar nedenden
dolayı farklılıkları etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmelidir. Bu nedenler aşağıda
yer almaktadır: “Yaratıcılığı artırmak: Farklı artalanlara sahip çalışanlar çeşitli
görüş açıları ve kompleks problemlere çözüm yolları sağlayabilirler. Sonuç olarak,
heterojen takımlar ve örgütler daha iyi problem çözücülere ve daha yaratıcı
çalışanlara sahip olma eğilimindedirler. Esneklik: Farklı görüşlerin varlığı çeşitli
çevresel taleplere etkili bir şekilde cevap vermek için daha esnek bir örgüt yaratır.
Çalışanları işe alma: İyi bir farklılık yönetimi şirketi cezp edici yapar ve ekibe
daha geniş bireysel kabiliyetleri kazandırır. Pazarlama: Farklı bir çalışma gücü
şirketin ürünlerini ve yaygın müşteri temelindeki hizmetlerin geliştirilmesini sağlar.
Maliyetleri koruma: Farklı bir çalışma gücüyle pozitif tepki verecek etkili bir
yönetim personel devir hızı, işe devamsızlık ve dava maliyetlerini düşürür, böylece
çalışanların maliyetlerini daha düşük olması sağlayacak örgütü yaratmak mümkün
olacaktır.”
Nahavandi ve Malekzadeh’e göre (1998: 89) bazı farklılıkları yönetmede
temel başarı faktörleri bulunmaktadır. Şekil 3’de farklılıkları yönetmede olumlu
sonuçlara ulaştıracak temel başarı faktörleri yer almaktadır. Lider yöneticinin başarı
faktörlerinin her birine ayrı ayrı dikkatle yaklaşması bireysel ve örgütsel
performansın artırılması açısından önem arz etmektedir.
Farklılık merkezli
örgütsel

Düzenli gözlem
ve
değerlendirme

politikalar

Açık ve tutarlı
personel
kararları
Kültürel
Farklılıkların
Başarılı Yönetimi

Kaynakların
yeterliliği /
elverişliliği

Üst düzeyden
gelen kararlı
destek
Herkese için
adaletli olma

Açık ödül
sistemleri ve
sorumluluklar

Şekil 3: Farklılıkları Yönetmede Başarı Faktörleri
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(Kaynak: Nahavandi ve Malekzadeh, 1998: 89)

Örgüt kültürüne bireysel kararlar açısından da bakmak mümkündür. Bu
bağlamda örgüt kültürü özellikle bireyin bir işe girmeyi düşündüğü ya da insan
kaynaklarının personel alımı açısından kaliteyi etkileyen bir olgudur. Bireysel
kararlar açısından, iki boyuttan söz edilebilir. Birincisi, kültürler çeşitli örgütlerle
karşı karşıyadır. Örneğin bireylere çalışacağı işle ilgili daha başlangıçta genel
olarak bilgi olanağı tanınması hem birey, hem de örgüt açısından olumlu sonuç
yaratacaktır. Birey daha başlangıçta net ve açık şekilde vaz geçme ya da istekli
olma imkanına kavuşabilecektir. İkincisi ise, bireyin çalışacağı iş ve örgütle ilgili
olarak kültürel (değerler, inançlar, davranışlar gibi) uyum konusunda bilinçli olması
verimlilik ve çalışan memnuniyeti açısından daha etkin bir örgüt atmosferini
yaratacaktır (Cascio, 1986: 176).
Örgüt kültürünü ifade etmeye yönelik olarak son yıllarda ortaya çıkan
kapital yönelimli tanımlamalara da literatürde rastlanılmaktadır. Zhang ve Jin
(2006: 192-193), Dr. Foss’dan (1996) alıntı yaparak insan yönelimli üç kapitalden
bahsetmektedirler; Bunlar, kültürel kapital (değerler, inançlar, normlar, kurumun
kendine özgü düzenlemeleri gibi kurum kültürüne yönelik faktörler); sosyal kapital
(Putnam’ın ortaya koyduğu, sosyal etkinliğin ilerlemesi ve harmonize olmasını
sağlayacak onur, kriter, network gibi faktörler); örgütsel kapital (yapı, iş bölümü, iş
koordinasyonu, teknoloji, süreç, operasyon ile ilgili faktörler) olarak ortaya
belirtilebilir.
2.3.Değişim Kavramı
Değişim kelimesi, herhangi bir durumdan başka bir duruma geçmeyi ifade
etmektedir. Örgütsel değişim ise, örgüt faaliyetleri açısından var olan durumdan /
konumdan pozitif ya da negatif yönde başka bir duruma / konuma geçme olarak
tanımlanabilecektir (Şimşek vd., 2003: 331).
Açık sistem özelliği gösteren günümüz örgütleri sürekli olarak iç ve dış
çevrelerle etkileşim içinde değişmekte ya da değişmek zorunda kalmaktadırlar.
Eğer örgüt hayatiyetini sürekli bir şekilde daha üst bir seviyede devam ettirmek
istiyorsa, o takdirde değişim sürekli hale gelmektedir. Bir işletmenin dinamik
çevresinde neler değişmektedir? Sorusuna şu cevaplar getirilebilir (Akdemir, 2004:
68): “tüketiciler değişmektedir, tüketicilerin istekleri değişmektedir, rakipler
değişmektedir, ürünler ya da hizmetler değişmektedir, teknoloji değişmektedir,
piyasanın büyüme hızı değişmektedir”. Sonuç olarak değişmeyen bu değişimler
hem örgütleri, hem de örgütte yer alan insan kaynağını doğrudan etkisi altına
almaktadır.
Barutçugil (2004: 158) bir örgütte değişimin üç temel boyutta
gerçekleştiğini belirtmektedir ve bu boyutlar şunlardır: “Örgütsel yapıda değişim:
Örgütsel yapıdaki değişim daha çok biçimsel örgüt yapısıyla ilgilidir. Örgütsel
kurallar, sorumluluklar, sistem ve süreçler, kontrol alanı genişliği, bölüm
oluşturmaya yönelik ilkeler ve kurallar, çalışanların iş tanımlamaları bu bağlamda

89

Nezih Metin ÖZMUTAF

örnek olarak gösterilebilir. Teknolojide değişim: Özellikle bilgi çağının getirileri
olan araçlar (bilgisayar, yazıcı, faks, tarayıcı, CD, DVD, flash disk, blututh gibi) ve
bağlantılar (internet, ıntranet ya da ekstranet gibi) yanı sıra bilgisayarlarda
kullanılan yazılımlar, diğer iletişim araçları (mobil telefon, televizyon, radyo),
bilgisayar destekli üretim sistemleri gibi pek çok unsur sürekli yenilenme içindedir.
Örgütler de bu bağlamda teknolojik yeniliklere sürekli olarak ayak uydurmak
durumundadır. İnsanlardaki değişim: İnsanların davranışlarında, bilgilerinde ve
görgülerinde oluşan değişimdir.”
Örgütleri etkisi altına değişimin son yıllarda yaşanan önemli bir tetikleyici
de küreselleşme olgusu olarak belirtilebilir. Bu bağlamda teknolojik ve ona bağlı
olarak iletişimsel gelişmelerin de etkisiyle özellikle ekonomik, kültürel, sosyal,
askeri, sivil toplum alanında yaşanan pek çok değişim tüm dünya genelini etkisi
altına almaktadır. Küreselleşmenin beraberinde kaliteyi (liderlik, insan kaynağı,
hammadde, yarı mamul, ürün, hizmet, süreç, teknolojisi gibi tüm alanlarda)
beraberinde getirdiği ve bunu insanlara öğrettiği görülmektedir. Doğal olarak bu
süreç örgütlerin de küresel normlarda kaliteye ulaşmalarını gerekli kılmaktadır
(Akdemir, 1996: 15-20).
3.Liderliğin Örgütsel Değişime Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Örgütlerde liderliğin değişime etkisi, liderliğin doğası gereği bir yandan üst
yönetim kademesinde başlamakta örgüt iklimine dalga dalga yayılan, bir yandan da
örgüt ikliminden etkilene ve örgütte yer alan diğer çalışanlardan yansımalar almakla
gerçekleşen döngüsel bir süreç olarak görülebilir. Bu sürece açık sistem
çerçevesinde dış çevre ve dış paydaşlarda etki etmektedir. Bu nedenle bu başlık
altında liderliğin değişime etkisi üst yönetim, çalışanlar ve dış paydaşlar açısından
üç başlık çerçevesinde değerlendirilmiştir.
3.1. Üst Yönetim Perspektifinde Değerlendirme
Örgütlerde liderler bir yandan değişimi arzularken, diğer yandan örgütsel
düzenin var olan olumlu yönlerini korumaya çalışmaktadır (Aşkun, 2003: 338). Bu
ikilem çerçevesinde liderler bir yandan standartları (değerler, inançlar, algılar,
kalite, kurallar gibi) korumak isterlerken, bir yandan da gelişime ve değişime açık
olmak isteyebilmektedirler. Bu sebeple lider açısından değişim zor bir süreçtir.
Ancak bir yandan liderlik değişim demek iken, diğer taraftan da bir örgüt için
değişimden kaçmanın olanağı bulunmamaktadır.
Örgütlerde değişim bağlamında iki temel noktanın önemi büyüktür. Bu
noktalar, değişimi kimin / kimlerin yapacağı ve değişimin hangi araçlarla yapılıp
hangi olumlu durumları getireceğidir. Genel olarak kabul gören, değişimin üst
yönetimin liderliğinde stratejik olarak planlanan bir sürecin ürünü olduğu ve üst
yönetimin kararlılığı ile yapılabileceğidir. Bu bağlamda değişime karar vermiş bir
üst yönetim şu temel sorulara cevaplar arama yolunu seçebilir (Barutçugil, 2004:
157): “Bugün neredeyiz?, Yarın nerede olmak istiyoruz?, Oraya nasıl varabiliriz?,
Nasıl yol alacağız, neyi gerçekleştireceğiz?, Hedefleri gerçekleştirecek yeterlilikte
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miyiz?, Gerekli yetkinlikleri nasıl oluşturacağız?”. Bu sorulara örgütün dış ve iç
çevre şartlarını bütünleştirici rasyonel çözümler bularak verilecek cevaplar ve
onların uygulanabilirliği örgütü geleceğe taşıma açısından önem arz etmektedir.
Ancak uygulamada genellikle liderlerin işlerin iyiye gitmemesi durumunda,
şirket kültürüne odaklanarak değişime girdikleri görülebilmektedir. Başarıya
götüren değişim çabası ise şirket kültürünü, stratejik ve operasyonel süreçlerle
birleştiren yaklaşımlar olarak ifade edilebilir (Bossidy ve Charan, 2008: 97-98). Bu
çerçevede Atkinson ve Clarke (2006: 40) bir liderlik bazlı değişim modelini altı
safhada ortaya koymaktadır (Şekil 4).

Vizyon
Değerler ve Kültür
Stratejiler
Davranışlar
Yapı ve Roller
Anahtar Performans
Göstergeleri

Şekil 4: Süreçsel Olarak Bir Değişim Modeli
(Kaynak: Atkinson ve Clarke, 2006: 40).
Bu süreçsel modelin altı safhası “vizyon, değerler ve kültür, stratejiler,
davranışlar, yapılar ve roller ve anahtar performans göstergeleri’dir.” Atkinson ve
Clarke (2006: 40) misyon, vizyon, değerler ve kültür, davranışlar, yapı ve rollerin
yanı sıra anahtar performans göstergelerinin katılımcı bir liderlikle yaşatılarak ve
geliştirilerek örgütü başarıya götüreceğini savunmaktadırlar. Onlara göre vizyon
yönelimli süreçsel ilerlemenin sistematik bir şekilde çok yönlü öğrenme kapsamlı
ortaya konulması, yanı sıra değişimi başlatmak için hızlı bir ilerleme stratejisi
çerçevesinde değişimi bütünsel bir kültür ile hayata geçirilmek önemsenmelidir
(Atkinson ve Clarke, 2006: 40-42).
Sonuç olarak yukarıdaki yaklaşımların, benzer şekilde daha önce açıklanan
kültürün bileşenlerinden biri olarak ifade edilen “insanın doğası ve iş rolleri
hakkında temel varsayımlar” yani yönetim felsefesine yönelik açıklama ile ve
“değişimin örgütsel yapıda olan boyutu” ile de uyumlu olduğu görülebilecektir
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(Nahavandi ve Malekzadeh 1998: 93; Barutçugil, 2004: 158). Dolayısıyla
uygulamada liderlik bu açıklamalar çerçevesinde bir liderlik felsefesini
geliştirebilecektir. Diğer bir deyişle üst yönetimin liderlik felsefesini geliştiricilikte
kararlığı kurumsal kültürün değişim odaklı yapılanmasını da bu çerçevede realize
edebilecektir. Bu süreç uygulamada spontane bir hal alabilecektir.
3.2. Çalışanlar Perspektifinde Değerlendirme
Her ne kadar liderlik kapsamında üst yönetim değişime karar veren kesim
olsa da çoğu zaman değişimin nasıl sonuç vereceği gerçekte yaşanarak
görülebilmektedir. Diğer bir bakış açısıyla değişimde üst yönetimin kararlılığı çok
önemli olmasına rağmen tek başına yeterli olamamaktadır. Lider yönetim değişimi
getirse de ondan etkilenen tarafın değişimi kabul ediciliği ve son karar verici güç
olduğu yadsınamaz (Şimşek ve Diğ., 2003: 369). Dolayısıyla liderliğin örgüt içinde
değişimsellik boyutu bir kartala benzetilirse, kartalın bir kanadı üst yönetim, diğer
kanadı ise çalışanlar olarak görülebilir. Kartalın istenilen uçuşu yapabilmesi iki
kanadının sağlıklı ve uyumlu hareketine bağlıdır.
Bu bağlamda örgütlerde yaşanan değişim süreçlerinde liderlerin klasik
olarak yaşadıkları sorun çalışanların değişime karşı koyma tepkisi olarak
örneklendirilebilir (Prejmi, 2006: 46). Ancak lider yönetici açısından direnç
konusuna bakış açısı farklı olmalıdır. Voss (2006: 173), “direncin, dikkate nerede
ihtiyaç duyulduğunu gösteren çok önemli bir yol gösterici” olduğunu
belirtmektedir.
İlginç bir şekilde uygulamada güçlü kültüre sahip örgütlerde değişime karşı
olacak tepki de en üst boyutlara çıkabilir. Bu bağlamda şirketlerin yapmış oldukları
birleşmeler bir direnç kaynağı olarak ortaya çıkabilecektir. Şirket evliliklerinde
kültürel olarak değişim yaşanacağı ve bu değişime nasıl ayak uydurulabileceğinin
önemi büyüktür (Kavanagh and Ashkanasy, 2006: 82). Örneğin, 1997’de Apple
güçlü bir kültüre sahipken, kurucusu Steven Jobs çalışanlara Microsoft’la rekabet
yerine ortak olmayı teklif etmiş, ama beklemediği kadar güçlü bir dirençle
karşılaşmıştır. Bunun başlıca nedeni olarak, o sektörde en önemli rakip olan
Microsoft’un ilginç bir şekilde çalışanlar tarafından karşısında durulması gereken
olarak algılanması olarak ortaya konulabilir (Nahavandi ve Malekzadeh, 1998: 98).
Değişim kapsamında diğer önemli bir direnç kaynağı da teknoloji olarak
gösterilebilir. Bir örgüte yeni teknolojik imkanların getirilmesi çoğu zaman
çalışanlar açısından iş güvenliklerine yönelik bir tehdit olarak algılanabilmektedir.
Bu bağlamda değişime adaptasyon açısından teknolojinin iş yapılarını nasıl
etkileyeceğini daha esnek bir çerçevede açık ve net olarak çalışanlara açıklamanın
ve adaptasyonda gerekli eğitimin de önemi büyüktür. Diğer taraftan teknoloji
fiziksel ve psikolojik açıdan da sağlık sorunlarına yol açan bir değişimdir
(Milkovich ve Boudreau, 1991: 60).
Örgüt kültürüne, değişimine yönelik olarak, uygulamadan hareketle
yaklaşıldığında ise daha sağlıklı bir bakış açısını ortaya koymak olasıdır. Bu
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çerçevede Drucker (1995: 199-204) bilimsel olarak çok tartışılmasına ve
uygulamada çok arzu edilmesine rağmen günümüzde örgüt / kurum kültürünün
değişimine imkan bulunmadığını ortaya koymuştur. Drucker bu kapsamda örnek
olarak Japonya’nın yönetimsel, ekonomik, sosyal, eğitim ve teknolojik açıdan
gelmiş olduğu noktanın kültürel değişimden kaynaklanmadığını “alışkanlıklarını”
değiştirerek var olan gelişmişlik düzeyine ulaştıklarını belirtmiştir. Bu bağlamda
liderliğin örgütün kültürünü değiştirmeye değil alışkanlıkları pozitif yöne yöneltme
işlevini üstlenmesi gerektiğini ortaya koymak mümkündür. Ayrıca günümüzün
liderlik anlayışının önemli çıkış noktasının da karşıdaki kişilerin bireyselliğine
odaklanma olduğu da literatürde belirtilmektedir (Poussard, 2007: 315).
Weiner de örgütsel değişimde benzeri bir yaklaşımı ortaya koymuştur.
Weiner’e (1988: 541) göre bir örgütte lider değişime uyum için gerekli davranış
kodlarını oluşturmak ve oluşturulan kodları örgütün tüm kademelerine ve
süreçlerine yaygınlaştıracak yapıyı oluşturmalıdır. Dolayısıyla değişim
faaliyetlerinin başarıyla yapılması ve istenen hedeflere ulaşılması için örgütte yer
alan tüm insan kaynağının değişimi sahiplenmesi gerekmektedir. Tüm insan
kaynağının değişimi sahiplenmesi için lider yönetimin katılımcı çerçevede örgütsel
değişimi planlaması ve uygulamaya koyması ve olumlu bir yol olarak ifade
edilebilir (Kavanagh and Ashkanasy, 2006: 82).
Çalışanlar, çalıştıkları çevre hakkında sürekli olarak bilgi edinmek isteği
içindedirler. Örgüt içinde yer alan konular ve verilen kararlar çalışanları verimli ya
da verimsiz kılabilecektir (Doğan, 2005: 371-372). Bu açıdan etkili bir liderlik
sürecinde lider yönetim anlayışının bireyden bireye, bireyden gruba ya da
gruplardan gruplara iletişimin pozitif yöne kanalizi etmesinin önemi de büyüktür.
İyi bir iletişim süreci birey ve örgüt performasını değişim yönelimli olarak
artırırken, ortaya çıkabilecek örgütsel çatışmaları en aza indirecek, hatta iyi yöne de
kanalize edebilecektir. Bu bağlamda Taylor (2006:13), farklılıkları iyi tanımanın,
empatinin, saygılı davranmanın, ikna edici ve bütünleştirici fikirlerin
hazırlanmasının; yanı sıra benzer, paralel ve birleştirici bakış açısını ortaya
koymanın, iletişimde açık ve net olmanın, bireysel olarak insanlarla anlaşmanın;
ilave olarak güçlü bir bağ ve iyi ilişkiler geliştirme ve anlamayı yaratmak içi
uğraşmanın, davranışların değiştirilebileceğini kabul etmenin, yetenekleri iyi bir
şekilde listelemenin kültürel bağlamda da etkili iletişimi sağlayacak unsurlar
olduklarını belirtmektedir.
Yine liderliğin örgütsel kültürde davranışları değiştirilebilmesi için en etkin
yöntemlerden biri de sürekli eğitimdir. Bireylerin gerek işe ilk girişlerinde uyum
sağlamaları, gerekse yeniliklere uyum için eğitimin sürekleştirilmesinin önemi
büyüktür. Eğitimin süreklileştirilmesi bir yandan örgüt kültürünün güçlenmesini
sağlarken, bir yandan da değişime ayak uydurma konusunda hem çalışanları, hem
de liderlerin işlerini daha kolaylaştıracak ve motivasyonu da maksimize edecektir
(Ishikawa, 1995: 40; Yıldırım, 2002: 57).
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Diğer taraftan, örgüt kültürü hangi yapıda olursa olsun değişimin bir stres
kaynağı olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bu nedenle katılımcı ve anlayışlı
süreçler yanında, stres, çatışma yönetimi, iş tatmini gibi konularda liderin aktif
olması gerekmektedir. Gerektiğinde konusunda uzman kişilerin de yardımları
alınabilecektir (Işıkhan, 2004: 39-41; Şimşek ve Diğ., 2003: 216, 251).
Uygulamada örgütsel liderliğin zayıflaması ile çalışanlara psikolojik şiddetin
(mobbing) uygulanması arasında korelasyon olduğu da görülmektedir. Lider
yönetici bu tür durumlarda acilen değişim odaklı uzlaştırıcı rasyonel çabaya
girmelidir (Tutar, 2004: 146-147).
Uygulamada ilerleyen yaşlarda bulunan ve liderlik yapması istenen
bireylerin de değişime git gide kendilerini kapadıkları da görülebilmekte yanı sıra
her şeyi en iyi bilenen kendisi olduğunu düşünme ve statüsünü koruma eğilimi içine
girme davranışları görülebilmektedir (Çelik, 2007: 20). Bu da zaten liderliğin
doğasıyla çatışan bir durum olarak görülebilir.
Uygulamada sıkça karşılaşılan diğer önemli liderlik olaylarından biri de
çeşitli nedenlerle liderlik iddiasında olan kişilerin bireyleri gelişime değil de, tam
tersine baskılamaya yönelik açık ya da örtülü tutumu olarak ortaya
konulabilmektedir. Bu yaklaşım tarzı liderliğin doğasına aykırı olmakla birlikte,
örgüt kültürünü tahrip edici pek çok olumsuzluğu (motivasyon bozukluğu,
güvensizlik, bireysel ve örgütsel verimsizlik, orta ve uzun vadede kurumun
gelişmesini önleme gibi) da beraberinde getirebilmektedir (Akdemir, 1994: 28).
Özellikle değişim liderliğin olumsuz yaklaşımları giderecek şekilde standardize
edilmesinin ve bu bağlamda liderin bizzat kendisini değiştirmeye yöneltilmesinin
önemi büyüktür.
Sonuç olarak yukarıdaki yaklaşımların, benzer şekilde daha önce açıklanan
kültürün bileşenlerinden ikisi olarak ifade edilen “örgütün üyeleri tarafından değer
ve inançların paylaşımı ile davranışları ve sembolleri ayırt etme ve değerlendirme”
yanı sıra değişim bağlamında ortaya konan “teknolojik değişim ve insanlardaki
değişim” ile de uyum içinde olduğu görülebilecektir (Nahavandi ve Malekzadeh
1998: 93; Barutçugil, 2004: 158). Dolayısıyla uygulamada lider bu açıklamalar
çerçevesinde katılımcı, değişime açık, güvenilir, açık ve net, empati yeteneğini
geliştiren, çalışanları geliştirici, bireysel farklılıkları önemseyen bir liderliği örgüt
ikliminde uygulama alanına koyabilecektir. Bu ise örgüt kültürünün lider ve
çalışanlarca paylaşılarak geliştirilmesini de sağlayarak değişimi örgüt kültürünün
sıradan bir süreci haline getirebilecektir.
3.3. Dış Çevre ve Paydaşlar Çerçevesinde Değerlendirme
Liderlik olgusu başlı başına dışa açılım ve etkileşim niteliği taşımaktadır.
Bu kapsamda liderlik kontrol edilemeyen dış çevredeki değişimlerden sürekli
etkilenen örgüt içi çevre arasında, adeta düzenleyici ve uyumlaştırıcı bir arabulucu
gibi davranış sergilemesini beraberinde getirebilmektedir. Burada lider doğal olarak
dış çevreden gelecek olumsuzlukları örgüt iklimine en az zararla yansıtma çabası
içinde olan bireydir. Yanı sıra dış çevredeki pozitif gelişmeleri de örgüte en iyi
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şekilde yansıtma ve en üst düzeyde faydalanma liderin bakış açısında olması gerekli
bir gerçekliktir (Dinçer, 2003: 52-54; Eren, 1993: 340-341). Dolayısıyla daha önce
belirtilen kartal örneğine dönülürse, kartalın istenen düzeyde uçuşu için çevre
şartlarının da etkili olabileceği bu bağlamda belirtilebilecektir.
Dış çevrede ortaya çıkan değişimler temel olarak finansman olanaklarında,
teknolojik gelişmelerde, insan kaynağı, yönetim uygulamaları ve yasal süreçler
kapsamında ortaya çıkabilecektir. Bu dört temel öğedeki çok yönlü ve karmaşık
değişim örgütü doğrudan etkilemekte ve örgüt kültürünü bu değişime yönelik
olarak adaptasyona zorlamaktadır. Dolayısıyla bu adaptasyonun adresi lider ve
liderlik anlayışından başka bir şey değildir.
Dış paydaşlar kapsamında yakın çevredeki yerel, bölgesel ya da ulusal
yapılanmalar (devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları vb.) olabileceği gibi,
günümüzde yaşanan küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki dönüşümlerin yol
açtığı etkiyle uluslararası ve uluslarüstü kurum, kuruluşlar, özel sektör
yapılanmaları da (finansal kuruluşlar, birleşmiş milletler, büyük ölçekli sınır
tanımayan sivil toplum kuruluşları vb) kültürel değişime etki edebilmektedir.
Örneğin, Dünya Bankası ya da IMF uygulamaları, Birleşmiş Milletlerin kararları,
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaklaşımları, Yeşil Barış Örgütü’nün eylemleri
kurumların özellikle çevresel ve toplumsal konulara örgütleri ve çalışanlarını
kültürel olarak bağımlı kılar hale gelmektedir (Başlar, 2005: 196, 32, 259; Ryfman,
2006: 22-24). Bir çok özel sektör aktörü sosyal sorumluluk kampanyalarını
kurumunun bir kültür öğesi olarak algılamakta / algılama durumda kalmaktadır
(Heap, 2000: 561; Kotler ve Lee, 2006: 172-175; Yaman, 2005: 69-71). Yine dış
çevre ile zorlanan pozitif yönlü sözü edilen dönüşümlerin örgüt kültürü açısından
adaptasyonu liderlik ile realize olabilecektir.
Sonuç
Günümüzde açık sistem özelliği gösterme durumunda olan örgütsel
yapıların değişimden kaçmaları da olanaksızdır. Bu bağlamda kurumsal örgütlerin
yaşayabilmesi ve gelişmesi ancak değişime olan pozitif entegrasyonları sonucunda
gerçekleşebilecektir. Gerek küreselleşmenin küresel normları içeren kalite
(yönetim, ürün, hizmet, süreç, anlayış, teknoloji gibi pek çok boyutta) yönelimli
etkisi, gerekse bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim sonucu işletmelerde üst
yönetim misyon ve vizyonlarını revize etmekte ve yeni stratejiler
geliştirmektedirler. Ancak üst yönetimin değişimi örgüt içinde başarılı bir şekilde
gerçekleştirmesi slogan şeklinde ve klasörleri dolduran sayfalarla olamamaktadır.
Diğer bir deyişle, liderlik kapsamında çalışanlarla bütünsel bir şekilde yaratılacak
ve geliştirilecek örgüt kültürünün önemi büyüktür.
Bu bağlamda, lider yöneticinin katılımcı anlayışı çerçevesinde, empati
yeteneğini geliştirerek, eğitim süreçleriyle ve alt kültürel değerlere önem vererek
ancak kurumsal kültüre de bireylerin entegrasyonunu sağlayacak yolları araması
gerekmektedir. Bu çerçevede lider yönetim anlayışının uygun çözüm yollarını
bularak yaratıcılığı ve motivasyonu geliştirmesi, bireysel ve örgütsel performansın
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artışını temin edecektir. Sonuç olarak bu yaklaşım tarzı da değişimde değişim
yaratan bir anlayışı örgüt ikliminde yaşatabilecektir.
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19.YÜZYILIN İLK YARISI (1823) YILI İSTANBUL LİMANI VE
DİĞER LİMANLARIMIZ ARASINDA Kİ BİR HAFTALIK DENİZ
TİCARİ TAŞIMACILIĞININ ANALİZİ
Hüseyin TOPUZ*
Özet
19. yy ilk yarısı Osmanlı deniz ticari taşımacılığı üzerine Başbakanlık Osmanlı
Arşivinde bulunan üç defter; İmparatorluğun denizcilik bölgeleri, bu denizler arasındaki
bağlantılar, gemi yükleri, gemi sayıları, tayfa sayıları ve milliyetleri hakkında önemli
bilgiler sunmaktadır. Belgelere göre İmparatorluğun deniz ticari taşımacılığı Karadeniz,
Marmara ve Ege denizinde cereyan etmektedir Bu üç denizdeki limanlardan yapılan
taşımalar, Tanzimat öncesi deniz ticari taşımacılığı hakkında önemli bir rehberdir.
Anahtar kelimeler: denizcilik, deniz ticareti, İstanbul limanı, deniz
taşımacılığı
AN ANALYSES ON MARITIME TARNSPORT OF A WEEK
BETWEEN ISTANBUL PORT AND OTHER PORTS IN THE FIRST HALF OF
THE 19. CENTURY (1823)
Abstract
The paper attemps to survey maritime transport in the first half of 19. century
through Prime Ministry Otoman Archives. The survey abridged from three works
(notebooks) of Prime Ministry Otoman Archives. The share and role of the Muslim
citizens in the maritime transport is examined and lastly made a comparision between
maritime transport of 19. century’s firs quarter and maritime transport of 18. century’s
second half.
Key Words: marine, maritime commerce, İstanbul port, maritime transport

Giriş
Çalışmamızda belgelere dayalı olarak, Osmanlıda ki liman hareketleri
detaylı olarak incelenerek imparatorluğun denizcilik bölgeleri, döneme ait gemilerin
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yükleri, gemi çeşitleri ve mürettebat hakkında detaylı analizler yapılarak 19 yy ilk
çeyreğinde İmparatorluğun deniz ticari taşımacılığı hakkında fikir sahibi olmak
hedeflenmiştir
Osmanlı imparatorluğunun bahsedilen 3–9 Mart 1823 tarihli belgeyle aynı
tarihlere rastlayan İzmir limanına ait D-HMK.22314 nolu belgede, aynı dönemde
İmparatorluğun dış deniz taşımacılığının mahiyeti hakkında önemli bir rehberdir.
Arşiv belgesine göre 13.02.1823 tarihi ile 12.03.1823 tarihleri arasında toplam 7
ülkeyle dış ticari taşıma yapılıyor. Bandıralar açısından en çok ticari taşımanın
yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla, İngiltere 7, Nemçe (Avusturya) 6 ve Fransa 4 ‘dür.
Bu üç ülkenin Osmanlıya ihraç ettiği mal sayısı ( parça ) olarak 272 değişik mal
çeşidini içerir.1Bu kısa fakat son derece önemli bilgiler, İmparatorluğun dış ticari
taşımalarda ne denli dışa bağımlı olduğuna dair küçümsenmeyecek ipuçları içerir.
Nitekim Taşımacılık da ki bu zayıf durum 1826 yılında II. Mahmut
tarafından fark edilerek, Milli bir ticaret filosunun kurulmasını teşvik ederek,
Osmanlıların en azından kendi sularında denizciliğin öncüsü olabilmesini
umuyordu.2 Bu amaçla ihdas edilmiş Hayriye tüccarlarına gemi sahibi olmaları,
gemileri için gerekli olan personeli eğitimine dair tedbirlerde alınmıştır.3 Padişahın
tüm çabalarına rağmen Ticari taşımaların büyük çoğunluğu Yabancı gemilerin
tekelinden alınamamıştır. Ancak şurası unutulmamalıdır tüm bu verilerden kesin bir
sonuç çıkarmak mümkün olmasa da, bu çalışmadan elde edineceğimiz bilgilerden
yola çıkarak 19 yy Osmanlı deniz ticari taşımacılığına ilişkin bazı genel sonuçlara
ulaşmak mümkündür.
1. Liman Hareketleri
1.1 İstanbul Limanından Çıkan Gemiler
69 gemi İstanbul’dan çıkarak, Karadeniz de ki 22 limana hareket etmiştir.
En sık uğranılan 7 liman ise Şile 10, Uzgara 10, Ünye ve Trabzon’a ise 6’şar gemi
uğramıştır. Bunu 5 gemi ile Midye, 4’ er gemiyle Kevgen (Kefgen) ve Ağva izler.
Kalan 15 limana hareket sayısı 4’den azdır.
Tablo 1: İstanbul’dan Çıkan Gemilerin Karadeniz de Gittiği
Limanların İsimleri ve Liman Hareketleri
Şile
Akçaşehir
Ibrail

10
1
2

1

BOA. DHMK. DOSYA NO:22314
Alan Palmer, Son Üçyüz Yılda Osmanlı İmparatorluğu, (Çev. B.Dişbudak), İş bankası Kültür
Yayınları, İstanbul–2003, s.105, 106.
3
Musa Çadırcı, “II. Mahmut Döneminde (1808–1839) Avrupa ve Hayriye Tüccarları”
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071–1920), Editörler; Osman Okyar, Halil İnalcık,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara,1977,s..237–241.
2
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Ünye
Kevgen (kefgen)
Kabokoz
Uzgara
Trabzon
Midye
Estafan
Mora (kargi) kastamonu
Varna
Kilyos
Eregli
Ineada
Agva
Göceyagiz
Ilçaklar
Kalas
Rumeli iskeleleri
Süzebolu
Rusya
Toplam (22 liman)

6
4
3
10
6
5
1
2
2
1
2
2
4
2
1
1
1
1
2
69

Kaynak: Cevdet-i İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23
Başkent’ten çıkıp Marmara ve Ege Denizindeki 31 limana 142 gemi
hareket etmiştir. En sık uğranılan limanlar ise Yalakabad (Yalova) 19, İznik 18,
Tekfurdağ (Tekirdağ) 13, Mudanya 12, Kurşunlu 11, geriye kalan 26 limana
uğrama sayısı ise 1 ile 10 arasında değişir.
Tablo 2: İstanbul’dan Çıkan Gemilerin Marmara ve Ege Denizinde Gittiği
İskelelerin İsimleri ve Liman Hareketleri
Yalova (Yalakabad)
Degirmendere
Marmara
İzmit
Kurşunlu
Çanakkale(Kal-ai Sultaniye)

19
1
4
18
11
3

Maltepe
Pendik
Trilya
Ulaşlı
Kırklaha
Tavşanal

4
1
1
1
1
1

Karamürsel
Tekfurdağı

8
13

Şarköy
Engürü

1
1
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Mudanya
Bandırma
Darıca
Kapudağı
Mihaliç
Mürefle
Kartal
Çekmece-i kebir (B.Çekmece)

12
6
2
3
8
1
6
4

Midilli
Paşalimanı
Silivri
Erdek
Bigados (Selimpaşa)
Tuzla
Gebze (Gegbüze)

1
4
1
2
1
1
2

Toplam (31 liman)

142

Kaynak: DMMK. İGE. Dosya No: 23650
Bu verilerden İstanbul’dan çıkan Marmara, Ege ve Karadeniz’e giden
toplam gemi ve liman sayısına ulaşabiliriz. Buna göre toplam da 211 gemi
(142+69), 53 (31+22) farklı limana uğramıştır.
1.2. İstanbul Limanına Giren Gemiler
Karadeniz’deki toplam 12 limandan 21 gemi İstanbul’a giriş yapmıştır. En
çok çıkış yapılan liman Ahyolu 5, Ağva 5 ve Midye 2 dir. Kalan 9 geminin diğer
limanlardan çıkış yapma sayısı birdir.
Tablo 3: Karadeniz’deki Limanlardan İstanbul’a Giren Gemilerin
Liman Hareketleri
Ereğli
Akçaşehir
Varna
Ahyolu
Kastifili
Kabakoz
Ağva
Midye
İğneada
Ganice
Şile
Erinorkoyu
Toplam (12 Liman)

1
1
1
5
1
1
5
2
1
1
1
1
21

Kaynak: Cevdet-I İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23
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Marmara ve Egedeki limanlardan ise İstanbul’a toplam 40 limandan 121
gemi çıkış yapmıştır. En sık çıkış yapılan liman Mudanya 18,Yalova 11, Çınarcık
9,Kastra(Mora) ve İzmit’ten 8, Tekfurdağ(Tekirdağ) 6 gemi çıkış yapmıştır.
Bahsedilen 6 limandan toplamda 60 gemi çıkış yapmıştır. Kalan 61 gemi 34 limana
6’dan daha az sayıda uğramıştır.
Tablo 4: Marmara ve Egedeki Limanlardan İstanbul’a Giren
Gemilerin Liman Hareketleri

Liman
Hora (Şarköy)
Kastelloz (Kasterlid)
Ganoz
Erdek
Kumbağı
Mudanya
Silivri
Mihaliç
Gemlik
Çardak
Bandırma
Kapudağı
Kartal
İnöz
Bergos
Marmara
Tobcu
Yalova
Maltepe
Paşalimanı

Liman
hareketi
4
1
2
1
1
18
3
4
1
1
3
3
5
1
1
1
1
11
1
1

Liman
Kurşunlu
Karamürsel
Tekfurdağı (Tekirdağ)
İzmit
Karaboğa
Mağdos(Eceabad)
Çınarcık
Halidere
Foçadere
Kastra(Mora)
Enğürü(Engerek)
Çekmece (K.Çekmece)
Kal-a Sultaniye (Çanakkale)
Gelibolu
Darıca
Pavli(Pavlo)
Gelenbe
Gebze (Gegbuze)
Emrutlu (Armutlu)
Kabaklı
Toplam ( 40 Liman)

Liman
hareketi
5
6
1
8
1
1
9
2
1
8
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
121

Kaynak: Cevdet-I İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23
Bu önemli verilerden yola çıkarak 3–9 Mart 1823 tarihinde İstanbul
Limanına giren toplam gemi ve liman sayısına ulaşabiliriz. Buna göre 142 gemi
(121+21) toplam (40+12) 52 farklı limandan İstanbul’a giriş yapmıştır.
1.3. Marmara ve Ege Denizinden, İstanbul Limanına Giren ve Çıkan
Gemilerin Uğradığı Limanların Envanteri
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1-Hora (Şarköy), 2-Kastelloz (Kosterlid), 3-Ganoz, 4-Erdek, 5-Kumbağı,
6-Mudanya, 7-Silivri, 8-Mihaliç, 9-Gemlik, 10-Çardak, 11-Bandırma, 12-Kapudağı,
13-Kartal, 14- İnöz,15-Bergos, 16-Marmara, 17-Tobcu, 18-Yalova, 19-Maltepe, 20PaşaLimanı, 21-Kurşunlu, 22-Karamürsel, 23-Tekirdağ (Tekfurdağ), 24-İzmit, 25Karaboğa, 26-Mağdos, 27-Çınarcık, 28-Halidere, 29-Foçadere, 30-Kastra (Mora),
31-Engürü (Engerek), 32-K.Çekmece, 33-Çanakkale (Kal-a I sultaniye), 34Gelibolu, 35-Darıca, 36-Pavli (Pavlo), 37-Gelenbe, 38-Gebze, 39-Armutlu
(Emrutlu), 40-Kabaklı, 41-Değirmendere,42-Mürefle, 43-Pendik, 44-Trilya, 45Ulaşlı, 46-Kırklaha, 47-Tavşanal, 48-Şarköy, 49-Midilli, 50-Bigados, 51-Tuzla, 52B. Çekmece, 53-Malta.
1.4. Karadeniz’den, İstanbul Limanına Giren ve Çıkan Gemilerin
Uğradığı Limanların Envanteri
1-Şile, 2-Akçaşehir, 3-İbrail, 4-Ünye, 5-Kevgen (Kefgen), 6-Kabokoz, 7Uzgara, 8-Trabzon, 9-Midye, 10-Mora (Karğı), 12-Varna, 13-Kilyos, 14-Ereğli, 15İğneada (inada), 16-Ağva, 17-Göceyağız, 18-İlçaklar, 19-Kalos, 20-Rumeli
İskelelri, 21-Süzebolu, 22-Rusya, 23-Ahyolu, 24-Kastifili, 25-Ganice, 26Erinorkoyu.
Başkent’in Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz ile bağlantısı olan 79
(53+26) farklı limana ulaşılmaktadır.
2. Döneme Ait Gemilerin Taşıdığı Yükler
Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’den gelip, İstanbul Limanına Giden
Gemilerin Taşıdığı Mal Çeşitleri: Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden aldığımız üç
adet belgeden elde edilen verilerden oluşturulan Tablonun analiz sonuçları şöyledir.
Bu istikamette toplam 142 gemi mevcut olup, bunların bir haftada 3 Mart
1823–9 Mart 1823 Tarihleri arasında Başkent’e taşıdığı 31 farklı türde mal vardır.
Bunlar sırasıyla;
1-Hınta (Buğday), 2-Hamr (Şarap), Hatap (Odun), 4-Kömür, 5-KelleKulak,
6-Saman, 7-Gedüs Bezi, 8-Pekmez, 9-Nohut, 10-Bogaz Bezi ve İplik, 11-Penpe-i
ham, 12-Şem-i Revgan,13-Meyve, 14-Soğan, 15-Üzüm, 16-Esba-I Pelit, 17-Boğazı
Denği, 18-Peksimet, 19-Irk, 20-Zeytin, 21-Çanak, 22-Keten Tohumu, 23-Kiçe
(Keçe), 24-Duhan, 25-Cup, 26-Peksimet, 27-Taş, 28-Kereste, 29-Çember Takımı,
30-Zeytin, 31-Sebze.
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizinin Farklı limanlarından İstanbula gelen
toplam 142 gemiden 122 tanesi dolu, 20 taneside boşdur ( %14,8) Bu gemilerin
taşıdığı mallar arasında ilk sırayı hatap (odun) almaktadır.142 gemiden 51’i hatap
taşıyor (%35,21), ikinci sırayı kömür izler.11 gemi kömür taşıyor.( %7,746) Bu
yüzdelere hem kömür hem odun taşıyan 3 gemi dâhil değildir. Üçüncü sırayı şarab
alır. 7 gemi şarap taşıyor. (%4.92), bunu 6 şar gemiyle meyve ve zeytin taşıyan
gemiler izler. (%4, 22) Geriye kalan gemi yükleri ise sayı olarak altıdan azdır.
(%4.22) Boş olan gemi sayısı ise 20’dir.(%14,8)

104

19.Yüzyılın İlk Yarısı (1823) Yılı İstanbul Limanı ve Diğer Limanlarımız Arasındaki Bir Haftalık...

142 gemiden 15’i Karadeniz deki limanlardan gelmektedir. Bu 15 geminin
2’si boştur. Geriye kalan gemi yükleri arasında sırasıyla hatap, kömür, şem-i revgan
(mum), peksimet, kereste ve zeytin vardır. Toplam da 6 çeşit mal mevcuttur.
Tablo 5: Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’den Gelip, İstanbul’a
Giden Gemilerin 1 Haftada İstanbul’a Taşıdığı Mal Çeşitleri, Geldikleri
limanlar, Gemi Türleri ve Tayfa Sayıları
Karadeniz
Mallar

Reis

Tayfa
Gemi Türü
Sayısı

Hınta ve
Erzak_ı Saire Benako Çektirme
Hamr (şarab) Foti
Çektirme
Hatab (odun) Hasan Çektirme
Hamr
Yevan Çektirme
Hınta(Buğday) Estoraki Çektirme
Hatab(odun)
Boş

Salih
Yorği

Çektirme
Çektirme

Hatab(odun)
Hatab(odun)
Kömür
Hatab(odun)
Hatab(odun)
Hatab(odun)
Hatab(odun)

Hüseyin
Estirati
Mehmet
Halil
Yorği
Mihal
Dimitri

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

Kelle-Kulak
Hatab(odun)
Hatab(odun)

Ali
Yorği
Tanaş

Çektirme
Çektirme
Çektirme

Hatab(odun)
Hatab(odun)
Hatab(odun)
Saman
Hatab(odun)

Kasfondi
Yani
Nikola
Minol
Penapot
Süleyma
n
Yorgaki
Aleksi

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

Hatab(odun)
Çektirme
Hatab(odun)
Çektirme
Hatab(odun)
Çektirme
Hınta(Buğday)
ve Gedüs Bezi Mehmet Çektirme
Pekmez
Mustafa Çektirme

Liman

Gün

Rum: 7 Tekfurdağ
Rum: 15 Ganos
Müsl: 8
Rum: 2 İzmit
Rum: 4 Hora (Hasköy)
M: 1 R:11 Karabiga
M:12
izmit
R:4
R:6
Maydos
Fıstıklı
M:7
(Kostifili)
M:12 R:3 Çınarcık
M:19
Halıdere
M:1 R:6 Foçadere
R:8
Kostra (Mora)
R:9
Kostra (Mora)
R:6
Engürü
Mihaliç
M:4
(Karacabey)
R:9
Yalova
R:7
Yalova
Kastra
R:10
(Mora)
R:9
Kastra (Mora)
R:7
Kastra (Mora)
R:9
Çekmece
M:2 R:3 Çınarcık

3 Mart 1823
3 Mart 1823

M:2 R:7 Çınarcık
M: R:1 Çınarcık
R:6 M:2 Yalova

4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823

M.3 R:7 Mudanya
M:5
Yalova

4 Mart 1823
4 Mart 1823
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3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
3 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823

Karadeniz
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Hatab(odun)
Boş
Hatab(odun)
Hınta(Buğday)
Hatab(odun)
Boş
Nohut ve
Pekmez
Hatab(odun)ve
Kömür
Boş
Hatab
Hatab
Kömür
Boğaz Bezi ,
Pekmez ve
iplik
Penbe-i Ham
(Ham Pamuk)
Boş
Hamr
Kömür
Kömür
Boş
Hatab-Kömür
Kömür
Şem-i
Revgan(Mum)
Boş
Boş
Hatab(odun)
Hatab(odun)
Meyve
Hatap(Odun)
Hatap(Odun)
Boş
Hatap(Odun)
Soğan
Kömür
Boş
Üzüm
Esba-i Pelit
Boğası
Dengi,Boğası
Beci

Mustafa
Esnoni
Mehmet
Mustafa
Salih
Dimitri
Süleyma
n

Çektirme
Piyade
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823

Çektirme

Kabokoz
Mudanya
Ağva
Mudanya
M:12 R:4 İzmit
R:4
Midye
Çanakkale
M:1 R:5 (Kala-i ultaniye)

Mehmet
Halil
Salih
Hasan
Ali

Çektirme
Sandal
Çektirme
Çektirme
Çektirme

M:9
M:35
M:6
M:4 R:3
M:9

Karamürsel
Ağva
İzmit
Karamürsel
iğneada

4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823

Ahmet

Çektirme

M:5
M:1
R:11
R:2
R:8
M:3
M:6
M:1 R:3
M:15

Gelibolu
Mihaliç
(Karacabey)
Kartal
Darıca
Karamürsel
Pavlo
Midye
İzmit

4 Mart 1823

R:5

Ganice

4 Mart 1823

Karadeniz

Ahyolu
Mudanya
Mudanya
Karamürsel
M:12 R:3 İzmit
M:11
Gelenbe
M:7
Ağva
M:7
Ağva
R:4
Mudanya
M:1 R:3 Çınarcık
M:3
Kartal
M:4
Silivri
R:4
Mudanya
R:7
Kurşunlu
M:2 R:4 Kurşunlu

5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823

Karadeniz

R:6

5 Mart 1823

Angoli Tombaz
Dimitri Çektirme
Rominko Martiko
Ali
Çektirme
Ali
Çektirme
Hüseyin Çektirme
Osman Çektirme
Gümüşgöz
Çektirme
Lefter
Anesti
Suturi
Halil
İbrahim
Memiş
Hüseyin
İbrahim
Hıristo
Mehmet
Mehmet
Tahir
Nikol
Tınaş
Hüseyin

Çektirme
Piyade
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Sandal
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Piyade
Çektirme
Çektirme

Estarati Çektirme

M:4
R:4
M:6
M:6

R: 7
R:4
R:4
M:10

Kurşunlu
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Karadeniz
Karadeniz

4 Mart 1823

4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823
4 Mart 1823

Karadeniz

Karadeniz

Karadeniz
Karadeniz
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Hınta(Buğday)
Hatap(Odun)
Meyve
Meyve
Meyve
Meyve
Peksimet
Hatap(Odun)
ve Kömür
Meyve
Hatap(odun)
Boş

Hasan Çektirme
Eyüb
Çektirme
Abdullah Çektirme
Ali
Çektirme
Mehmet Çektirme
Halil
Sandal
Estafani Çektirme

M:6
R:4
M:8
M:12
M:1
M:10
R:6 M:2

Gebze
(gegebüze)
Şile
Gelenbe
Gelenbe
Darıca
Gelenbe
Ahyolu

5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823

Karamürsel
Gelenbe
Ağva
Mudanya

5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823

Bekir
İbrahim
Mehmet
Mihal
BayramHatap (Odun) Osman
Hatap (odun) Borgi

Çektirme
Sandal
Çektirme
Piyade

M:7
M:11
M:6
R:4

Çektirme
Çektirme

5 Mart 1823
5 Mart 1823

Hatap (odun)
Hatap (odun)
Hamr (şarab)
Hatap (odun)
Kömür
Hatap (odun)
Hatap (odun)
Hatap (odun)
Hatap (odun)
Boş
Hatap (odun)
Hatap (odun)
Hatap (odun)
Hamr (içki)
Hatap
Hamr ve Irk
Hamr ve Irk
Hatap
Hamr ve Irk
Zeytin
Hınta
Çanak
Keten tohumu
Zeytin
Pekmez
Kiçe ve
pekmez
Zeytin
Boş

Tohay
Yahya
Piretor
Antaş
Ahmet
Penaki
Yorği
Estarati
Penapot
Pendazi
Hüseyin
Salman
Yorgaki
Panaki
Kostandi
Penaki
Kıraman
Salih
Minol
Yani
Emin
Yorgi
Şerif
Yasil
Said

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

M:7 R:1 Armutlu
R:10
Kastra (Mora)
Yalova
R:6
(Yalakabad)
M:7
Kabaklı
R:6
Kapudağı
M:1 R:7 Erinorkoyu
M:12 R:2 Halıdere
R:6
Yalova
R:8
Kastra (Mora)
M:1 R:3 Çınarcık
M:1 R:4 Çınarcık
M:3 R:3 Yalova
M:4
Y]lova
M:2 R:7 Çınarcık
M:1 R:7 Çınarcık
R:9
Hora (Şarköy)
R:10
Kastelloz
R:9
Hora (Şarköy)
R:16
Fanos( )
M:1 R:9 Erdek
R:5
Kumbağı
M:1 R:5 Mudanya
M:1
Silivri
R:4
Hora (Şarköy)
M:4 R:1 Mihalif
R:5
Gemlik
M:4 R:2 Çardak

İbrahi
Tınaş
Ali

Çektirme
Çektirme
Çektirme

M:2 R:3 Bandırma
R:6
Mudanya
R:3 M:6 Mihaliç

6 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
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5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
5 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823
6 Mart 1823

Karadeniz

Hüseyin TOPUZ

Kömür
Hatap
Kömür
Zeytin
Boş
Duhan(tabaç)
Kömür
Cub
(okunamadı)
Peksimet
Boş
Taş
Hatap
Kiçe(keçe)
Hatap
Hatap
Sebze
Boş
Boş
Üzüm
Soğan
Boş
Kömür
Zeytin
Kereste
Zeytin
Çember takımı
Kereste
Boş
Boş
Peksimet

Estarati
Benakor
Hüseyin
Tiriko
Yamandi
Hüseyin
Salih

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Lefke
Çektirme

R:3
R:10
M:12
R:8
R:4
M:1
M:3 R:2

(Karacabey)
Ereğli
Kapudağı
Kartal
Mudanya
Mudanya
İnöz
Silivri

7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823

Fevzi
Mehmet
Penço
Toksaki
Yorgi
Malko
Dimitrak
i

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

M:8
M:1 R:5
M:5 R:5
R:9
R:7
R:6

Kartal
Dergos
Bandırma
Marmara
Topcu
Bandırma

7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823

Çektirme

Fevze
Nikola

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
5 Direkli
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

R:6
Yalova
M:12
Ermeni 2 İzmit
R:5
Maltepe
R:4
Mudanya
R:4
Mudanya
R:5
Yalova
M:1 R:7 Kurşunlu
R:4
Mudanya
R:5
Kapudağı
R:7
Mudanya
M:12
Akçaşehir
M:1 R:5 Varna
R:3
Paşalimanı
R:6
Ahyolu
R:4
Mudanya
R:4
Mudanya
R:5
Ahyolu
M:10
Ermeni 2 İzmit
M:1 R:7 Ahyolu
R:6
Kurşunlu
R:6
Yalova
M:5
Yalova
M:6
Karamürsel
R:4
Kartal

Dimitraki
Dimitraki

Kostanti
Bekir
Yordam
Kostanti
Yorgi
Ahmet
Hüseyin
Kostanti
Nikola
Nikola
Hırist
Benaki
Karakaş
Hatap
Ahmet
Hınta(buğday) Hasan
Üzüm
Metro
Hatap
Benaki
Pekmez
İsmail
Hatap
Ali
Sebze
Nikola

Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme
Çektirme

Karadeniz

7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
7 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823
8 Mart 1823

Karadeniz
Karadeniz
Karadeniz

Karadeniz

9 Mart 1823
9 Mart 1823
9 Mart 1823
9 Mart 1823
9 Mart 1823
9 Mart 1823
9 Mart 1823

Kaynak: Cevdet-I İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23 Sayfa 1–2 den
Derlenmiştir
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İstanbul’dan çıkıp Karadeniz’e giden Gemilerin yükleri ise şöyledir. 3 Mart
1823 tarihinde İstanbul’dan Karadeniz yönüne 5 gemi çıkmıştır. Bunlardan 2 tanesi
mühimmat yüklüdür ve Trabzon limanına gitmektedir. 2 tanesi tuz yüklüdür biri
Ünye ye diğeri Trabzon limanına gitmektedir. Bir tanesi ise limon ve portakal
yüküyle İbrail limanına gitmektedir. En yoğun gün bu tarihtir.5 Mart 1823 tarihinde
aynı yöne iki gemi çıkmıştır. İkisi de mühimmat yüklüdür. İstikametleri ise
Trabzondur. 6 Mart 1823’de 2 gemi çıkmıştır. Biri tuz diğeri keten yüklüdür, keten
yüklü olan Varna ya, tuz yüklü olan Trabzon’a gitmektedir. 7 Mart 1823 tarihinde
İstanbul’dan Rusya ya bir gemi çıkmıştır. Bu geminin yükü de tuzdur. Bu
istikamette en çok gidilen liman Trabzon limanıdır.
Bu istikamette kullanılan gemi türleri ise 4 martiko, 3 brik, 1 dört çifte, 1
şayka ve 1 şehtiyedir.
İstanbul’dan Karadeniz’e ve Rusya iskelelerine giden gemi reislerinin
tamamı Müslüman ismi taşımaktadır ve tayfa sayısı en az 6 ençok 19 dur.
Karadeniz istikametine toplam 69 gemi gitmiştir. Bunlardan 10 tanesi dolu 59
tanesi boştur.
Tablo 6: İstanbul’dan Çıkan Karadeniz’e Giden Gemilerin 1 Haftada
Karadeniz deki Limanlara Taşıdığı Mal Çeşitleri, Gidilen limanlar, Gemi
Türleri ve Tayfa Sayıları

Mallar

Reis

Gemi Türü

Tayfa Sayısı

Liman

Gün

Limon ve Portakal

Ahmet

Dört Çifte

M:2 R:4

İbrail

3 Mart 1823

Tuz

İsmail

Martiko

M:6 R:7

Trabzon

3 Mart 1823

Mühimmat

Mustafa

Martiko

M:7 R:8

Trabzon

3 Mart 1823

Tuz

Mehmet

Şehdiye

M:9 R:4

Ünye

3 Mart 1823

Mühimmat

Mustafa

Martiko

M:12 R:7

Trabzon

3 Mart 1823

Mühimmat

Arif

Brik

M:13 R:4

Trabzon

5 Mart 1823

Mühimmat

İsmail

Brik

M:5 R:5

Trabzon

5 Mart 1823

Tuz

Hüseyin

Şayka

M:5 R:7

Trabzon

6 Mart 1823

Tuz

Osman

Brik

M:8 R:7

Rusya

7 Mart 1823

İsmail

Martiko

M:7

Varna

6 Mart 1823

Keten

Kaynak: Cevdet-I İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23
İstanbul’dan çıkıp, Marmara ve Ege yönüne sadece kereste yüklü bir gemi,
Şarköy limanına gitmiştir. (6 Mart 1823) Belirtilen yöne giden gemi sayısı 142 dir.
Bu kadar çok gemi içerisinde sadece bir tanesi’ nin yüklü olması Başkent’in
üretimin önemli bir kısmını kendine çeken büyük bir tüketim merkezi olduğu
düşüncesini pekiştirmektedir. Bu geminin de reisi müslümandır.
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Tablo: 7 İstanbul’dan Çıkan Marmara ve Ege Denizine Giden
Gemilerin 1 Haftada Limanlara Taşıdığı Mal Çeşitleri, Gidilen limanlar, Gemi
Türleri ve Tayfa Sayıları
Mallar

Reis

Gemi Türü

Tayfa Sayısı

Liman

Gün

Kereste

Süleyman

Çektirme

M:1 R:6

Şarköy

5 Mart 1823

Kaynak: DMMK. İGE. Dosya No: 23650
19 yy ilk çeyreğindeki yapılan deniz ticari taşımalarla, 18 yy ikinci
yarısında yapılan taşımalar arasında büyük bir fark yoktur. İstanbul Ticaret Tarihi
isimli çalışmada konuyla ilgili incelenen İstanbul Ahkâm defterlerinde, gemi ile
yapılan ticari taşımalar, ilgili esnaf birliklerince, mesleki örgütlenmeler dâhilinde
taşımacılıkla ilgili kuralların nizamnameye dönüşmesi ile hareket etmekteydiler.
Bütün bu faaliyetler belirli nizamlar çerçevesinde yapılmaktadır.
Konumuz açısından son derece önemli olan bu belgelerden bazıları,
6/289/835, 21–30 Ağustos 1763 yılına ait belgede miri zahirenin Tekfurdağı
iskelesinden İstanbul’a kayık kiralanarak zamanında nakledilmesine dair ilan ve
hüküm, 8/124/377 şile, Kabakos iskelesine gelen tomruğun gemi ile İstanbul’a
nakledilmesi ve nakledilen gemilerin adedine dâhil nizam ve bu nizama karşı çıkan
rençperlerin müdahalelerinin önlenmesine dâhil hüküm ve ilan, 8/155/494 ve 4–13
Ağustos 1763 tarihli İstanbul’a gemi ile kömür nakletme nizamı ve bu nizama
muhalefet olunmamasına dâhil hüküm, 9/54/201 cibal-i mübahadan gelen odun ve
kömürü gemi reisleri tarafından nöbet usulüne göre İstanbul’a nakletme nizamları,
9/233/896 ve 21–29 Mart 1778 tarihli kalas iskelesinden İstanbul’a muhtelif emtia
nakleden gemi reisinin gemisinin kazaya uğraması sonucu gemisindeki emtianın
kurtarılması ve kendisine iadesine dair hüküm.4 Ayrıca bahsi geçen ve burada
hepsine değinmediğimiz bu belgeler imparatorluğun deniz ticari taşımacılığının
belirli kurallar ve nizamlar çerçevesince yapıldığının kanıtıdır. Bu belgelerde 1742–
1779 tarihleri arasında ki batan gemilerin mallarına göz atıldığında 1823 tarihli
belgelerde geçen mallarla, incelenen dönemdeki malların örtüştüğü görülmektedir (
odun, kömür, saman, meyve, tomruk, keten, kereste, zeytin ve soğan sıkça
geçmektedir ). Bu malların büyük çoğunluğunun İstanbul istikametine gittiği
görülmektedir. Kabotaj taşımalarının büyük çoğunluğu da İstanbul limanına
yapılmaktadır.
3. Gemi Çeşitleri ve Mürettebat
Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan gemiler kürekle ve yelkenle yürüyen
gemiler olarak ikiye ayrılır. Bunlardan mavna, Şayka, tonbaz, sandal ve çektirme

4

Ahmet Kala, İstanbul Ahkâm Defterleri, İstanbul Ticaret Tarihi 1 ( 1742 – 1779 ), İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, İstanbul Araştırmaları Merkezi, Eksen
basım yayın, s.208, 209, 277, 310, 337, 338
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kürekle yürüyen, şehdiye ve brik ise yelkenle yürüyen gemilerdir.5Bunlarda mavna
26 oturaklı genellikle iki bazen üç direkli olarak inşa edilen çektiri nevinden
gemilerdir. Şayka, altı düz ve enli bilhassa Osmanlılar tarafından Karadeniz de
kullanılan, uzunluğu 17–33 zira arasında değişen gemilerdir. Sandal; bir gemide
bulunan ve 7–12 arasında kürekleri olan kayıktır. Tonbaz; yelkeni ikişer demiri ve
kürekleri bulunan güvertesiz ve altı düz olup genellikle Karadeniz de kullanılan
gemilerdir.6
Şehtiye ve brik ise yelkenli gemiler sınıfına girer. Yelkenli gemilerin iki
direkli anbarsız (tek anbarlı) olanlarına brik denilir. Şehtiye ise buna şityede denilir,
alelade iki direkli olan şehdiyeler büyük ve küçük olarak iki kısımdır. Küçük
şehdiyeler 23 ila 27 zira büyükleri ise 35 ziradır.7( Zira: Dirsekten orta parmak
ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsü 1 zira 75–90 cm dir )8
İstanbul’dan çıkıp Karadeniz’e giden 69 gemi içerisinde 10 farklı türde
gemi bulunmaktadır. Bunlar 30 beş çifte,3 dört çifte,10 brik sefine, 13 Martiko, 1
şehtiye, 2 çatal kıçlı sefine, 5 sivri kıçlı sefine, 3çenber, 1 şayka ve 1 mavnadır.
Mürettebata gelince 69 gemide çalışan 196 Rum tayfa, 445 müslüman tayfa
olmak üzere toplamda 641 tayfa çalışmaktadır. Bu hatta çalışan gemilerdeki
müslüman oranı %69,42’dir. Gemi başına ise ortalama 9 tayfa düşer.
Tablo 8: İstanbul’dan Çıkan Karadeniz’e Giden Gemi Türleri, Sayısı,
Tayfa Sayısı ve Uyruğu
Gemi Türleri, Sayısı
Beş çifte
Dört çifte
Brik sefine
Martiko

30
3
10
13

Şehtiye
Çatal Kıçlı Sefine
Sivri Kıçlı Sefine
Çember

1
2
5
3

Şayka
Mavna

1
1

Toplam (10 çeşit gemi)

69

Tayfa Sayısı ve Uyruğu
Rum Tayfa
196
Müslüman Tayfa
445
Ermeni Tayfa
0
Toplam

641

Kaynak: Cevdet-İ İktisat Sıra No:1101,Dosya No:23.
5

Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Türk Tarih
Kurumu Basımevi – Ankara,1984 s,455.448.460.
6
İdris Bostan Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara,1992, s. 87,88,92.
7
Uzunçarşılı, s.466,467.
8
Ferit, Develioğlu: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 14.Baskı, Aydın Kitabevi
Yayınları, Ankara,1983,s.1188.
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İstanbul’dan çıkıp Marmara ve Ege Denizine giden 142 gemi içerisinde ise
çektirme 132, piyade 6, tonbaz 3, lefke 1, olmak üzere 4 farklı türde gemi
çalışmaktadır. Mürettebat sayılarına gelince, 142 gemide 425 müslüman, 463 Rum
ve 53 Ermeni tayfa çalışmaktadır. Genel yekün 941 dir. Rum tayfa sayısında
baskınlık söz konusudur. Bu istikamette çalışan toplam tayfa içinde müslüman
oranı %49, 2 dir. Gemi başına ortalama 6 tayfa düşer. İstanbul’dan çıkıp bu üç
farklı denizdeki limanlara giden toplam 211 (142+69) gemide 1582 (941+641)
tayfa çalışmakta olup gemi başına yaklaşık 7 tayfa düşer.
Tablo 9: İstanbul’dan Çıkan Marmara ve Ege Denizine Giden Gemi
Türleri, Sayıları, Tayfa Sayısı ve Uyruğu
Çektirme
132
Müslüman tayfa
Piyade
6
Rum tayfa
Tonbaz
3
Ermeni tayfa
Lefke
1
TOPLAM
Toplam
142
Kaynak: DMMK. İGE. Dosya No:23650

425
463
53
941

Marmara ve Egeden İstanbul’a giren 121 gemiden, çektirme 110, lefke 1,
piyade 4 tonbaz 1, sandal 4, martiko 1 dir.6 farklı türde gemi Başkent’e giriş
yapmıştır.
Tablo 10:Marmara Ve Egeden İstanbul’a Giren Gemi Türleri ve
Sayısı
Çektirme
Lefke
Piyade
Tonboz
Sandal
Martiko
Toplam (6 Çeşit Gemi)

110
1
4
1
4
1
121

Kaynak: Cevdet-I İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23
Karadenizden İstanbul’a üç farklı türden 21 gemi giriş yapmıştır.
Bunlardan 19 tanesi çektirmedir. Kalan 2 gemiden bir tanesi beş direkli diğeri
sandaldır. Çektirme gemiler çoğunluktadır.
Tablo 11: Karadeniz’den İstanbul'a Giren Gemi Türleri ve Sayısı

Çekdirme
Beş Direkli

19
1

Tayfa Sayısı ve Uyruğu
Müslüman Tayfa
Rum Tayfa

112

432
584
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Sandal
Toplam (3 çeşit gemi)

1
21

Ermeni
Toplam

4
1020

Kaynak: Cevdet-I İktisat Sıra No: 1101, Dosya No: 23
Marmara, Ege ve Karadeniz den Başkent’e giren 142 gemide 432
Müslüman, 584 Rum ve 4 Ermeni tayfa çalışmaktadır. Rum Tayfa sayısı Müslüman
tayfa sayısına oranla fazladır. Toplamda 142 gemide 1020 mürettebat
çalışmaktadır.142 gemide tüm çalışanlar içinde Müslüman tayfa oranı % 42,35’dir.
Gemi başına ortalama 7 tayfa düşer.
Marmara, Ege ve Karadeniz den İstanbul limanına giriş ve çıkış yapan
toplam 353 gemide, 1302 Müslüman,1243 Rum ve 57 Ermeni olmak üzere 2602
kişi istihdam edilmektedir.353 geminin reislerinin 196 sı Müslüman ismi
taşımaktadır.(% 55,5). Reis isimlerinden gemi sahiplerine ulaşmak imkânsızdır.
M.Çizakça‘nın, Osmanlı İmparatorluğunun 5 Mart 1823 tarihli Akdeniz ve
Karadeniz de sefer yapan özel sektöre ait bütün gemilerin sayımının yapıldığı MAD
20181 numarayla kayıtlı belgeye dayanarak yaptığı 1820’ler gibi oldukça geç bir
tarih de bile Osmanlı gemiciliği Müslümanların egemenliği altında; Hıristiyan gemi
sahiplerinin yalnızca %8 ‘ini oluşturuyor. Ama kaptanlar arasında daha çok
Hıristiyan’a rastlanıyor.’’9 İfadesin den İncelenen dönemdeki Deniz ticari
taşımacılığını yapan gemilerin sahiplerinin çoğunluğunun Müslüman olduğu
sonucuna ulaşabiliriz. 1820 sonrası Müslüman gemileri sayısındaki artışın sebebi,
Balkanlarda meydana gelen aşırı milliyetçiliğin neden olduğu ayaklanmalar sonucu
Özellikle Osmanlı’nın Ege Adalarındaki Rumlara Karadeniz’e çıkma hususunda
yasaklar koyması ve müslüman halkı ticaret konusunda teşvik etmesinden
kaynaklanmaktadır.10 Dolayısıyla deniz ticari taşımacılığını yapan Osmanlı tebaası
müslüman gemilerin elde ettikleri bir üstünlük olarak değerlendirmemek gerekir.
Ayrıca MAD. 20181 numarayla kayıtlı defterde “Vezir Ali ve Mehmet Selim
Paşalarla Reisü’l-Küttab Mehmet Sadık ve Mehmet Seyyid Efendiler zamanında,
Osmanlı Devleti Tüccarlarından bazılarının mutasarrıf oldukları sefinelerini Eflak
ve Boğdan ahalisine, Onlarında Yunanlılara satmasından dolayı ileride tüccarın
elinde hiçbir gemi kalmayacağından bahisle bir memnuiyet-i muvakataanın vaz’ına
dair Kaptan paşa’ya hitaben yazılan buyruldu ile sefine sahiplerinin yedlerine
sened-i Bahri verilmesi’’ ibaresi de Osmanlının bu tarihlerde kendi deniz ticari
taşımacılığını yapan gemilerin Yunanlılara satılmamasına yönelik ciddi önlemler
aldığının bir göstergesidir.11

9

Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batı’ da İş Ortaklıkları Tarihi, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları,(Çev. Şehnaz Layıkel),Numune Matbaacılık, İstanbul, Mayıs–1999,s.109
10
İdris, Bostan,’’ İzn-i Sefine Defterleri ve Karadeniz’de Rusya ile Ticaret Yapan Devlet-i Aliye
Tüccarları 1780–1846’’ Marmara Üniversitesi FEF. Türklük Araştırmaları Dergisi, Yıl 1990,
Sayı:6, İstanbul–1991,s.33,38
11
BOA, MAD.20181, sene; 1823
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Tablo 12:
Günler

İstanbul’dan
Çıkıp Marmara
ve
Ege
Limanlarına
Giren

İstanbul’dan
Çıkıp
Karadeniz’dek
i Limanlarına
Giren

3 Mart
1823)(Pzt)
4 Mart 1823
(Salı)
5 Mart 1823
Çarş)
6 Mart 1823
(Perş)
7 Mart 1823
(Cuma)
8 Mart 1823
(Cmt)
9Mart 1823
(Pazar)
Toplam

18

Rusya
Giren

Toplam

18

Marmara, Ege
ve
Karadenizden
Çıkıp İstanbul
Limanına
Giren
15

16

10

33

59

32

20

36

88

21

13

1

19

54

17

6

1

20

44

23

-

-

12

34

15

-

-

7

23

142

67

2

142

353

51

Kaynak: Cevdet-i İktisat Sıra No:1101.Dosya No:23-DMMK. İGE. Dosya
No:23650’den derlenmiştir.
Yukarıda ki tabloya göre 1823 tarihli belgeyi günlere göre değerlemesini
yaparsak.3–9 Mart tarihleri arasında toplam 353 gemi faaliyet gösteriyor. Bunlardan
(142+67+2) 211 gemi İstanbul’dan çıkıp Marmara, Ege, Karadeniz ve Rusya’daki
limanlara giriş yapıyor. Rusya’ya giriş yapan gemi sayısı 2 ile sınırlıdır.
Marmara, Ege ve Karadeniz den Çıkıp İstanbul limanına giren gemi sayısı
ise 142’dir. Tablomuza göre en hareketli gün çarşambadır. Toplam 88 gemiden
52’si çıkış ve 36’sı giriş yapmıştır. Cumartesi ve Pazar günleri ise 8–9 Mart
tarihlerinde liman hareketlerinde azalma söz konusudur. Bunun nedeni İstanbul’dan
Karadeniz istikametinde ki limanlara gemi hareketinin olmamasıdır.
Sonuç
Yapılan tahliller sonucunda bu makalede ki en önemli bulgularımızdan
birisi Başkent’in taşınan malların tüketimi açısından büyük bir merkez olması ve
Osmanlı deniz ticari taşımacılığına küçük gemilerin hâkim olduğudur. Gemilerin
küçük olması Osmanlıların ‘’Risk’’ dağılım yöntemi olarak nitelendirilebilir. Ya da
bu taşımaların daha çok iç denizlerle sınırlı olmasından da kaynaklanabilir.
Burada ulaşılan ikinci önemli bulgu ise tüm liman hareketlerinin
İmparatorluk dâhilindeki sınırlarda yapılmış olmasıdır. İmparatorluğun deniz ticari
taşımacılığı Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde cereyan etmektedir
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19.Yüzyılın İlk Yarısı (1823) Yılı İstanbul Limanı ve Diğer Limanlarımız Arasındaki Bir Haftalık...

İç denizlerde Osmanlı deniz ticari taşımacılığının sınırlı kalması devletin
izlemiş olduğu ticaret politikasında, sonra ekonomisinin kendi gelişim seviyesinde
aramak gerekir. Devlete daha yakın bağı olan Müslüman reaya için zirai üretim ve
esnaflık popüler sektörlerdi. Taşımacılık ise daha fazla sermaye gerektiren riskli bir
sektördür.
Son önemli tespitimiz ise 19 yy ilk çeyreğindeki yapılan deniz ticari
taşımalarla, 18 yy ikinci yarısında yapılan taşımalar arasında büyük bir farkın
olmaması ve deniz ticari taşımalarının belirli kurallar ve nizamlar çerçevesinde
yapılmasıdır.
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GENDER EFFECT ON WORK FAMILY CONFLICT AMONG
MANAGERS
Ömer Lütfi ANTALYALI 1
İlker H. ÇARIKÇI**
Introduction
Work–family conflict can be explained as the mutual interference of work
and family roles and cause significant personnel and organizational problems. So,
antecedents and results of work family conflicts must be known for the work family
balance of workers. Work family conflict is most commonly defined as “a form of
interrole conflict in which the role pressures from the work and family domains are
mutually incompatible in some respect” (Greenhaus & Beutell, 1989:77) Some
studies questioned whether the patterns of this incompatibility are the same for
women and men. According to Lambert (1990:253) gender differences must be
studied in depth. Literature suggests two hypothesis concerning gender differences
in domain sources conflict: domain flexibility and domain salience. The domain
flexibility hypothesis predicts that the work domain is a greater source of conflict
than the family domain for both women and men. The domain salience hypothesis
predicts that the family domain is a greater source of conflict for women than the
work domain and the work domain a greater source of conflict for men than the
family domain. (Izraeli, 1993) Evans & Bartolome (1984) claims that work domain
is less flexible, so work affects family life more than reverse and there is no gender
differences. But as to Cooke & Rousseau (1984) conflict is greater from the domain
that is more salient to the person’s identity. Then, women will experience more
conflict from the family domain and men from the work domain. Hall (1972) noted
that women may experience more role conflict as a result of simultaneity of their
multiple roles. Along with gender, some family domain pressures like the effect of
presence of young children (Lewis & Cooper,1988; Greenhaus & Kopelman, 1981),
spouse time in paid work (Coverman & Sheley,1986; Voydanoff, 1988) and work
1
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domain pressures like number of hours worked per week (Voydanoff,1988;
Burke,Weirs & Duwors,1980) are associated with work family conflict.
Most of the research on work family conflicts has been conducted in
Western societies (Ahmad, 1996:663) like European countries, US, Canada etc., but
as more women in non Western societies join the work force, understanding the
effects of work family conflicts has become increasingly important. Women in non
Western societies have been participating in economic activities increasingly in
professional roles like managers, but relatively little is known about work family
relationships in these societies. (Aryee, 1992:814)
The present study examines gender and domain differences in work family
conflict among women and men managers in Turkey. In other words; it tries to
clarify which of the two domains generates more conflict for men and women and
examines gender differences in the predictors of conflict within each domain. At
last, scales that can measure the work family conflict and role salience in Turkish
workers are prepared. The structure of the study design is shown in figure I.
Examples of Family
Domain Variables
-Spouse Employment
-Number of Children
-Age of Youngest
Child

Importance of

-Parents

Family Roles

Family 
Work Conflict

Importance of

Work
Family
Conflict

Control Variables
-Gender
-Age
-Education

Work Roles
Examples of Work
Domain Variables
-Working Hours Per
Week
-Working Schedule
-Organizational
Position

Figure I: Structural Model of the Study
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METHOD
Subjects
Because of the relatively small number of women managers in Turkey, the
sample was drawn from the sectors known to have a sizable number of women
managers like banking sector. Anonymous questionnaires were distributed via mail
and returned by each respondent directly to the researcher. The data collection was
performed between January 2001 and May 2001. Respondents returned their
completed questionnaires in closed envelopes and the respondents’ identities
remained hidden, as responses were given without using names. The final sample
used in the study consisted of 110 men and 137 women. Table I summarizes the
demographic characteristics of for the male and female respondents separately.
Table-I: Characteristic of the Sample (n=247)
Characteristic (%)

Men
(n=110)

Women
(n=137)

62.7
37.3

84.7
15.3

25.5
74.5

27.0
73.0

57.3
42.7

31.4
68.6

35.5
64.5

45.3
54.7

17.3
82.7

16.1
83.9

44.5
40.0
15.5

27.0
51.8
21.2

46.5
53.5

93.9
6.1

13.9
86.1

23.0
77.0

6.9
43.7

9.1
42.9

Age
18-39 yr
40-59 yr
Education
Lower
“
Higher
Organizational Position
Upper level manager
Middle level manager
Tenure
More than 10 yr
Less than 10 yr
Working Hours per Week
< 40 hr/week
> 40 hr/week
Working Schedule
Regular
Partially Regular
Irregular
Spouse employment
Employed
Not employed
Children
Yes
No
Age of the youngest child
>18
7-18

ChiSquare
values
61.25*

55.42*
4.96*

8.20*

110.22*

29.16*

31.36*

80.24*

48.37*
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0-6

49.4
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were rotated using varimax. So, there was three factors for conflict (work to family,
family to work and behavior conflicts) and two (importance of work and
importance of family) for salience scales. In the second step, to test for gender
differences in the predictors of work family conflict within each domain, we used
the ANOVA test for the significance of difference between betas. In the third step,
hierarchical regression analyses were used to test the hypothesized relations
between the antecedents variables and the two types of work family conflict
variables for men and women separately.
RESULTS
Results of Factor Analysis
Results of the factor analysis of the work family conflict items are
presented in Table II. As may be seen from the table, 12 items loaded onto three
factors (work to family, family to work and behavior based conflict ) and these
factors explained 58.5 % of the total variance in work family conflict as general.
Table III presents the factor analysis results of the 12 items used to measure
importance of work and family roles. The 12 items loaded onto 2 factors which
were labeled importance of job and importance of family. The two factors explained
only % 43.2 of the variance.
Table II: Results of Factor Analyses of Work Family Conflict Scale Items

Factor 1: Work  Family Conflict
24. I feel physically drained when I get
home from work
26. Due to all pressures at work, when I
come home I am too stressed to do things
I enjoy
21. My work often interferes with my
family responsibilities
20. My work keeps me from my family
activities more than I would like
25. The stress from my job often makes
me irritable when I get home

Contribution to
Total Variance
(%)
34.712

Factor
Loadings

Eigenvalue

4.17
.803
.774

.770
.756
.718

12.825
Factor 2 : Family Work Conflict
28. My family responsibilities prevent me
from effectively Performing my job
27. Due to stress at home, I am often
preoccupied with family matters at work
22.The time I spend on family
responsibilities often interfere with my
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1.54
.788
.705
.699
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work responsibilities
23. The time I spend with my family often
causes me not to spend time in activities
at work that could be helpful to my career

.643

10.818
Factor 3: Behavior Based Conflicts
30. The behaviors that work for me at
home (work) do not seem to be effective
at work (home)
29. The problem solving approaches I use
at home (work) are not effective in
resolving problems at at work (home)
31. The behaviors I Perform that make me
effective at work do not help me to be a
better parent and spouse.

1.30
.798

.689

.598

Table III: Results of Factor Analyses of Role Salience Scale Items

Factor 1: Importance of Job
40. Importance of job
concentration
35. Importance of joining
activities that are useful for the
career.
39. Importance of to be able to
cope with problems at work
Factor 2: Importance of
Family
34. Importance of fulfil daily
family responsibilities
33. Importance of time
devoting to house work
32. Importance of joining to
family activities.

Contribution to
Total Variance
(%)
30.425

Factor
Loadings

Eigenvalue

3.59
.784
.723

.647
12.862

1.51
.783
.656
.578

Relationships Between Factors and Independent Variables
1.Work Family Conflict. ANOVA and t tests for work family conflict
shown that there was difference between men and women respondents (t = -4.24, p
= .000, n = 247). So, there was significant difference between two sexes. (m = 3.21
for women and m = 2.77 for men) Organizational position of a manager was also an
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effective variable. (t = 2.51, p = .013, n = 247) Besides, as a significant time based
constraint, number of working hours was an effective variable. There were
difference between respondents working less than 40 hours per week and more than
40 hours per week (t = -3.41 p = .001, n = 247). Working schedule was also a
determinative factor. (F(2,245) = 13.69, p = .000) At last, there was difference
between managers who concerned with their parents frequently and the other
groups who concerned occasionally and rarely. (F(2,245) = 6.22, p = .002)
2.Family Work Conflict. There was no significant difference between the
groups for factor of family work conflict. (For women m = 2.07 and for men =
2.06)
3. Importance of Job. There was no significant difference between the
groups for factor of job importance, too. (For women m = 4.65 and for men = 4.62)
4. Importance of Family. For family importance factor, only gender was
seemed as an effective variable. (t = -3.66, p = .000, n = 247, for women m = 4.37
and for men = 3.83) According to this result, it is clear that family is to be perceived
more important for women than men.
Prevalence of Work Family Conflict
Table IV presents means and prevalence rates (i.e., the percentage reporting
each conflict at least occasionally) of the two types of conflicts (work family and
family work conflicts) As table IV indicates, interference from work to family was
more prevalent than interference from family to work among both sexes. (t = 18.59,
p = .000, n = 247) The prevalence of work family conflict was at a higher level,
about % 69.1 suffering from it at least occasionally, whereas the prevalence of
family work conflict was low, under % 31 of the men and women reporting at least
occasional interference from family to work.
Table IV: Work Family Conflict Means for Two Sexes (PR= Prevalence
rate that represents the percentage of respondents reporting the type of conflict at least
“occasionally”.)
Type of Conflict
Work Family
Gender
Men

M
2.77

Family Work

PR

m

63.4

2.06

%
Women

3.21

PR
33.0
%

75,1

2.07

69.1

2.02

32.8%

%
Total

3.08
%

Antecedents of Work Family Conflict
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To examine the contribution made by each domain variables to work
family and family work conflict, each type of conflict regressed onto full set of
variables for men and women separately.
Table V: Results of Hierarchical Regression Analysis for Work Family
Conflict
Independent Variable
Step 1 Demographics
Age
Education
Step 2. Family Domain Variables
Spouse employment
Age of youngest child
Parents
Time devoted to Parents
Help for housework
Step 3 Work Domain Variables
Organizational Position
Tenure
Working Hours Per Week
Working Schedule

Β

Women (n=137)
R² Δ R²
F

.01
-.01

Β

Men (n=110)
R² Δ R² F

.01
.12 .01 .01

.51

-.15
.05
.08
.46*.
.12 .33 .32

.13
-.01
-.04
.08
4.25* .24 .08 .07

.84

.05
.12
-.12
.15

.08
-.10
.02
3.43* .23 .16 .09

1.10

.01 .01

.40 .07

0.41

* p< .05
Table V presents the results for the work family conflict. According to the
table, the full set of variables explained % 40 (R²) variance in work family conflict
for women; but only % 16 (R²) for men. For women, of the three antecedent sets,
family domain variables made the highest contribution (Δ R² = 32 %, F = 4.25, p =
0.001), followed by work domain variables (Δ R² = 7 %). Within the antecedent
sets the only significant variable was time devoted to parents (beta = .46, t = 3.90, p
= .000). For men, of the three antecedent sets, the work domain variables made the
highest incremental contribution (%9), followed by family domain variables (%7).
Within the antecedents, there was no significant variable.
Table VI: Results of Hierarchical Regression Analysis for Family
Work Conflict

Independent Variable
Step 1 Demographics
Age
Education
Step 2. Work Domain Variables
Organizational Position
Tenure

Women (n=137)
Β R² Δ R² F
-.01
.04 .01 .01
.11
-.10
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Β

Men (n=110)
R² Δ R² F

-.02
.34 -.05 .02 .02
.03
.08

.97
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Working Hours Per Week
Working Schedule
Step 3 Family Domain Variables
Spouse employment
Age of youngest child
Parents
Time devoted to Parents
Help for housework

.01
.01 .05 .04

-.10
.77 -.04 .04 .02

-.08
-.01
.02
.33*
.16 .21 .17 1.38

.18
.12
-.13
-.12
-.02 .09 .05

.55

.62

* p< .05
At last, table VI presents the results of the hierarchical regression analysis
of the antecedents of family work conflict. The full equation accounted for 21 %
(R²) for women and only % 9 (R²) for men. For women, of the three antecedent sets,
family domain variables made the highest contribution (Δ R² = 17 %), followed by
work domain variables (Δ R² = 4 %). Within the antecedent sets the only significant
variable was time devoted to parents (beta = .33, t = 2.44, p = .018). For men, of the
three antecedent sets, the work domain variables made the highest incremental
contribution (%5), followed by family domain variables (%2). Within the
antecedents, again there was no significant variable.
DISCUSSION
Gender Differences
Before analyzing the results, it must be told about limitations of the study.
First of all, when thinking about the generalization of the results of the study,
sample is consisted of men and women that are all in managerial positions. In
addition, another limitation of the study was variance explained by the variables
examined rather low. Then, it will be useful to broaden the domain of both family
and work related antecedents like satisfactory of child care arrangements and salary.
The purpose of this study was to examine the prevalence and antecedents
of work family conflict among men and women managers in Turkey. First of all,
findings indicated that work family conflict was more prevalent than family work
conflict for Turkish managers and women in this study experienced higher and men
experienced moderate amounts of work family conflict, but both of two sexes
reported lower levels of family work conflict. There were significant differences
between the sexes in the experience of work family conflict: the level of work
family conflict was higher for women than men. But for family work conflict there
were no significant differences. This finding is in line with most of the earlier
studies.
So, domain flexibility hypothesis were partially supported. In other words,
for women work domain was a significantly greater source of conflict than the
family domain. This was not true for men. Besides, family domain was not a source
of conflict for each gender. So, domain salience hypothesis was not statistically
supported. That is to say, gender role attitudes increase conflict for women. These
findings suggest that men and women who are similar in their occupational status
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and place of employment are not similar in the sources of work family conflict in
Turkey.
Sources of Conflict
Work family conflict was not associated with family domain variables like
the presence of small children, number of children, spouse employment and was
associated with time spent in paid work, irregularity of working schedule and
organizational position. So it was clear that work family conflict is generated by
pressures from time based constraints in work domain. One exception was
organizational status of the respondents. In line with Karasek’s theory, lower level
managers reported higher levels of conflict.
As a non western society characteristic, feelings about parents was a
significant conflict source especially for women. Most of the research about work
and family indicated the sensitivity of the workers about their children and care
arrangements. But in Turkey, wide structures of the families which are including
parents, parents - in – law, sisters and brothers etc., are also influential on child care
arrangements and their quality. But sensitivity about parents are also seemed to be
an significant factor effecting work and family roles.
Our findings indicated that women considered their families and family
activities much more than men. Even they are upper level managers in their
organizations, gender role expectations and responsibilities have been continuing to
be dominant for women. Women undertake most of the family responsibilities from
child care to parents’ care. These results refer to greater responsibility of women for
family matters than men. So, it can be said that for women real source of conflict is
work family conflict is perception of the family responsibilities. This finding is line
with classic gender role expectations theory. In this respect, Turkish women can not
participate in working life equally with men.
Turkish Context
Turkey is a mostly industrialized and urbanized but a relatively traditional
one in terms of the structure and culture of family. As a family centered society the
dilemma between career and family put pressure on women in Turkish culture.
Business world is not family friendly, insufficient social security arrangements and
frequent economic crises have significant negative effects on women. Comparing
professional women in Europe and Turkey; Turkish women attach to their family
identities so much; affected by hard working conditions and family characteristics.
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Özet
Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinden
planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme stratejilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, öğretmenlerin
biliş ötesi öğrenme stratejileri karşılaştırmalı olarak test edilmiş, sonraki bölümde ise
öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, branş ve görev değişkenlerine göre anlamlı bir farkı olup
olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Cronbach
Alpha güvenirlilik katsayısı, 8261olarak hesaplanmıştır.
Çalışma sonunda öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinin ortalama
puanlarına bakıldığında örgütleme ve denetleme biliş ötesi stratejilerinin planlama ve
değerlendirme stratejilerinden daha yüksek olduğu ve Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem,
branş ve görev değişkenlerine göre bilişötesi öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir
farkın olmadığı fakat tespit edilmiştir.
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olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Cronbach
Alpha güvenirlilik katsayısı ,8261olarak hesaplanmıştır.
Çalışma sonunda öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinin ortalama
puanlarına bakıldığında örgütleme ve denetleme biliş ötesi stratejilerinin planlama ve
değerlendirme stratejilerinden daha yüksek olduğu ve Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem,
branş ve görev değişkenlerine göre bilişötesi öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir
farkın olmadığı fakat tespit edilmiştir
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1. GİRİŞ
İyi bir öğretim süreci öğrenciye nasıl öğreneceğini, nasıl hatırlayacağını,
kendi kendini nasıl güdüleyeceğini ve kendi öğrenmesini etkili olarak nasıl kontrol
edip yönlendireceğini yani öğrenmeyi öğretmeyi kapsar. Öğrencilerin başarılı
olmaları büyük ölçüde kendi öğrenme yollarının farkında olmalarına ve kendi
öğrenmelerini yönlendirebilmelerine bağlıdır. Bu durum öğrencilere biliş ötesi
öğrenme becerilerini geliştiren stratejilerin ilköğretimden başlayarak öğretmek
gerektiğini ortaya koymaktadır (Özcan 2007).
Öğretmenler kendi deneyimlerini, kullandıkları ve bildikleri stratejileri ve
yöntemleri öğrencilere aktarmaktadırlar. Bu sebeple öğretmenlerin biliş ötesi beceri
geliştiren stratejileri sınıflarında kullanabilmeleri için öncelikle kendilerinin
öğrenirken biliş ötesi becerileri ve öğrenme stratejilerini kullanmaları
gerekmektedir (Özcan 2007).
Öğrenme, bireyin aktif ve bilinçli olarak bazı stratejileri kullanarak
çevreden bilgi edinme ve hafızada var olan bilgilerle birleştirerek kalıcı davranışlar
oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır (Namlu 2004)
Biliş ötesi öğrenme stratejisi, bireyin kendi biliş sistemi, yapısı ve çalışması
hakkındaki bilgisidir. Genel anlamda biliş ötesi; bireyin kendi bilişsel süreçlerinin
özelliklerini, yapısını ve işleyişini içsel olarak gözlemesi, kontrol etmesi ve bu
süreçlerin farkında olmasıdır. Bireyin bilinçli bir şekilde izlediği, düzenlediği,
denetlediği ve bir hedefe yönlendirebildiği bilişsel süreçlerini bilmesi ve bunları
kontrol altına alması anlamına geldiği belirtilmiştir (Flavel 1993, Randall 1998;
Namlu 2004; Yurdakul 2005).
Bilişötesi “kişinin düşünme becerilerinin farkında olması”dır. Bitiş ötesi öz
denetimsel öğrenmenin en önemli boyutudur. Öz denetimsel öğrenme “öğrencinin
hedeflerine ulaşmak için bilişlerini, davranışlarını ve tavırlarını sistemli olarak
harekete geçirmesi ve sürdürmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (Boekaerts 1997;
Özcan 2007).
Flavell (1993),
bilişötesini bilişsel işlevlerin herhangi bir öğesini
düzenleyen bilişsel etkinlik ya da bilgi olarak değerlendirmektedir. Kuiper (2002),
bir görev öncesindeki, sırasındaki veya sonrasındaki bilişsel strateji ve görevin
gereklerine yönelik kendisiyle iletişim kurması olarak belirtmiştir. Williamson
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(1996), bireyin bilişsel süreçlerini anlaması ve kontrol etme yeteneği olarak
görmektedir. Bilişötesi Ülgen’e (2001) göre bireyin neyi bilip neyi bilmediğinin
bilgisine, kendi bilişsel süreçlerinin nasıl olduğunun bilgisine ve bunların nasıl
kontrol altına alındığına işaret etmektedir. Eggen ve Kauchak (2001) Bilişötesini,
bireyin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu süreçleri kontrol etmesi
olarak tanımlamaktadır. Cotten (1997), kişinin kendi düşüncesini yansıtması,
değerlendirme ve planlama süreci olduğunu, Semenoğlu (1997), bireyin bir şeyi
öğrenmesinin ya da anlamasının ötesinde nasıl öğrendiğinin farkında olması olarak
açıklamaktadır.
Bilişsel stratejiler ile biliş ötesi stratejiler birbirleriyle ilişkili olmalarına
rağmen birbirlerinden farklı kavramlardır. Bilişsel beceriler bir işi başarı ile
tamamlamak, biliş ötesi beceriler ise bu işin nasıl yapılacağını anlamak olarak
belirtilmektedir (Scraw 1998; İmel 2002).
Bilişsel stratejiler hedefe ulaşma, biliş ötesi stratejilerin ise hedefe ulaşmayı
garantilemek için stratejilerin bilinçli bir seçimle etkin kullanma noktasında bir
birinden ayrıldığı görülmüştür. Bilişsel stratejiler bireysel hedeflere ulaşmaya
yardımcı olan biliş ötesi stratejiler ise hedefe ulaşıp ulaşılmadığını anlamayı ve
değerlendirmeyi sağlamayan etkinlikler ve yaşantılar olarak değerlendirilmektedir.
Biliş ötesi stratejiler, bilişsel etkinliği ya da yaşantıyı kontrol eden, bilişsel
hedeflere ulaşmayı sağlayan, öğrenmeyi düzenleyen ve denetleyen süreçler olarak
görülmektedir ( Yurdakul 2005).
Foster ve ark. (2002) biliş ötesi öğrenme stratejisine sahip olan ve olmayan
kişiler arasındaki farkları; “biliş ötesi beceriye sahip olan kişiler öğrenirken güçlü
olan yönlerini bilirler, öğrenme materyallerini çeşitli seçenekleri göz önünde
bulundurarak incelerler, öğrenme materyallerini tamamlarken kendi seçimleri
hakkında bilgi verirler, öğrenme aktiviteleri esnasında ve sonunda yaptıkları
seçimlerin etkililiğini kontrol ederler. Öğrenirken düzenli aralıklarla kendilerine
amaçlar belirler. Bilişötesi beceriye sahip olmayan kişiler ise öğrenirken güçlü
yönlerini bilmezler, öğrenme materyallerini düşünmeden alışagelmiş oldukları gibi
tamamlarlar, öğrenme aktivitesi esnasında ve sonunda yaptıkları seçimler üzerinde
pek durmazlar, öğrenirken kendilerine amaç belirlemezler” şeklinde
belirtmektedirler.
Semenoğlu’na (1997) göre, birey belli bir öğrenme birimine ilişkin
amaçlara ulaşmak için, biliş ötesi yaşantılarına bağlı olarak edindiği biliş ötesi bilgi
doğrultusunda hangi öğrenme stratejilerinin kullanılması gerektiğine karar vermekte
ve uygulamaktadır. Uygulama sonunda amaca ulaşılmış ise biliş ötesi
doğrulanmaktadır. Aksi durumda bu yeni kazanılan biliş ötesi yaşantısı sonucuna
göre bireyin biliş ötesi bilgisinde değişiklikler meydana gelmektedir. Birey bu
durumda kullandığı biliş stratejilerinin kendisini amaca ulaştıramadığına karar
vermekte ve amaca ulaşmak için başka stratejileri işleme koymakta olduğunu
belirtmiştir.
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Bilişötesi öğrenme stratejileri, öğrenme sırasında etkin olarak öğrenmeyi
izleme becerileridir. Bilişötesi beceriler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bilişötesi öğrenme
stratejileri öğrencinin kendi bilişlerini kontrol etmelerine, merkezde toplama, sıraya
dizme, planlama ve değerlendirme gibi işlevleri kullanarak öğrenme sürecinin
düzenlemelerine olanak sağlayan stratejilerdir. Brezin (1980) biliş ötesi öğrenme
stratejilerini planlama, seçici dikkat, analiz, yeniden gözden geçirme ve
değerlendirme olmak üzere beş grupta sınıflandırmaktadır.
Blakey ve Spence (1990) biliş ötesi öğrenme stratejilerini planlama,
denetleme ve değerlendirme olmak üzere üç grupta toplamıştır. Yapılan çalışmalar
biliş ötesi öğrenme stratejilerinin öğrenmeyi büyük ölçüde artırdığını
göstermektedir. Özcan (2007) sınıf öğretmenlerinin derslerinde biliş ötesi beceriler
geliştiren stratejileri kullanmanın öğrenmeye pozitif etkisinin olduğunu
belirtmektedir.
Bilişötesi öğrenme stratejisi yüksek olan öğrencilerin problem çözme
becerisinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Boekaerts 1997). Eğitimde amaç
okulda öğretilen ve öğrenilen bilgilerin anlamlılığını ve gerçek hayatla olan
bağlantısını artırmak ve öğrencilerimizi yaşam boyu öğrenmelerini aşılayacak
şekilde yetiştirmektir. Bir öğretmenin başarılı olabilmesi için öğrenme ve öğretme
ile ilgili derin bir bilgiye sahip olabilmesi için öncelikle kendi inançları, bilgisi ve
yetenekleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Kahyaoğlu ve Daban (2007)’nın yaptığı araştırmada okul öncesi öğretmen
adaylarının biliş ötesi öğrenme stratejilerinden örgütleme, denetleme ve
değerlendirmenin planlamadan daha yüksek olduğunu belirtmektedir.
Özcan (2007) öğretmenlerin sınıfta biliş ötesi beceriler geliştiren stratejiler
kullanabilmesi için öncelikle bu stratejileri bilmesi, farkında olması ve öğrenirken
bu stratejileri kullanması gerektiği belirtmektedir. Yine öğrenme stratejileri gibi
yaşam boyu öğrenmede de çok etkili olan biliş ötesi becerilerin öğretmen adaylarına
ders olarak verilmesi gerektiğini, yurt dışında bunun uygulamalarının mevcut
olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde öğrenme stratejilerine yönelik çalışmalar
yapılmasına rağmen biliş ötesi öğrenmeye yönelik yeterince araştırma
bulunmamaktadır.
Araştırmanın Önemi
Biliş ötesi öğrenme stratejisi “bireyin bilişsel özelliklerinin farkında olması
ve bilişsel özelliklerini kontrol etmesi, kendi bilişsel süreçlerinin nasıl işlediğini
anlaması, bu süreçleri denetim altına alması ve daha nitelikli bir öğrenme için bu
süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili kullanmasıdır”. Yapılan çalışmalar biliş
ötesi öğrenme stratejileri ile akademik başarı arasında yüksek bir korelasyonun
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğretmeler eğitim ve öğretimin kalitesini
artırmak için hem derslerinde hem de kendi öğrenme etkinliklerinde biliş ötesi
öğrenme stratejilerini kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışma ilköğretim
öğretmenlerinin biliş ötesi öğrenme stratejilerinden planlama, örgütleme, denetleme
ve değerlendirmeye yönelik tutumlarını ortaya koyması açısından önemlidir.
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Sınırlılıkları
Araştırma sonuçları, örneklem grubundan alınan cevaplar ve kullanılan
ölçme araç ve gereçleri ile sınırlıdır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim öğretmenlerinin biliş ötesi öğrenme
stratejilerine yönelik tutumlarını ortaya koymak ve böylece biliş ötesi öğrenme
stratejilerinde planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme açısından önemli
bazı sorunları belirlemektir. Bu genel amaç doğrulturunda aşağıdaki sorulara cevap
aranacaktır:
1- İlköğretim öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinden planlama,
örgütleme, denetleme ve değerlendirme stratejileri arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
2- İlköğretim öğretmenlerinin cinsiyet, branş, kıdem ve görev
değişkenlerine göre planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme stratejileri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?
2. YÖNTEM
Bu araştırma, betimsel nitelikte ve genel tarama modelinde yapılmıştır.
2.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini Siirt il merkezindeki 36 ilköğretim okulunda görev
yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini ise random (rastgele)
yöntemiyle seçilen 17 ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Araştırma bu okullarda
görev yapan 127 erkek 75 bayan olmak üzere toplam 202 öğretmenden elde edilen
verilerle gerçekleştirilmiştir.
2.2. Verileri Toplama Aracı
Araştırmaya temel teşkil eden veriler, ilköğretim birinci ve ikinci kademe
öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerini belirlemek amacıyla hazırlanmış bir
anketle toplanmıştır. Anket maddeleri, alanla ilgili literatür taraması sonucunda
oluşturulan ilgili yazarlar tarafından bir soru havuzundan seçilmiştir. Anketten elde
edilen veriler, SPSS programına aktarılarak ölçme aracının güvenirlik testi
yapılmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) ,8261 olarak
hesaplanmıştır.
Öğretmenlere uygulanan ve anket yoluyla toplanan veriler öğretmenlerin
cinsiyet, kıdem, branş, görev gibi değişkenler esas alınarak SPSS for Windows
paket programında çözümlenmiştir. Veri çözümlemede aritmetik ortalama ( x ),
varyans analizi, t-testi ve ANOVA gibi istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır.
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3. BULGULAR
3.1. Öğretmenlerin Biliş ötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının planlama, örgütlenme, denetleme ve değerlendirme
stratejileri gibi biliş ötesi öğrenme stratejilerini belirlemeye yönelik anket
maddelerine verdikleri cevaplar Tablo-1.1’de verilmiştir.
Tablo-1. Anket Maddelerindeki Ortalama Değerlerine Göre Öğretmen
Adaylarının Biliş ötesi Öğrenme Stratejileri
MADDELER
PLANLAMA STRATEJİLERİ
Haftalık veya günlük ders çalışma programımı
hazırlamakta güçlük çekerim.
Dersle ilgili planlamamı son anda yaparım
Derse girmeden önce işlenecek konuya ilişkin hazırlık
yaparım
Çalışma planı hazırlarken en verimli çalışma saatleri
dikkate alırım
O gün işlenecek konudan ancak ders başladıktan sonra
haberim olur
Derse gelmeden önce dersin konuları hakkında haberim
vardır
ÖRGÜTLEME STRAEJİLERİ
Derse hazırlanmadan önce çalışmanın ana taslak
planlamasını yaparım
Derse hazırlanırken dersin içeriğini tam oluşturmadan
konu başlıklarını belirlerim
Derse hazırlanırken öncelikle çalışacağım konuların ana
temalarına göz atarım
Derse hazırlık için yapacağım okumalara geçmeden önce
metni hızla gözden geçiririm, sonra esas okumaya
geçerim
Çalışacağım konunun temel kilit kavramlarını çalışmadan
önce belirlerim
Ders öncesi çalışacağım konunun genel şemasını kafamda
oluştururum
DENETLEME STRATEJİLERİ
Derse hazırlanmada konun bütün yönlerini ele alıp
almadığımı kendi kendimi sınarım
Bir konuya hazırlanırken konun bütün yönlerini anlayıp
anlamadığımı kontrol ederim
Hazırlandığım konun doğruluğunu önceki bilgilerimle
kontrol ederim
Konuya ilişkin bilgileri öğrenirken tutarlılığına dikkat
ederim
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N

X

SS

202

2,56

1,44

202
202

2,20
4,19

1,19
1,11

202

3,94

1,19

202

1,95

1,41

202

4,42

1,03

202

4,34

,86

202

4,30

,86

202

4,22

,94

202

4,12

1,06

202

4,28

,87

202

4,30

,87

202

4,29

,90

202

4,28

,86

202

4,24

,93

202

4,33

,86
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Hazırlandığım konunun üst bilgisini ve alt bilgilerini ayırt
edebilirim
DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ
Derse hazırlandıktan sonra ne kadar iyi öğrendiğimi
konuyla ilgili sorulara verdiğim cevaplardan sonra
anlarım
Derse hazırlandıktan sonra hazırlandığım konulardan
kendimi sınarım
Hazırlandığım ve cevabını bilemediğim soruların
nedenlerini araştırarak analiz ederim

202

4,26

,88

202

3,98

1,18

202

3,65

1,31

202

4,18

1,00

Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerine yönelik maddelere verilen
cevapların analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin planlama ile ilgili olarak en
yüksek ortalama puanları “Derse gelmeden önce dersin konuları hakkında haberim
vardır ( X =4,42)”, “Derse girmeden önce işlenecek konuya ilişkin hazırlık yaparım
( X =4,19)” şeklinde belirtmişlerdir.
Örgütleme stratejileri incelendiğinde ortalama puanlarının hemen hemen
aynı olduğu en yüksek ortalama puanların ise “Derse hazırlanmadan önce
çalışmanın ana taslak planlamasını yaparım ( X =4,34)”, “Derse hazırlanırken
dersin içeriğini tam oluşturmadan konu başlıklarını belirlerim ve Ders öncesi
çalışacağım konunun genel şemasını kafamda oluştururum ( X =4,30)” şeklinde
belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin denetleme stratejilerinde ise en yüksek ortalama puanı
“Konuya ilişkin bilgileri öğrenirken tutarlılığına dikkat ederim ( X =4,33)”, ve
“Derse hazırlanmada konun bütün yönlerini ele alıp almadığımı kendi kendimi
sınarım ( X =4,05)” şeklinde belirtirken, değerlendirme stratejilerinde en yüksek
“Hazırlandığım ve cevabını bilemediğim soruların nedenlerini araştırarak analiz
ederim ( X =4,18) şeklinde belirtmişlerdir.
Genel anlamda öğretmenlerin planlama stratejilerine yönelik ortalama
puanların örgütlenme, denetleme ve değerlendirme stratejilerine göre daha düşük
düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
3.2. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Biliş ötesi Öğrenme Stratejilerine
İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinin cinsiyete göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo-2. Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejileriyle cinsiyet
arasındaki ilişki
Sorular

Cinsiyet

Planlama Stratejileri
Haftalık veya günlük Bay

N
127

135

X

SS

t

P

2,66

1,50

1,30

P>0.05
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ders
çalışma
programımı
hazırlamakta
güçlük
çekerim.
Dersle
ilgili
planlamamı son anda
yaparım
Derse girmeden önce
işlenecek
konuya
ilişkin hazırlık yaparım
Çalışma
planı
hazırlarken en verimli
çalışma saatleri dikkate
alırım
O
gün
işlenecek
konudan ancak ders
başladıktan
sonra
haberim olur
Derse gelmeden önce
dersin
konuları
hakkında
haberim
vardır
Ortalama
Örgütleme Stratejileri
Derse hazırlanmadan
önce çalışmanın ana
taslak
planlamasını
yaparım
Derse
hazırlanırken
dersin içeriğini tam
oluşturmadan
konu
başlıklarını belirlerim
Derse
hazırlanırken
öncelikle çalışacağım
konuların
ana
temalarına göz atarım
Derse hazırlık için
yapacağım okumalara
geçmeden önce metni
hızla gözden geçiririm,
sonra esas okumaya
geçerim
Çalışacağım konunun
temel kilit kavramlarını
çalışmadan
önce
belirlerim
Ders
öncesi

Bayan

75

2,39

1,32

Bay

127

2,25

1,24

Bayan

75

2,11

1,09

Bay

127

4,13

1,17

Bayan

75

4,28

,99

Bay

127

3,96

1,19

Bayan

75

3,91

1,18

Bay

127

2,07

1,49

Bayan

75

1,75

1,25

Bay

127

4,36

1,09

Bayan

75

4,51

,90

Bay
Bayan

127
75

3,24
3,15

,65
,57

Bay

127

4,31

,87

Bayan

75

4,39

,83

Bay

127

4,24

,93

Bayan

75

4,40

,73

Bay

127

4,15

1,00

Bayan

75

4,35

,84

Bay

127

4,09

1,13

Bayan

75

4,19

,94

Bay

127

4,30

,89

Bayan

75

4,24

,83

Bay

127

4,28

,90

136

,83

P>0.05

-,90

P>0.05

,31

P>0.05

1,57

P>0.05

-,96

P>0.05

,92

P>0.05

-,63

P>0.05

-1,23

P>0.05

-1,43

P>0.05

-,64

P>0.05

,46

P>0.05

-,39

P>0.05
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çalışacağım konunun
genel şemasını kafamda Bayan
oluştururum
Bay
Ortalama
Bayan
Denetleme Stratejisi
Derse
hazırlanmada Bay
konun bütün yönlerini
ele alıp almadığımı Bayan
kendi kendimi sınarım
Bir
konuya Bay
hazırlanırken
konun
bütün yönlerini anlayıp
anlamadığımı kontrol Bayan
ederim
Hazırlandığım konun Bay
doğruluğunu
önceki
bilgilerimle
kontrol Bayan
ederim
Konuya ilişkin bilgileri Bay
öğrenirken tutarlılığına
Bayan
dikkat ederim
Hazırlandığım konunun Bay
üst bilgisini ve alt
bilgilerini
ayırt Bayan
edebilirim
Bay
Ortalama
Bayan
Değerlendirme
Stratejisi
Derse
hazırlandıktan Bay
sonra ne kadar iyi
öğrendiğimi konuyla
ilgili sorulara verdiğim Bayan
cevaplardan
sonra
anlarım
Derse
hazırlandıktan Bay
sonra
hazırlandığım
konulardan
kendimi Bayan
sınarım
Hazırlandığım
ve Bay
cevabını bilemediğim
soruların
nedenlerini
araştırarak
analiz Bayan
ederim
Bay
Ortalama
Bayan

75

4,33

,82

127
75

4,22
4,31

,68
,61

127

4,28

,98

75

4,31

,77

127

4,20

,91

75

4,40

,77

127

4,17

1,00

75

4,36

,79

127

4,31

,92

75

4,36

,76

127

4,24

,92

75

4,29

,81

127
75

4,23
4,34

,68
,63

127

3,97

1,24

75

4,00

1,09

127

3,68

1,32

75

3,61

1,30

127

4,16

1,04

75

4,21

,93

127

3,93

1,01

75

3,94

,86

137

-90

P>0.05

-,23

P>0.05

-1,55

P>0.05

-1,43

P>0.05

-,41

P>0.05

-,38

P>0.05

-,98

P>0.05

-,18

P>0.05

,33

P>0.05

-,38

P>0.05

,05

P>0.05
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Yapılan t testi sonucunda cinsiyetlere göre öğretmenlerin planlama,
örgütlenme, denetleme ve değerlendirme stratejileri arasında anlamlı bir farkın
olmadığı (p>0.05) görülmüştür. Katılımcı öğretmenlerin cinsiyetlerine göre
planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme biliş ötesi stratejilerinin aritmetik
ortalamalarına bakıldığında birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Erkek
öğretmenlerin planlama biliş ötesi stratejilerinin bayanlara göre biraz yüksek
olduğu“ x =3,24”, bayanların ise örgütleme “ x =4,31” ve denetleme “ x =4,34” biliş
ötesi stratejilerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu, değerlendirme stratejilerinin
ise bay ve bayan öğretmenlerde hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.
3.2. Öğretmenlerin Branşa Göre Biliş ötesi Öğrenme Stratejilerine
İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinin branşa göre anlamlı bir
fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo-3’de verilmiştir.
Tablo-3. Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejisi ile branş ilişkisi
Sorular
Planlama Stratejileri

Branş N

Haftalık veya günlük ders çalışma programımı
hazırlamakta güçlük çekerim.

Sınıf

X

SS

Çalışma planı hazırlarken en verimli çalışma
saatleri dikkate alırım
O gün işlenecek konudan ancak ders
başladıktan sonra haberim olur

,14

P>0.05

Branş 74 2,54 1,39
Sınıf 128 2,29 1,21
1,43 P>0.05
Branş 74 2,04 1,15
Sınıf 128 4,16 1,12
-,40 P>0.05
Branş 74 4,23 1,09
Sınıf 128 4,04 1,18
1,55 P>0.05
Branş 74 3,77 1,18
Sınıf 128 2,01 1,43

Branş
Derse gelmeden önce dersin konuları hakkında Sınıf
haberim vardır
Branş
Sınıf
Ortalama
Branş
Örgütleme Stratejileri
Sınıf
Derse hazırlanmadan önce çalışmanın ana
taslak planlamasını yaparım
Branş
Derse hazırlanırken dersin içeriğini tam
Sınıf

138

P

128 2,57 1,47

Dersle ilgili planlamamı son anda yaparım
Derse girmeden önce işlenecek konuya ilişkin
hazırlık yaparım

t

74
128
74
128
74

1,85
4,35
4,53
3,23
3,15

,75 P>0.05
1,39
1,06 P>0.05
,95 1,16
,63
,83 P>0.05
,62

128 4,30 ,97
-,86 P>0.05
74 4,41 ,61
128 4,25 ,98

-

P>0.05
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oluşturmadan konu başlıklarını belirlerim

Branş 74 4,39 ,59
Sınıf 128 4,21 1,02

Derse hazırlanırken öncelikle çalışacağım
konuların ana temalarına göz atarım

1,12
-,23 P>0.05

Derse hazırlık için yapacağım okumalara
geçmeden önce metni hızla gözden geçiririm,
sonra esas okumaya geçerim
Çalışacağım konunun temel kilit kavramlarını
çalışmadan önce belirlerim
Ders öncesi çalışacağım konunun genel
şemasını kafamda oluştururum

Branş 74 4,24 ,80
Sınıf 128 4,23 1,02
1,81 P>0.05
Branş 74 3,95 1,12
Sınıf 128 4,30 ,89
,42
Branş 74 4,24 ,84
Sınıf 128 4,24 ,95
Branş 74 4,41 ,72
Sınıf 128 4,25 ,74
Branş 74 4,27 ,49

Ortalama

P>0.05

P>0.05
1,27
-,19 P>0.05

Denetleme Stratejisi
Derse hazırlanmada konun bütün yönlerini ele
alıp almadığımı kendi kendimi sınarım
Bir konuya hazırlanırken konun bütün
yönlerini anlayıp anlamadığımı kontrol ederim
Hazırlandığım konun doğruluğunu önceki
bilgilerimle kontrol ederim
Konuya ilişkin bilgileri öğrenirken tutarlılığına
dikkat ederim
Hazırlandığım konunun üst bilgisini ve alt
bilgilerini ayırt edebilirim
Ortalama

Sınıf

128 4,34 ,91
1,00 P>0.05

Branş 74 4,20 ,89
Sınıf 128 4,32 ,91
,93

P>0.05

,24

P>0.05

Branş 74 4,20 ,77
Sınıf 128 4,25 ,93
Branş 74 4,22 ,94
Sınıf 128 4,32 ,91
-,13 P>0.05
Branş 74 4,34 ,78
Sınıf 128 4,19 ,97
Branş 74 4,39 ,67
Sınıf 128 4,28 ,79
Branş 74 4,27 ,60

P>0.05
1,58
,11

P>0.05

Değerlendirme Stratejisi
Derse hazırlandıktan sonra ne kadar iyi
öğrendiğimi konuyla ilgili sorulara verdiğim
cevaplardan sonra anlarım
Derse hazırlandıktan sonra hazırlandığım
konulardan kendimi sınarım

Sınıf

128 4,04 1,14
,929 P>0.05

Branş 74 3,88 1,24
Sınıf 128 3,79 1,24
1,94 P>0.05
Branş 74 3,42 1,41
128 4,25 ,95 1,34 P>0.05
Sınıf

Hazırlandığım ve cevabını bilemediğim
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soruların nedenlerini araştırarak analiz ederim
Ortalama

Branş 74 4,05 1,07
Sınıf 128 4,02 ,93
1,73 P>0.05
Branş 74 3,78 ,99

Tablo 3 incelendiğinde yapılan t testi sonucunda sınıf öğretmeni veya branş
öğretmeni olma durumlarına göre öğretmenlerin planlama, örgütlenme, denetleme
ve değerlendirme stratejileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı p>0.05 tespit
edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin sınıf veya branş öğretmeni olma durumlarına
göre planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme biliş ötesi stratejilerinin
aritmetik ortalamalarına bakıldığında Sınıf öğretmenlerin planlama stratejilerinin
“ x =3,23” branş öğretmenlerinde “ x =3,15” daha yüksek olduğu, yine
değerlendirme
stratejilerinin
sınıf
öğretmenlerinin
“ x =4,02”
branş
öğretmenlerinden “ x =3,78” daha yüksek olduğu görülmüştür. Örgütleme ve
denetleme stratejilerinin ise sınıf ve branş öğretmenlerinde hemen hemen aynı
olduğu görülmüştür.
3.2. Öğretmenlerin Görev Değişkenine Göre Biliş ötesi Öğrenme
Stratejilerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinin yönetici olup olmama
durumlarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin bulgular Tablo4’de verilmiştir.
Tablo-4. Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejisi ile yönetici olup veya
olmama ilişkisi
Sorular

Branş

N

X

SS

25

3,08

1,63

Öğretmen
Yönetici

177

2,49

1,40

25

2,60

1,47

Öğretmen
Yönetici

177

2,14

1,14

25

3,96

1,36

Öğretmen
Yönetici

177

4,22

1,07

25

3,92

1,28

Öğretmen
Yönetici

177

3,94

1,18

25

2,60

1,73

Öğretmen

177

1,86

1,34

t

P

1,93

P>0,05

1,81

P>0,05

Planlama Stratejileri
Haftalık veya günlük ders çalışma
programımı hazırlamakta güçlük
çekerim.
Dersle ilgili planlamamı son anda
yaparım
Derse girmeden önce işlenecek
konuya ilişkin hazırlık yaparım
Çalışma planı hazırlarken en verimli
çalışma saatleri dikkate alırım
O gün işlenecek konudan ancak ders
başladıktan sonra haberim olur

Yönetici
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-,09

P>0,05

2,48

*P<0.05
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Derse gelmeden önce dersin konuları
hakkında haberim vardır
Ortalama

Yönetici
Öğretmen
Yönetici
Öğretmen

Örgütleme Stratejileri
Derse
hazırlanmadan
önce Yönetici
çalışmanın ana taslak planlamasını
yaparım
Öğretmen
Yönetici
Derse hazırlanırken dersin içeriğini
tam oluşturmadan konu başlıklarını
belirlerim
Öğretmen
Yönetici
Derse
hazırlanırken
öncelikle
çalışacağım konuların ana temalarına
göz atarım
Öğretmen
Yönetici
Derse hazırlık için yapacağım
okumalara geçmeden önce metni
hızla gözden geçiririm, sonra esas
okumaya geçerim
Öğretmen
Çalışacağım konunun temel kilit Yönetici
kavramlarını
çalışmadan
önce
Öğretmen
belirlerim
Yönetici
Ders öncesi çalışacağım konunun
genel şemasını kafamda oluştururum
Öğretmen
Yönetici
Ortalama
Öğretmen
Denetleme Stratejisi
Yönetici
Derse hazırlanmada konun bütün
yönlerini ele alıp almadığımı kendi
kendime sorarım
Öğretmen
Yönetici
Bir konuya hazırlanırken konun
bütün yönlerini anlayıp anlamadığımı
kontrol ederim
Öğretmen
Hazırlandığım konun doğruluğunu Yönetici
önceki bilgilerimle kontrol ederim
Öğretmen
Yönetici
Konuya ilişkin bilgileri öğrenirken
tutarlılığına dikkat ederim
Öğretmen
Yönetici
Hazırlandığım konunun üst bilgisini
ve alt bilgilerini ayırt edebilirim
Öğretmen
Ortalama
Yönetici
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25

4,24

1,20

177
25
177

4,44
3,40
3,18

-,91
1,00
,69
1,62
,61

25

3,88

1,16

177

4,40

,79

25

4,20

1,04

177

4,32

,84

25

4,24

,92

177

4,22

,95

P>0,05
P>0,05

-2,88 *P<0,05
P>0,05
-,62
P>0,05
,09
P>0,05

25

4,00

1,19

177
25

4,14
4,04

1,04
1,17

177

4,31

,81

25

4,24

,92

177
25
177

4,31
4,10
4,28

,87
,82
,63

-,62

P>0,05
-1,45
P>0,05
-,37
-1,06

P>0,05
P>0,05
P>0,05

25

4,16

,94

177

4,31

,90

25

4,24

,87

177
25
177

4,28
4,16
4,25

,86
1,02
-,44
,92

25

4,32

1,03

177

4,33

,84

25

4,32

,90

177
25

4,25
4,24

,88
,89

-,78
P>0,05
-22
P>0,05
P>0,05
-,04
P>0,05
,34
-,28

P>0,05
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Öğretmen

177

4,28

,70
P>0,05

Değerlendirme Stratejisi
Yönetici
Derse hazırlandıktan sonra ne kadar
iyi öğrendiğimi konuyla ilgili
sorulara verdiğim cevaplardan sonra
anlarım
Derse
hazırlandıktan
sonra
hazırlandığım konulardan kendimi
sınarım
Hazırlandığım
ve
cevabını
bilemediğim soruların nedenlerini
araştırarak analiz ederim
Ortalama

Öğretmen
Yönetici

Öğretmen
Yönetici

Öğretmen
Yönetici
Öğretmen

P>0,05
25

3,88

1,16

177

3,99

1,18

25

3,52

1,38

177

3,67

1,30

25

3,96

1,13

177
25
177

4,21
3,78
3,95

,98
1,10
-,83
,94

-,45

P>0,05
-,54
P>0,05
-1,16
P>0,05

Tablo 4 incelendiğinde planlama stratejilerinde, “O gün işlenecek konudan
ancak ders başladıktan sonra haberim olur” diyen yöneticilerin ortalama puanları
“ x =2,60”, öğretmenlerin “ x =1,86” olduğu ve aralarında anlamlı bir farkın
(p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. Örgütleme stratejileri incelendiğinde ise “derse
hazırlanmadan önce çalışmanın ana taslak planlamasını yaparım” diyen
öğretmenlerin ortalama puanları “ x =4,40”, yöneticilerin ise “ x =3,88” ve
aralarında anlamlı (p<0.05) bir fark olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada
yönetici ve öğretmenlerin denetleme ve değerlendirme biliş ötesi stratejileri
arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Ortalama puanlara bakıldığında
planlama stratejilerinin yöneticilerde “ x =3,40” öğretmenlere “ x =3,18” daha
yüksek olduğu, öğretmenlerin ise örgütleme “ x =4,14”, denetleme “ x =4,28” ve
değerlendirme “ x =3,95” stratejilerinin yöneticilerin örgütlenme “ x =4,00”,
denetleme “ x =4,24” ve değerlendirme “ x =3,78” stratejilerinden daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir.
3.2. Öğretmenlerin Kıdem Değişkenine Göre Bilişötesi Öğrenme
Stratejilerine İlişkin Bulgular
Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin kıdemlerine göre planlama,
örgütleme, denetleme ve değerlendirme stratejileri arasında anlamlı bir farkın
olmadığı P>0,05 tespit edilmiştir. Ortalama puanlara bakıldığında planlama
stratejisinde en yüksek ortalama puan “ x =3,29” ile 11- 20 yıl arasında hizmeti olan
öğretmenlerde en düşük ortalama puan ise “ x =3,10” ile 1- 5 yıllık hizmeti olan
öğretmenlerde, örgütleme stratejilerinde ise en yüksek ortalama puanın “ x =4,40”
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ile 11- 20 yıllık öğretmenlerde en düşük ortalama puanın ise 20 yıldan fazla hizmeti
olan öğretmenlerde olduğu görülmüştür.
Tablo-5. Öğretmenlerin bilişötesi öğrenme stratejisi ile kıdem ilişkisi
KIDEM

Planlama

Örgütleme

Denetleme

Değerlendirme

N

X

SS

1-5 Yıl

58

3,10

,604

6-10 yıl
11-20 yıl
20 yıl üstü
Toplam
1-5 Yıl

55
49
40
202

3,23
3,29
3,21
3,20

,541
,689
,703
,629

58

4,22

,613

6-10 yıl
11-20 yıl
20 yıl üstü
Toplam
1-5 Yıl

55
49
40
202

4,22
4,40
4,19
4,26

,618
,493
,907
,659

58

4,31

,687

6-10 yıl
11-20 yıl
20 yıl üstü
Toplam
1-5 Yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
20 yıl üstü
Toplam

55
49
40
202
58
55
49
40
202

4,23
4,37
4,15
4,27
3,73
3,92
4,09
4,05
3,93

,645
,600
,993
,728
1,04
,906
,807
1,06
,962

F

P

,823

P>0,05

1,10

P>0,05

,812

P>0,05

1,48

P>0,05

Denetleme stratejilerine bakıldığında en yüksek ortalama puanın “ x =3,37”
ile yine 11-20 yıllık öğretmenlerde en düşük ortalama puanın ise “ x =4,15” ile 20
yıldan fazla hizmeti olan öğretmenlerde olduğu değerlendirme stratejilerinde ise en
yüksek ortalama puanın “ x =4,09” ile 11-20 yıllık öğretmenlerde en düşük
ortalama puanın ise “ x =3,73” ile 1- 5 yıllık hizmeti olan öğretmenlerde olduğu
tespit edilmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Biliş ötesi öğrenme stratejileri, bireylerde öğrenme sırasında etkin olarak
öğrenmeyi izleme becerileridir. Biliş ötesi beceriler öğrenmeyi kolaylaştırır. Biliş
ötesi öğrenme stratejileri öğretmenlerin kendi bilişlerini kontrol etmelerine,
merkezde toplama, sıraya dizme, planlama ve değerlendirme gibi işlevleri
kullanarak öğrenme sürecini düzenlemelerine olanak sağlayan stratejilerdir.
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Bu araştırmada, ilköğretim öğretmenlerin planlama, örgütleme, denetleme
ve değerlendirme stratejilerine yönelik tutumlarının ortaya konulması ve biliş ötesi
öğrenme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan anket çalışması
sonucunda anketi oluşturan 20 maddeye bakıldığında öğretmenlerin ankette yer alan
maddelere verdikleri cevaplarda en yüksek ortalama “derse gelmeden önce dersin
konuları hakkında haberim vardır”, “derse hazırlanmadan önce çalışmanın ana
taslak planlamasını yaparım” ve “konuya ilişkin bilgileri öğrenirken tutarlılığına
dikkat ederim” şeklinde tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin en düşük ortalama puanları ise “O gün işlenecek konudan
ancak ders başladıktan sonra haberim olur”, “dersle ilgili planlamamı son anda
yaparım” ve “haftalık veya günlük ders çalışma programımı hazırlamakta güçlük
çekerim” şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejileri
ortalama puanlarına bakıldığında örgütleme, denetleme ve değerlendirme
stratejilerinin planlama stratejilerinden daha yüksek olduğu görülmüştür.
Öğretmenlerin biliş ötesi öğrenme stratejilerinin cinsiyet, branş, kıdem ve
görev değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için
gerçekleştirilen varyans analizleri sonucunda öğretmenlerin cinsiyetlerine göre bay
ve bayan arasında anlamlı bir farkın olmadığı fakat bayanların planlama
stratejilerinin bay göre biraz daha yüksek olduğu, bayların ise örgütleme ve
denetleme stratejilerinin daha yüksek olduğu, değerlendirme stratejilerinin ise
hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin branş veya sınıf öğretmeni olma durumlarına göre biliş ötesi
öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı fakat ortalama puanlarına
bakıldığında sınıf öğretmenlerinin planlama ve değerlendirme stratejilerinin branş
öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu, örgütleme ve denetleme stratejilerinin ise
hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin yönetici olup olmama durumlarına göre biliş ötesi öğrenme
stratejilerine bakıldığında öğretmenlerin “derse hazırlanmadan önce çalışmanın ana
taslak planlamasını yaparım” ve “derse hazırlanmadan önce çalışmanın ana taslak
planlamasını yaparım” şeklindeki görüşlerinde anlamlı bir farkın (p<0,05)olduğu ve
diğer planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme stratejileri arasında anlamlı
bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında ortalama puanlara bakıldığında
yöneticilerin planlama stratejilerinin öğretmenlere göre daha yüksek olduğu,
öğretmenlerin ise denetleme ve değerlendirme stratejilerinin daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğindeki hizmet süreleri incelendiğinde
hizmet yılı ile biliş ötesi öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı
fakat 11-20 yıllık öğretmenlerin planlama, denetleme, örgütleme ve değerlendirme
stratejilerinin diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öğrenme stratejileri öğrenme sürecinde öğretmenlerin kendilerini
yönlendirebilme ve bu yönde bağımsız öğrenme becerileri geliştirme yollarıdır.
Biliş ötesi öğrenme stratejisi ise, bireyin kendi biliş sistemi, yapısı ve çalışması

144

İlköğretim Öğretmenlerinin Biliş Ötesi Öğrenme Stratejilerin Belirlenmesi

hakkındaki bilgisidir. Bireyin kendi biliş yapısı ve öğrenme özeliklerinin farkında
olmasıdır. Bu nedenle öğretmenlerin kendi biliş ötesi öğrenme stratejilerinin
farkında olması ve zayıf yönlerinin giderilmesi oldukça önemlidir.
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BÖLGESEL KALKINMA, TURİZMİN İLİŞKİSİ VE GÖLLER
BÖLGESİ KALKINMASINDA ALTERNATİF TURİZM
POTANSİYELİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
Seyhun DOĞAN
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Özet
Bölgesel kalkınma politikaları, belirli sosyal ve ekonomik kriterler bakımından
ortak özellik taşıyan ve öncelikle ülke ortalamasının altında yer alan bölgelerin
kalkındırılarak diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının giderilmesini amaçlar.
Turizm bu noktada özellikle tarım ve sanayi faaliyetleri için yeterli kaynak ve imkâna
sahip olmayan, buna karşın zengin turizm potansiyeline sahip bölgelerin kalkınması
açısından kullanılabilecek önemli bir araç haline gelmektedir. Turizm sektörünün ülke
ve bölge ekonomileri üzerine etkilerini ve bu etkilerin bölgelerarası dengesizlikleri
gidermedeki rolünü inceleyen bu çalışmada, öncelikle göller bölgesinin sahip olduğu
alternatif turizm potansiyeli ortaya koyulmuş ve bu potansiyelin göller bölgesi
kalkınmasında bir dinamik olarak kullanılabilirliği teorik ve ampirik olarak
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Turizm, alternatif turizm, kalkınma
ve turizm ilişkisi
Abstract
Regional development policies target to develop regions that share certain
common below-country average economic and social characteristics and to diminish
differences with rest of the more developed regions. Tourism, in this respect, has
become a prominent tool for development of the regions that are rich in tourism
potential which may even lack in resources and capabilities of agricultural and
industrial activities.In this study, which examines the effects of tourism sector to
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country and regional economies and the roles of these effects on inter-regional
inequalities, firstly, the Lakes Region’s alternative tourism potential has been explained
and this potential’s exploitability in the Lakes Region’s development as a dynamic has
been discussed from the theoretical and empirical perspectives.
Key words: Local development, alternative tourism, relation between
development and tourism.

Giriş
Bir ülkede ekonomik gelişme hiçbir zaman ülkenin tüm bölgelerinde aynı
anda ve aynı hızda başlamamıştır. Coğrafi yapı, sermaye birikimi, nüfus, eğitim
düzeyi, beşeri sermaye vb. kaynaklar açısından avantajlı bölgeler diğer bölgelere
göre ekonomik ve sosyal olarak daha önce ve daha hızlı kalkınacaklardır. Bu durum
ise bölgelerarasında çeşitli dengesizlikleri beraberinde getirecektir. Bölgesel
dengesizlik en genel anlamıyla bölgeler arasında ekonomik ve sosyal kriterler
bakımından her türlü eşitsizlikler olarak tanımlanabilir. Ortaya çıkan bu
dengesizlikleri azaltmak amacıyla geri kalmış bölgeleri kalkındırmaya yönelik
politikaların izlenmesi gerekir. Geri kalmış bir bölgenin kalkındırılması için ise
bölgenin tüm kaynaklarının analiz edilerek kabiliyet ve kapasiteleri ortaya konmalı
ve bölgenin mevcut durumu ile hedeflenen yapısal öngörüye uygun olarak kısa, orta
ve uzun vadeli politika araçlarının tutarlı bir biçimde oluşturularak uygulamaya
konmalıdır. Uzun yıllardan beri az gelişmişlikten gelişmişliğe ulaşmada kalkınma
ve büyümeye en müsait sektör olarak “sanayi” sektörü görülmüştür. Ancak bir
bölgede sanayileşmenin önemini ve sanayileşmenin getirdiği dinamizmi inkâr
etmeden bölgesel potansiyeller dikkate alınarak hizmetler sektörünün ön plana
çıkarılması ve bölgenin kalkınmasında turizmin sanayileşme için gerekli olan
sermaye birikiminin sağlanmasına yardımcı olacak sürükleyici bir sektör
olabileceği de göz önünde tutulmalıdır. Özellikle geri kalmış ve sanayileşme
hamlesini geçekleştirememiş fakat zengin turizm potansiyeline sahip bölgelerde
turizm önemli bir yatırım enstrümanı olup ilgili bölgede ekonomik ve sosyal
kalkınmanın ana dinamiği haline gelebilecektir. Bu tür bölgelere verilebilecek
örneklerden biri de “göller bölgesi”dir. Bu çalışmada göller bölgesi alternatif turizm
potansiyelinin, bölgenin kalkınmasında bir dinamik olarak kullanılıp
kullanılamayacağı araştırılacaktır.
1. Bölge Kavramı ve Türleri
Etimolojik kökleri Latince “regio: çevre-alan” anlamına gelen bölge, çok
boyutlu çok anlamlı ve sınırları oldukça zor çizilebilen bir kavramdır. Bölge
sözcüğünün ifade ettiği mekân biriminin boyutu ve içeriği sözcüğün kullanıldığı
bağlama göre değişebileceği gibi, aynı bağlamda da farklılıklar gösterebilmektedir.
Bölge kavramı kimi zaman bir kentin birkaç mahallesini içine alan bir alan
için kullanılırken, kimi zaman bir ülkenin birkaç ilini içine alan bir yöre için
kullanılmakta, kimi zamansa birkaç ülkenin oluşturduğu kara parçasını tanımlamak
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için kullanılmaktadır1. Fakat genel olarak bölge kavramı, belirli kriterler
bakımından homojen olan, şehirden büyük ülkeden küçük alanlar için
kullanılmaktadır. Burada homojenliğin vurgulanmasının sebebi bölgelerin,
yeryüzünde belli özelliklere sahip alanların bir araya gelmesi ile ortaya çıktığını
ifade etmek içindir. Ancak bazı kriterler bakımından homojen olarak görünen
bölgeler farklı kriterlere göre bakıldığında farklılıklar gösterebilmektedir. Burada
önemli olan hangi kriterlere göre bölgeye bakıldığıdır 2. Ekonomik açıdan
değerlendirildiğinde geleneksel kalkınma iktisatçılarının kullandığı bölge kavramı
ise, genel olarak bir ülkenin alt mekânsal birimlerini yansıtmaktadır3. Bölgeler
ekonomik analize tabi tutulurken ikili bir ayrıma sokulurlar. Bunlardan birincisi,
bölgelerin ekonomik yapılarına göre yapılan ayrım, ikincisi ise, ekonomik
gelişmişlik seviyelerine göre yapılan ayrımdır.
1.1. Ekonomik Yapılarına Göre Bölge Türleri
Bölgelerin ekonomik yapılarına göre ayrımı, bölgelerin belli bir zamanda
ve mekândaki durumuna göre yapılır. Bu analize göre de bölgeler üçe ayrılır.
Bunlar homojen bölge, polarize bölge ve plan bölgedir4.
Homojen bölge, her ülkenin çeşitli bölgelerinin homojen özellikleri vardır.
Homojen bölge, seçilen bir veya birçok kritere göre aynı seviyede olan ve birbirini
takip eden kesimlerin oluşturduğu bütündür. Diğer bir ifadeyle homojen bölge,
birbirine karakteristik olarak en yakın birimlerin meydana getirdiği devamlı bir
mekândır. Burada kriterler ekonomik faaliyetlerin şekli, coğrafi durum, gelir
seviyesi, üretilen mal ve hizmetlerin cinsi veya nüfusun ekonomik ve sosyal
özellikleri olabilir.
Polarize (nodal-kutuplaşmış) bölge, polarize bölge bir merkez ve onun etki
alanına giren hinterlandından meydana gelmektedir. Bir ülkedeki bütün yerleşme
merkezleri birbirleriyle etkileşim içindedirler. Buna göre diğer bölgelerle en fazla
ilişki içinde bulunan bölge polarize bölgedir. Zira küçük merkezler, ekonomik
olarak kendilerinden daha büyük bir merkeze bağlıdırlar. Bu durumda küçük
merkezleri kendine bağlayan merkez, cazibe merkezi haline gelmiş yani büyüme
kutbu olmuştur. Bu tür büyüme kutuplarının yönetilebilir coğrafi bölgelere
yerleştirilmesi, “polarize bölge” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
kavram bir merkezle ekonomik ve sosyal olarak başka bir merkez tarafından
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domine edilen yerleri ifade etmektedir5. Homojen bölge statik bir inceleme ile
ortaya çıkmasına karşın polarize bölge dinamik bir süreç içinde
belirlenebilmektedir.
Plan bölge, verilen bir sosyo-ekonomik hedefe belirli bir süre içinde
ulaşmak için işleyen bir alet ve uygun coğrafi araçların seçiminde kullanılan bir
çözümleme bölgesidir6. Homojen ve polarize bölgelerde ekonomik yapı, ekonomik
faaliyetlerin şekli, sosyal ve ekonomik özellikler ve bölge ile çevre arasındaki
ekonomik ilişkiler göz önüne alınarak bir ayrım yapılırken plan bölgede, kalkınma
planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulanmasını kolaylaştırmak ve
bölgenin kalkınmaya katılmasını sağlamak amacıyla tespit edilmiş olan az gelişmiş
bir özellik (doktor başına düşen nüfus sayısı fazladır, yatak başına düşen hasta
sayısı fazladır, park, otel lokanta, okul, hastane, sinema, tiyatro gibi sosyal
ihtiyaçların karşılandığı yerler yetersizdir) taşımaktadır7. Bu tür bölgelerde satın
alma gücünün düşüklüğü yanında diğer bölgelerle de ekonomik ve sosyal ilişkileri
dengesizdir.
1.2. Ekonomik Gelişmişlik Seviyelerine Göre Bölge Türleri
Ekonomik yapılarına göre bölge ayrımı statik incelemeyle belirlenirken,
ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre bölge ayrımı dinamik bir yapı arz
etmektedir. Çünkü bu sınıflandırmada kullanılan ayırıcı nitelikler durağan değil
devamlı bir değişme ve gelişme sürecinin bir ürünüdür8. Bu bölgeler de gelişmiş
bölge, az gelişmiş bölge, potansiyel gelişme bölgesi ve potansiyel bakımdan az
gelişmiş bölge olmak üzere dörde ayrılmaktadır.
Gelişmiş bölge, sanayileşme ve şehirleşme derecesi fazla olan, zengin ve
verimli topraklara sahip, kişi başına geliri genellikle ülke ortalamasının üstünde
olan bölgelerdir9. Bu bölgelerin gelişmişlik göstergesi sadece ekonomik bakımdan
değil aynı zamanda sosyal ve kültürel göstergelere göre de gelişmiş özellikler
taşımaktadır. Bu tür bölgelerde eğitim ve sağlık hizmetleri ülke ortalamasının
üstündedir, okuryazarlık oranı yüksektir, vasıflı işgücü potansiyeli yüksektir,
yüksek gelire bağlı olarak tasarruf ve yatırım fazla ve süreklidir, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlar en üst seviyede karşılanmaktadır ve bölge yüksek istihdam olanakları
sebebiyle sürekli göç almaktadır.
Az gelişmiş bölge, daha ziyade tarıma dayalı ekonomik yapıya sahip, kişi
başına düşen geliri düşük, sanayileşme ve şehirleşme oranı az ve gelir dağılımının
5

John B. Parr, “Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory”, Papers of The
Regional Science Association, Twefth European Congress of The Regional Science
Association, Vol.31, p.199.
6
Ergun Taneri, Bölge Planlama, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yay.,
Sayı:148, ty., s.25.
7
Erkal, ag.e., s.19.
8
Mustafa Ildırar, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yay., Ankara, Ekim 2004,
s.19.
9
Taneri, a.g.e., s.27.
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adaletsiz olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler çeşitli ekonomik ve sosyal kriterler
bakımından diğer bölgelerle ve ülkenin bütünü ile karşılaştırıldıklarında, ekonomik
avantajları olmayan bölgelerdir 10. Gelir seviyesinin düşüklüğü ve buna bağlı olarak
tasarruf meylinin azlığı ve yatırım için sermayenin yetersizliği, altyapı
yatırımlarında önemli eksikliklerin varlığı, bölge dışına göç vermesi, nüfus artış
hızının yüksekliği ve haberleşme ve ulaşım ağı yetersizliği azgelişmiş bölgenin
temel özelliklerindendir 11.
Potansiyel gelişme bölgesi, gelir seviyesi itibariyle ülke ortalamasının
altında ve bu bakımdan az gelişmiştir. Fakat gelişme hızı bakımından ülke
ortalamasının üstünde olduğu için gelişmekte olan biraz gelişmiş bir bölgedir. Bu
tür bölgeler bünyelerinde gelişme potansiyeli bulundurmalarına rağmen bu
potansiyelin uzun süre harekete geçirilememesi sonucu az gelişmişlik yapısından
kurtulamamaktadır.
Bölgede mevcut yeraltı ve yerüstü kaynakların bilinmemesi veya yeterince
değerlendirilememesi, bölgeye özel ve kamu yatırımlarının çekilememesi, mevcut
işgücü potansiyelinden yararlanılamaması sonucu az gelişmişliğini sürdürmesine
rağmen gelişmesini de devam ettirmektedir 12.
Potansiyel bakımdan az gelişmiş bölge, gelişme potansiyelini kaybetmiş
bölge olarak da tanımlanabilir. Bu bölgelerin kişi başına düşen ortalama gelir
seviyeleri ülke ortalamasının üstünde olsa da gelişme hızları ülke ortalamasının
altında olduğu için gittikçe refah düzeyi düşecek ve az gelişmiş bölgeler arasına
katılabileceklerdir. Bu bölgeler bünyelerinde bulundurdukları gelişme
potansiyellerini kaybettikleri için az gelişmiş bölge haline gelmektedirler 13. Gelişme
potansiyellerini kaybetme sebepleri ise, geleneksel endüstriyel faaliyetlerin çöküşü,
sınaî faaliyetleri sürdürecek fiziki altyapının yetersizleşmesi ve hammadde
kaynaklarının tükenmesi olarak gösterilebilir14.
2. Bölgesel Dengesizlik Kavramı
Bölgesel dengesizlik, bir ülkenin çeşitli bölgeleri arasında görülen her türlü
eşitsizlik olarak tanımlanabilir. Gelişmiş ya da gelişmekte olan her ülkede mutlaka
bölgesel dengesizlikten söz edebiliriz. Ancak gelişmiş ülkelerde problemli
endüstriyel faaliyetlerin henüz filizlenmediği, ekonomisi daha çok tarıma dayalı
bölgeler ve gerileyen sanayileri dolayısıyla ekonomik etkinliği azalan bölgeler
olurken, gelişmekte olan ülkelerde geri bölgeler, altyapısı eksik, tarımsal karakterli
ve işsizlik nedeniyle dinamik nüfusunu kaybeden bölgeler olmaktadır15. Bölgesel
10

A. Yılmaz Gündüz, Bölgesel Dengesizlik ve GAP Projesi, Malatya 1994, sç9.
Erkal, a.g.e., s.24.
12
Erkal, a.g.e., s.22.
13
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Türkiye’de Bölge Planlamasının Evreleri, MGK
Yay., No:2, ty., s.22.
14
Erkal, a.g.e., s.23.
15
Kerim Özdemir, “Bölgesel Kalkınma Politikaları Ve Türkiye’de Bölgesel Dengesizliği
Azaltmada Teşvik Uyulmalarının Önemi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Sayı:15,
11
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dengesizlik kavramının bölgeler arasında ortaya çıkan ekonomik ve sosyal fırsat
eşitsizlikleri olarak tanımlarsak, hem kavramın kapsamını daraltmış oluruz hem de
bölgeler arasında gerek iş bulma, gerek eşit işe eşit reel ücret elde etme fırsatına
sahip olunamaması veya farklı bölgelerde yaşayan insanların aynı ülke sırları içinde
yaşamalarına rağmen aynı sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerinden eşit şekilde
faydalanamamaları şeklinde de açıklayabiliriz16.
Tarih boyunca bölgelerin gelişme dinamiklerinde çeşitli farklılıklar
olmuştur. Bu nedenlerin en bilinenleri; yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, nüfusun ve
beşeri sermayenin ve tarihi ve kültürel birikimlerin bölgeler arasındaki dağılım
farklılıklarıdır 17. Bu farklılıklar kimi bölgeleri ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan
daha cazip hale getirerek bu bölgelerin gelişimini sağlarken, bu kaynaklardan
görece daha yoksun olan kimi bölgeler ise diğer bölgelere nazaran daha geri
kalmaktadır. Sanayi devrimi yaşanmadan önceki dönemlerde dünyadaki devlet
ayrımı “zengin ve fakir devletler” olarak yapılırken, sanayi devrimi ile birlikte
devrimi gerçekleştiren ülkeler (İngiltere, Galler) milli gelirlerini 1700–1750
arasında %23, 1750–1800 arasında %88, kişi başına gelirlerini ise 1700–1750
arasında %17, 1750–1800 arasında %27 oranında arttırırmış18, devrimi
gerçekleştiremeyen ülkeler ise bu ülkelerle girdikleri ticari ilişkilerde
sömürülmekten kurtulamamış ve böylece dünyadaki devlet ayrımı “gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler” olarak yapılmaya başlanmıştır. 19. yy. da sanayileşme
hareketi hem İngiltere’de daha da hızlanmış hem de Fransa, Almanya, Amerika ve
Japonya gibi ülkelere yayılmıştır19. Sanayi devrimiyle başlayan bu ekonomik
gelişme, bazı ülkeler ve ülkelerin bölgeleri arasında dengesizlikleri de beraberinde
getirmiştir.
Bölgesel dengesizlikler, önlem alınmadığı takdirde lehine dengesizlik
oluşan bölgeyi ekonomik canlanmanın sosyal ve kültürel canlanmayı da peşi sıra
sürüklemesi sebebiyle çevre bölgelerden yoğun göç alma tehlikesi ile karşı karşıya
bırakır. Böyle bir göç dalgası beraberinde çeşitli sorunları da getirecektir. Örneğin,
gelişmiş bölgedeki ekonomik gelişmeye paralel olarak artan işgücü talebinden
dolayı yükselen ücret düzeyinden yararlanmak için özellikle vasıflı işgücü, bu
bölgelere göç etmek suretiyle diğer bölgenin işgücü hammaddesini zayıflatarak o
bölgenin ekonomik gelişimini sağlayacak olan önemli bir üretim faktöründen
yoksun kalmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda gelen işgücü gelişmiş bölgede
işsizliğin de artması üzerinde önemli bir faktördür. Yine bu bölgedeki ekonomik
Yıl:1999, s.124: John Cole, Development and Underdevelopment, Routledge, 1992, Great
Britain, p.4.: F. Perroux, “Economic Space: Theory and Application”, Quarterly Journal of
Economics, Vol.64, 1950, p.95-96.
16
Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, 6. bs., Ekin Yay., Bursa 2001, s.100.
17
Gülen Elmas, Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, Nobel Yay., Ankara, Eylül ,
s..
18
Alaattin Kızıltan, “Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Plan ve Projeler”, Atatürk
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:10, Yıl:1994, Sayı:3–4, s.134.
19
Y. Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, İmaj Yay., No:18, Ankara 1995, s.13.
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gelişmeye bağlı olarak sermayeye olan talebin artması, faiz oranlarının artmasına ve
diğer bölgelerde bulunan sermayenin daha yüksek getiri elde etmek amacıyla bu
bölgeye akmasına sebep olacak, böylece diğer bölgeleri yatırım için ihtiyaç duyulan
sermaye birikiminden de yoksun kalmasına sebep olacaktır. Son olara ise, geri
kalmış bölgelerin gelişmesinde belki de en önemli rolü oynayacak olan girişimci
ruhlu insanların bölgeye göç etmesi ile diğer bölgeler ellerinde bulunan son gelişme
şansını da yitirmiş olacak ve geri kalmış bölge durumuna düşeceklerdir.
Bu olumsuzlukların tersine, gelişen bölge diğer bölgelere yönelik mal ve
hizmet talebini arttırarak o bölgenin de ekonomik gelişmesine katkı da
bulunabilecektir. Bu sayede diğer bölgeler ile gelişmiş bölge arasında ortaya çıkan
dengesizlikler zamanla ortadan kalkacaktır. Ancak bu sorunlar ortadan kalkmaz ve
aksine mevcut dengesizliği daha da büyütecek düzeyde gelişmeler olursa, bu
noktadan itibaren ülkenin bu bölgesinde ekonomik ve sosyal eşitsizliklerden
kaynaklanan toplumsal huzursuzluklar baş gösterecektir.
3. Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma Politikası
Ülkelerin ve toplumların ekonomik durumlarını anlatmak için kalkınma,
büyüme ve gelişme gibi farklı terimler kullanılmaktadır. Her ne kadar birçok
iktisatçı kalkınma ve büyüme kavramlarını eş anlamlı olarak kullanıyorsa da bunlar
arasında bazı farklar vardır. Ekonomik büyüme, ekonominin rakamları ve bir
ülkenin prodüktif kapasitesinin genişlemesi için kullanılan araçlarla ilgili bir
kavramdır. Ülkenin GSYİH’daki artış, kişi başına düşen milli gelirdeki artış
büyüme kavramı içinde yer alan kantitatif kavramlardır. Ekonomik büyümede
önemli olan şu dört temel faktördür, (1) işgücünün kapasitesi ve miktarı, (2) doğal
kaynakların miktarı ve kalitesi, (3) reel sermayenin miktarı ve kalitesi, (4) toplumun
teknolojik seviyede gösterdiği başarı’dır20. Ekonomik kalkınma ise, ekonomik
yapıdaki çok bölümlü değişikliklere dayanır. Ekonomik kalkınmanın ardında insan
unsuruna yapılan yatırımlar ve genel olarak yaşam standartlarının gelişme yönünde
değişmesi vardır. Geçek bir kalkınmadan söz edebilmek için okuma-yazma oranının
yükselmesi, eğitilmiş ve uzanmalaşmış işgücünün artması, tüm nüfusun sosyal
güvenlik şemsiyesi altına alınabilmiş olması ve bu arada işsizlik oranının %1–2
dolaylarında olması gerekir21. Ekonomik büyüme ve kalkınma belli bir noktaya
kadar birlikte hareket eder. Zira hem kantitatif hem de kalitatif büyümeyi ifade eden
ekonomik kalkınma, uzun vadede ekonomik büyümeyi her zaman gerçekleştirirken,
sosyo-ekonomik yapıda bir değişiklik olmadan GSMH’da meydana gelen artışı
ifade eden ekonomik büyümenin uzun vadede ekonomik kalkınmayı
gerçekleştireceği kesin değildir. Kalkınmasız bir büyüme fazla bir anlam ifade
etmezken, büyümesiz kalkınma da şüphesiz gerçekleştirilemez. Kalkınma ve
büyüme arasındaki farkı ortaya koymak açısından şöyle bir örnek verilebilir; mesela
20

Wallace C. Peterson, Gelir İstihdam ve Ekonomik Büyüme, Çev, Talat Güllap, Atatürk
Üniversitesi Yay., No:98, Ders Kitapları Serisi No:28, Erzurum 1994, s. 489.
21
Emre Kongar, Ekonomik Büyüme ve Kültürel Kalkınma, (Çevrimiçi),
http://www.kogar.org/makaleler/mak_mi.php(10.07.2006)
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Türkiye sahip olduğu bor madenlerini işlemeksizin direkt ihraç ederek önemli bir
gelir elde edebilir. Bu tür bir gelir ülke milli gelirini arttıracağı için ekonominin
büyümesini sağlar. Ancak bor madenlerini işlemek suretiyle ülke yeni bir sektörün
oluşturulması ve böylece üretim yapısının değiştirilmesi ve geliştirilmesi, bunun da
başka sektörleri beslemesi neticesinde artan üretim ve gelir esasta bir kalkınma
olayıdır. Bu da göstermektedir ki, büyüme kalkınmadan bağımsız olarak
gerçekleşebilir, ancak kalkınma beraberinde büyümeyi de getirmektedir.22
Bölgesel kalkınma olanakları sektörlerin yenileşmesinden ortaya
çıkmaktadır. Tarihsel olarak gelen rekabetçi avantaj sektörler içinde kurulmuştur ve
yeni etkinlikleri açısından “oyun alanının seviyelendirilmesi” olarak görülebilir ki,
öz’den dışa doğru ilerlemektedir23. Gelişmekte olan ülkelerdeki yerel ve bölgesel
kalkınma hakkındaki tartışmalar bazı önemli gelişmelerin sonucu olarak yeni bir
boyut kazanmıştır. Bunlardan birincisi, 1950 ve 1960’lardaki kent-odaklı ve tarım
dışı kalkınma, ikincisi ise, insanların yerel ve bölgesel seviyede kaynaklar ve
aktiviteler üzerinde sahip oldukları etkinliklerini kaybetmeleridir. Bölgesel
sorunları çeşitli sebeplerden dolayı artış göstermektedir. Bunlar, a) yerel/bölgesel
ekonomilerin, ekonomilerin kürselleşmesine bağlı olarak daha da belirsiz hale gelen
dünya ekonomisinin doğrudan ve dolaylı etkilerine maruz kalması ve giderek daha
bağımlı hale gelmesi, b) öncelikli amacı kar maksimizasyonu olan Çok Uluslu
Şirketlerin (ÇUŞ) yerel ve bölgesel ekonomiler üzerinde etkinliğinin artması, c)
yerel/bölgesel etkinliklerin merkezi otoriteler (siyasi, kurumsal, ekonomik ve
finansal) tarafından aşırı derecede kontrol edilmesidir.24
1930 ve 1940’larda Amerika Tennesse Vadisi çalışmalarının kazandığı
başarı, bölgesel kalkınma kavramının gerek Amerika’da gerek diğer ülkelerde
devlet eliyle geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında uygulanabileceği fikrini
yerleştirmiştir25. 1970’lere kadar oldukça prestij sahibi olan bölgesel kalkınma
politikalarının amacı, ülkenin genel ekonomik kalkınmışlığının dengeli bir biçimde
sürdürülmesini sağlamaktır. Zira sanayileşme sürecinde endüstriyel faaliyetlerin
belli bölgelerde toplanması, bu bölgeyi geliştirirken, diğer bölgelerin ekonomik
olarak duraklamasına ve hatta gerilemesine sebep olmakta, böylece hem ülkenin
genel kalkınmasını olumsuz yönde etkilemekte hem de bölgeler arasındaki mevcut
dengesizliklerin daha da derinleşmesine yol açmaktaydı. Ancak 1970’lere
gelindiğinde 1950-60’lı yılların çok gözde olan bölgesel kalkınma politikaları,
uygulandıkları 20 yıl sonunda ciddi başarısızlıklara imza atmış ve bu nedenle devlet
güdümünde kalkınma yerine, kendiliğinden gelişme ve bölgesel girişimlere dayalı
22

23

24
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Mehmet Karagül, Beşeri Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu,
Kocatepe Üniversitesi Yay., No:37, Afyon 2002, s.8
Andrew Gillespie, Ranald Richardson, James Cornford, ”Reional Development and The New
Economy”, EIB Papers, Vol:6, No:1, p.116.
Wilbert Gooneratne, R. A. Obudho, Contemporary Issues in regional Development Policy
Perspectives From Eastern and southern Africa, England, 1998, p.15-16.
John R. Meyer, Bölgesel İktisat: Bir Araştırma, Derleyen: Metin Berk, Fikret Görün, Selim
İlkin, ODTÜ İdariİlimler Fakültesi Yay., No:6, Ankara 1966, s.375.
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kalkınma anlayışının esas alındığı “endojen bölgesel kalkınma” olarak tanımlanan
yeni bir bölgesel kalkınma yaklaşımının temelleri atılmıştır. Bu yaklaşıma göre
bölgeler, kendi öz kaynaklarına dayanarak bölgesel refah yaratacak mekanizmaları
ortaya çıkaracak ve kendi kalkınma süreçlerine egemen olacaklardır.
Bölgesel kalkınma politikaları, bütünün vasatından ayrılan üst ve alt
bölgelerin bütün ile yakınlaştırılması, entegre edilmesine yönelik olarak
gerçekleştirilen önlemleri içerir. Ülke ortalaması genelinde daha çok düşük
düzeydeki bölgelerin, ortalama düzeyine yükseltilmesi yani mevcut dengesizliğin
bölgesel iyileştirmelerle ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır 26. Her ülke
bünyesinde bulunan bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek amacıyla kendi
ekonomik ve toplumsal yapısına uygun politika ve uygulama araçlarına
başvurmaktadır. Bölgesel dengesizlikler, gelir dağılımında adaletsizliğin ve
yoksulluğun temel nedenlerindendir. Türkiye’de 17. yüzyıldan itibaren gelişmiş
ülkelere hammadde sağlamaya yönelik kısmi ticari entegrasyon faktörü ile bazı Batı
ve Güney illerinde odaklanan ekonomik gelişmeler Doğu, Güneydoğu, Karadeniz
ve İç Anadolu bölgeleri aleyhine farklılıkların belirginleşmesine neden olmuştur.
Cumhuriyet dönemi sonrası “ulus oluşturma” dönemlerinde ise doğu bölgelerinin
bu kez sosyo-politik faktörlerle gelişme ekseninin dışında kaldığı görülmektedir.
1950’lerin liberal ekonomi ve 1970’lerin planlı kalkınma politikaları da gelişmişlik
farklarını Batı bölgeleri lehine arttırmıştır.
4. Turizm ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi
Ülkenin ekonomik ve sosyal birlikteliğini sağlamak için bölgelerarası
eşitsizlikleri azaltmak amacıyla kullanılan bölgesel kalkınma politikalarının turizm
ile yakın bir ilişkisi vardır. Bunun en açık örneği, Ab tarafından onaylanan yapısal
fonların içinde turizmi kapsayanların sayısının artmasıdır. Bunun yanında OECD
Bölgesel Kalkınma Servisi tarafından yapılan ekonomik çalışmalarda turizmi sık sık
muhtemel bir kalkınma stratejisi olarak tanımlanması da turizm ile bölgesel
kalkınma ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel kalkınma politikalarının
bölgeler arası dengesizlikleri giderme amacına ulaşmak için aleyhine dengesizlik
bulunan bölgenin tüm kaynaklarının analiz edilerek, kabiliyet ve kapasitelerinin
ortaya konulması, daha sonra da bölgenin mevcut durumu ile hedef alınacak yeni
bir yapısal öngörüye ulaşmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli politika araçlarının
tutarlı bir biçimde oluşturulup uygulanması gerekir.
Turizm ise bir mübadeledir. Bu mübadele, parasal değerlerle doğal ve
tarihsel değerler arasında oluşur. Böylece ekonomik bakımdan yeterli düzeyde
gelişmemiş ülkeler veya bölgeler, sahip oldukları doğal, kültürel ve tarihsel
değerlerini pazarlayarak gelir elde ederler. Diğer ekonomik kalkınma araçları ile
karşılaştırıldığında, yaşam standartlarındaki gelişme, turizm olayı ve getirisi ile

26

Ahmet İncekara, Anadolu’da Yeni Turizm Olanakları ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri, İTO
Yay., No.2001-28, İstanbul, Ekim 2001, s.14.
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göreceli olarak çok daha hızlı sağlanabilmektedir 27. Zira turizm, en geniş ve en hızlı
büyüyen sektörlerden biridir. Bir çok ülke turizmi, yeni ekonomik aktiviteleri
canlandırarak bölgesel kalkınmada rol oynayacak ana enstrüman olarak
görmektedir28. Yüzyılımızın özellikle ikinci yarısından itibaren turizme olan talepte
ortaya çıkan artış ve teknolojik ilerlemelerin özellikle ulaşım ve haberleşme
alanlarında kullanılmasına bağlı olarak daha süratli, konforlu ve geniş kapasiteli
seyahatlerin artması, kitle hareketlerinin doğmasına yol açmıştır.
Turizm gelir ve istihdam kaynağı olmanın yanı sıra, özellikle turizmin
geliştiği bölge halkı için refah ve gelişme ortamının da kaynağı olma özelliğini
taşır. Turist trafiğinin yoğunluğu nedeniyle bölge halkı kitle ulaştırma sistemlerinde
yüksek standartlarına, elektrik, su vb. altyapı hizmetlerinde üstün bir düzeye ve
başka türlü elde edemeyecekleri alış veriş ve eğlence olanaklarına kavuşurlar.
Turizmin gelişmesi ile birlikte yeni iş ve istihdam olanaklarının artmasına bağlı
olarak gelirin ve refahın artması, turizme açılan herhangi bir bölgenin turizmden
elde edeceği üç temel fayda etkisidir.29
Turizm sektörü, doğa, iklim, tarih, folklor, kültür doğal çevreye büyük
ölçüde bağımlık gösterir ki bunlar turizmin hammaddesi durumundadırlar. Sayılan
bu zenginlikler ancak turizm sayesinde ekonomik mal niteliğine dönüştürülebilirler.
Endüstriyel faaliyetler yönünden yeterli kaynak ve gelişme olanağına sahip
olmamasına rağmen, zenin turizm potansiyeline sahip bölgelerin planlı ve etkin bir
turizm uygulaması sonucunda turistik yönden kalkınmaları ve ülke ekonomisi
içinde dengeli bir biçimde gelişmeleri mümkündür. Bölgeler arası dengesizlikleri
gidermek amacıyla turizmi başarıyla kullanılan en önemli örnek İtalya’dır. 1960’lı
yıllardan başlayarak Güney İtalya’nın endüstrileşmesi politikasında turizm
sektörüne pek önem verilmemiştir. Ancak 1970’lerin ortalarından itibaren
endüstride sorunlarla karşılaşılması, turizmin bu tarihlerden itibaren Güney İtalya
ekonomisinin yeniden canlandırılmasında önemli rol oynayacağı fark edilmiş ve
turizmin gelişmesi bu bölgenin kalkınmasında büyük pay sahibi olmuştur 30.
Günümüzde İtalya, Akdeniz turizm pazarının en önemli aktörlerinden biri
durumundadır. Bu sayede turizmin bir özelliği daha ortaya çıkmaktadır ki o da
turizmde yerelde başlayan bir gelişmenin, bölgesel, ulusal ve kürsel sonuçlarının
ortaya çıkmasıdır.31
Türkiye’nin turizm alanında sahip olduğu değerlerle rekabete girebilecek
kadar turizm potansiyeli olan çok az ülke vardır. Ancak Türkiye’nin sahip olduğu
27

Hüseyin Çeken, Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi, Değişim Yay.,
İstanbul 2003, s.147.
28
Salvo Creaco, Giulio Qeririni, “The Role of Tourism İn Sustainable Economic Development”,
43. Congress of The European Regional Science Association, Finland 2003, p.1.
29
Barutçugil, a.g.e., s.19.
30
Akın İlkin, M. Zeki Dinçer, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar-Çözüm Önerileri Dizisi, TOBB
Yay., No.217, Ankara 1991, s.36.
31
Simon Milne, Irena Atelijevic, “Tourism, Economic Development and The Global-Local
Nexus:Theory Embracing Complexity”, Tourism Geographies 3 (4), 2001, p.372.
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bu değerlerin sadece birini bile ellerinde bulunduran ülkelerin, bu değerleri çok iyi
pazarlayarak değerlendirebildikleri gözlenmektedir. Bu değerler arasında korunmuş
çevre ve bozulmamış doğa birinci sırada yer almaktadır32. Türkiye her ne kadar
kitlesel deniz ve güneş turizmine yoğunlaşmış olsa da eşsiz doğal kültürel ve iklim
bölgeleri çeşitliliği ile macera turizmi, eko turizm ve özel kültürel tatiller için
dünyada gittikçe büyüyen talebi karşılayabilecek yeni turizm ürünlerinin
geliştirilmesi konusunda önemli bir potansiyele sahip durumdadır. Ayrıca çok
seyrek ziyaret edilen önemli ölçüde ayakta kalabilmiş 60.000 tarihi eserle
Akdeniz’in en zengin doğal ve kültürel mirasına sahip ülkesidir33. Dünya Turizm ve
Seyahat Konseyi (WTTC)’ne göre Türkiye 2010 yılında ortalama %6,3 artış hızı ile
yaklaşık 28.935 dolar gelir elde edecek ve sektörde istihdam edilecek işgücü
miktarı da %5’lik bir artışla 1.324.200 kişi olacaktır. Dünya Turizm Örgütü
(WTO)’ne göre ise, Türkiye’ye yönelik turizm talebi yıllık ortalama %5,5 oranında
yani Akdeniz ortalamasının üzerinde büyüyecek ve turist sayısı 2010 yılında 17
milyona, 2020 yılında ise 27 milyona yükselecektir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında ise Türkiye’nin turistik talebinin 2010 yılında 23 milyon, 2020 yılında
35,2 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre 2010 yılı turizm geliri 23,4
milyar dolar, 2020 yılı geliri ise 45,5 milyar dolar olarak gerçekleşecektir.34
5. Göller Bölgesi Alternatif Turizm Potansiyeli
Dünyada değişen tüketici eğilimleri karşısında klasik kitle turizminden
farklı olarak alternatif turizm olgusu ön plana çıkmaya başlamıştır. Dünya turizm
piyasasında ortaya çıkan bu değişimler, ülkeleri alternatif turizm imkânlarını
geliştirmeye zorlamaktadır. TÜBİTAK’ın Vizyon 2023 Ulaştırma ve Turizm Ön
Raporunda turizm endüstrisinde olası değişimler arasında 3S (sun,sea,sand) olarak
bilinen deniz, kum ve güneş’in yerini 3E (exciting, educational,entertainment)
heyecan, eğlence ve eğitim temel unsurlarının alacağı, ortalama çalışma sürelerinin
kısalmasına bağlı olarak turizme katılan insan sayısının artacağı, ortalama insan
ömrünün uzamasına paralel olarak tatile daha çok zaman ayrılacağı sayılmaktadır.
Tüketici kalıplarındaki bu değişmeler ve Türkiye açısından hem ulusal hem
de bölgesel bazda turizmin çeşitlendirilmesi gerekliliği, alternatif turizmi gündeme
getirmiştir. Turizm Bakanlığı turizm Terimleri sözlüğünde alternatif turizm “sosyal
ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli
malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm çeşidi” olarak
tanımlanmaktadır. Kitle turizmine tepki olarak doğan alternatif turizm, yeşil, kırsal
ve eko turizm olarak da adlandırılmaktadır.

32

33

34

Ata Alper, “Turizmde Sahip Olduğumuz Değerler, Çevre Bilinci ve Eğitim”, Turizm Eğitimi
Konferansı, Turizm Bakanlığı
Hülya Aslantaş, “Türkiye’nin Turizm Stratejisi ve Tanıtım Politikaları”, II. Turizm Şurası
Bildirileri, Turizm Bakanlığı, Ankara 2002, s.7.
TOBB, Bölgesel Gelişim Raporu -I- Batı Akdeniz Bölgesi, TOBB Araştırma Yay., No:1,
Ankara 2003, s.283.
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Göller bölgesi, Isparta ve Burdur illerini içine alan coğrafi bölümün adıdır.
Yaklaşık 25.000 km² alana sahip olan göller bölgesi, Isparta ve Burdur illerinin
tamamından, Afyon, Denizli, Konya ve Antalya illerinin bazı bölümlerinden
oluşmaktadır. Bölgeye irili ufaklı birçok gölü bünyesinde barındırmasından dolayı
göller bölgesi denmiştir. Bu göllerin başlıcaları Acı Göl, Burdur Gölü, Beyşehir
Gölü, Eğirdir Gölü, Söğüt Gölü, Salda Gölü ve Kestel Gölü’dür.
Bölge haberleşme, eğitim, bayındırlık, sağlık ve kültür gibi altyapı
hizmetleri bakımından Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ulaşım açısından
oldukça şanslı bir konumda olan göller bölgesinde gül çiçeği, elma, kiraz, vişne
üretimi ile hayvancılık gelişmiş durumdadır. Taş ve toprağa dayalı sanayinin
hammaddesi bakımından zengin kaynaklara sahip olmasının yanı sıra bölge sahip
olduğu göller, barajlar ve göletler ile su ürünleri sanayinin gelişmesi açısından
önemli avantajlara sahiptir. Ayrıca bölgede iplik, dokuma ve giyim sektörü de
gelişmeye müsait niteliktedir. Bütün bunlara kaşın bölgede sermaye birikimi
yetersiz, şehirleşme oranının yüksek olmasına bağlı olarak kentleşme düzensizdir.
GSYİH’dan düşük pay alan göller bölgesi Antalya’ya hem ekonomik hem de sosyal
açıdan bağımlı bir haldedir.
GSYİH’ya yapılan katkı açısından değerlendirildiğinde Akdeniz
Bölgesi’nin payı 1990–2000 yılları arasında ortalama %12,3 iken Isparta’nın payı
aynı yıllar arasını kapsayan dönemde hiç değişmeksizin ortalama%0,05, Burdur’un
payı ise ortalama %0,038 olarak kalmıştır 35. Isparta ve Burdur illeri Batı Akdeniz
Bölgesi (BAB)’nde önemli yerleşim merkezlerinden olmalarına rağmen
sanayileşme sürecinde ivmelerini yeterince alamadıkları için ekonomisi tarıma
dayalı iller olarak kalmışlardır. 2004 yılı TÜİK verilerine göre Kişi Başı GSYİH
Türkiye ortalaması 2.146 $ iken bu rakam Isparta için 1.510$, Burdur için ise
1.951$’dır. Isparta ve Burdur’un GSYİH 1987–2000 dönemi yıllık ortalama
büyüme hızları toplamı %2,7 ile %3,6 olan Türkiye ortalamasının altında
kalmaktadır. Bölgede halkın okur-yazarlık oranı Isparta’da %99, Burdur’da
%98’dir.
Herhangi bir bölgenin turizm bakımından gelişebilmesi ilk olarak
turizmden bağımsız unsurlar olarak ele alabileceğimiz bölge ile ilgili tabii şartlara
bağlıdır. Bölgenin konumu, arazi yapısı, görünümü, bitki örtüsü ve ormanları, su
kaynakları, iklimle ilgili değerleri ve mevcut altyapı olanakları söz konusu tabii
şartlar kapsamında değerlendirilmektedir 36. Göller bölgesi, Doğu, Orta ve Batı
Akdeniz olarak önemli kalkınmışlık farklılıkları arz etmektedir. Bölge içinde bir
dünya turizm şehri olan Antalya yer almakta, ancak turizm yükselen değer bir değer
olmasına karşın genel olarak Antalya ile sınırlı bir lokallik arz etmekte, ne Isparta
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TOBB, Bölgesel Gelişim Raporu –II- Batı Akdeniz Bölgesi, TOBB Araştırma Yay., No:1,
Ankara 2003, s.39.
36
İncekara, a.g.e., s.28.

158

Bölgesel Kalkınma, Turizmin İlişkisi ve Göller Bölgesi...

ne de Burdur sahip oldukları alternatif turizm potansiyeline rağmen bu konuda bir
varlık gösterememektedir.37
Alternatif turizm potansiyeli açısından bir turizm merkezi olma konusunda
ciddi bir potansiyele sahip olan göller bölgesi, gelişmiş bölgelerle
karşılaştırıldığında bölgesel kalkınmasını henüz gerçekleştirememiş bir bölge
görünümündedir. Bununla birlikte bölge arkeolojik, tarihi, doğal ve kültürel
değerleri açısından zengin bir turizm hammaddesi ihtiva etmektedir. Bir bölge
sadece turizm sektörü ile kalkınır demek elbette bilimsel bir yaklaşım olmayacaktır.
Ancak göller bölgesinin kalkınmasında turizm sektörü geliştirildiği takdirde
bölgenin kalkınmasında dolayısıyla diğer bölgelerle arasında bulunan gelişmişlik
farklarının azaltılmasında etkin bir rol oynayabilecek düzeydedir.
Göller bölgesinde alternatif turizm potansiyeli olan değerlendirilmeye hazır
olan turizm türleri şunlardır;
Doğa turizmi, bir yörede turizm aktiviteleri planlanırken o yöre iklim
şartlarının turizm etkinliklerine uygun koşulları sağlaması birinci derecede önem
taşır. Bu durumun tespiti için turizm mevsimini olanaklı kılan normal hava
sıcaklığı, deniz veya göl suyu sıcaklıkları, bağıl nem ve güneşli günler gibi iklim
verileri günlük, haftalık veya aylık olarak analiz edilir. Klimatolojik, meteorolojik
ve iklim tıbbının öngördüğü kabullere göre bir yörenin aylık ortalama sıcaklık
değerleri 18–32 derece, deniz veya göl sıcaklık değerleri 18–28 derece, aylık ve
güneşli günler toplamı 20 gün ve daha fazla ise, o yörenin aylık iklim durumu
turizm hareketleri bakımından uygun kabul edilir. Bu kabul genel olarak yaz
turizmi etkinlikleri için geçerlidir. Kış turizmi etkinlik halinde ise açık veya kapalı
günler, kar yağışlı günler, kar kalınlığı, karın yerde kalma süresi gibi veriler önem
taşır. Isparta ve çevresinin uzun yıllara dayalı aylık ortalama sıcaklık değerleri
incelendiği zaman 5 ay süreli “yaz turizmi” ve “120 gün/yıl” süreli kış turizmi
mevsim süresine sahip olduğu görülür.38
Yayla turizmi, doğaya ve doğallığa duyulan özlemi karşılamada yayla
turizmi zengin bir potansiyeldir. Önemli olan yaylayı bir doğa parçası, bir doğal
doku ve özgün bir atmosfer olarak çağdaş, güncel gereksinmeleri de karşılayarak
turizme dönüştürmektir39. Bölgede yükseklikleri yer yer 3000 metreyi bulan
dağlarla çevrili bölge adeta Akdeniz bölgesinin damı niteliğindedir ve yayla turizmi
için gerekli olan potansiyele fazlasıyla sahiptir.
Dağ turizmi, dünya turizm pazarı içinde dağ turizminin payı gittikçe
artmaktadır. Göller bölgesinin dağlık bir yapıya sahip olması, bölgenin dağ turizmi
potansiyelini ciddi şekilde arttırmaktadır. Özellikle Isparta ilinin kuzey doğusunda
yer alan ve yörenin en yüksek doruklarından olan Büyük Davraz Dağı 2635m.,
37
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39
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Küçük Davraz Dağı ise 2397m. yüksekliktedir. Bölgenin coğrafi yapısı gereği
dağcılık yanında dağ ve doğa yürüyüşleri yapılabilecek alanlar açısından da diğer
birçok yöreye nazaran daha şanslı bir konumdadır.
Su sporları ve akarsu turizmi, bölgenin birçok göl ve akarsuya sahip
olması, bölgeyi su sporları ve akarsu turizmi potansiyeli bakımından
zenginleştirmektedir. Özellikle su bisikleti, su kayağı, banana ve rafting gibi
faaliyetlerin yanında plaj-kamping imkanları da mevcuttur.
Mağara turizmi, özellikle son yıllarda ilginin yoğunlaştığı mağara turizmi,
bölgeyi turistik cazibe merkezi haline getirebilecek bir potansiyele sahiptir. Orta
Torosların batısında bulunan bölgede özellikle Isparta ili, mağara oluşumu
bakımından ülkemizin en yoğun illerinden biridir. Bu bölge jeolojik zamanlarda
geçirdiği yer hareketleri sonucunda kıvrımlı ve kırıklı bir yapı kazanmıştır. Ayrıca
bölgede geniş bir alanda yüzeylenen Mezozoik yaşlı kireç taşları mağara gelişimine
en uygun birimleri oluşturmaktadır.
Göl turizmi, adını bölgede bulunan göllerden alan bölge bu göllerden içme
suyu, turizm, balık üretimi, sulama suyu, rekreasyon ve peyzaj gibi çok amaçlı
işlevler için yararlanılabilmektedir. Bunun yanında gölden turizm amaçlı yat turları,
plaj, yelkenli, su altı gözlemciliği vb. turistik amaçlı birçok faaliyetler için de
yararlanılabilir.
Bisiklet turizmi, bütün dünyada hızla yayılan yeşil turizm anlayışına paralel
olarak ülkemizde de bisiklet turları son yıllarda seyahat acenteleri tarafından doğal
güzelliklere sahip kırsal alanlarda düzenlenmektedir. Göller bölgesi bisiklet turları
için geniş güzergâhlara sahiptir.
Yaban hayatı ve Av turizmi, bölgenin engebeli bir topografya ve zengin bir
bitki örtüsüne sahip olması yörede çeşitli yabani av hayvanlarının barınmasına
imkan vermektedir. Bölgede orman, yayla ve ovalarda mevsimine göre tilki, keklik,
tavşan, yaban domuzu, ördek, kaz, kurt ve çakal gibi av hayvanları bulunmaktadır.
Tarih turizmi, turizm serveti sayılan müzeler kadar turizmin
çeşitlendirilmesinde ve turistlerin büyük ölçüde ilgisini çeken, bulunduğu bölgenin
turizm potansiyelini olumlu yönde etkileyen dini anıtlar, eski eserler ve antik
kentlerde büyük önem kazanmıştır. Bölge 8000 yıllık tarihinin bir sonucu olarak
özellikle çok sayıda antik kente ev sahipliği yapmaktadır. bu durum da bölgeyi tarih
turizmi açısından cazibe merkezi haline getirmektedir.
İnanç turizmi, bölgede her kültüre ait kalıntılara rastlamak mümkündür.
Özellikle Antik Pisidia bölgesi tarih öncesi çağlardan günümüze dek çok tanrılı
dinlerden tek tanrılı dinlere kadar birçok dine kucak açmış bir bölgedir. Bölgenin
2000 yıllık tarihine bakıldığında Museviliğin, Hıristiyanlığın ve daha sonra da
Müslümanlığın yan yana bazen de iç içe olduğu görülecektir. Yine bölgede yakın
tarihe ait turistik değere sahip birçok kilise, camii ve medrese mevcuttur.
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Spor turizmi, bölgede spor turizmi kapsamında potansiyel taşıyan türler
şunlardır; jeep safari, yamaç paraşütü, kayak ve yelkenli. Bölgenin hem arazi yapısı
hem de iklim koşulları spor turizmi olanakları açısından önemli potansiyele sahiptir.
Eko turizm, doğal ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel mirasın
korunmasında önemli katkıları olabilecek bir turizm olgusudur. Doğa ile iç içe
abartılı olmayan tesislerde iyi bir oda, iyi hizmet ve tüm bunların başında
bozulmamış temiz bir çevrede aktif bir tatil olarak da özetlenebilir. Bölgede
uygulanabilir eko turizm olanakları olarak trekking, rafting, kuş gözlemciliği,
endemik bitki gözlemciliği, foto safari, orienteering, su altı gözlemciliği ve kaya
tırmanışları sayılabilir.
Kültür turizmi, bölgede turistik açıdan işlenmesi gereken kültürel değerler
oldukça fazladır. Bunlardan bir kaçı yöre mutfağı, kıyafet şekilleri, el sanatları,
tarihi değerler, sanat ve müzik kültürü ve boş zamanı değerlendirme alışkanlıkları
şeklinde sıralanabilir. Kültür turizmine en çok ilgiyi 3. yaş turistleri göstermektedir.
Bu yaş grubunun en önemli özelliği ise, turistik merkezlerin daha tenha olduğu
zamanlarda seyahati tercih etmeleridir. Bu durum ise turizm sezonunun yıl içinde
yayılarak neredeyse bütün bir yılı kapsaması demektir. Bölgede kültür turizmi
olanakları olarak değerlendirilebilecek türler ise, müzeler, ören yerleri, kaleler ve
hanlardır. Isparta ili alternatif turizm potansiyeli ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo 1: Isparta İlinde Turizm Potansiyeli taşıyan Alternatif Turizm
Türleri
ALTERNATİF
TURİZM TÜRLERİ
Doğa Turizmi
Yayla Turizmi
Dağ Turizmi Ve
Yürüyüş Parkurları

Su Sporları Ve Akarsu
Turizmi

Mağara Turizmi
Göl Turizmi
Bisiklet Turizmi
(Parkurları)

ISPARTA
Yaz Ve Kış Turizmine Uygun Klimatolojik Özellikler
Kurucaoluk, Camili, Belova, Belkuyu, Tota, Söğüt,
Zengi Ve Sorgun
Büyük Davraz, Küçük Davraz, Eğirdr Sivrisi, Barla
Dağı, Sarp Dağı, Eğirdir Akpınar, Oluklacı Tepesi,
Yukarı Gökdere, Yukarı Gökdere Yolçatı, Kovada Gölü
Milli Parkı, Çandır, Yazılı Kanyon, Roma Harabeleri
Eğirdir Kaleönü, Yeşilada Çevresi, Canada Önü, Kale
Arkası, Sütçüler-Çandır Çevresi Akarsular, ÇandırBaraj Arası, Darıbükü-Kasımlar Kanyonu, KasımlaKesme Kanyonu.
Akar-Donar, Zindan, Ayıini, Pınargözü, İnönü, Kuz,
Değirmenönü, Sorgun, Damlataş, Cıv, Kadıdeliği,
Gümüş İni, Erenler, Karataş, Kapıkaya, Güvercinlik,
Uluborlu Obruğu, Peynir İni Mağaraları.
Eğiridir, Gölcük, Bedre, Ve Kovada Gölleri.
Yakaören-Gölcük-Gelincik,
Isparta-Eğirdir-Bedre,
Eğirdir-Yukarıgökdere-Kovada, Eğirdir-Kovada-Yazılı
Kanyon,
Sütçüler-Adada-Ayvalıpınar-Aksu-
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Yaban Hayatı Ve Av
Turizmi
Tarih Turizmi (Antik
Kentler)

İnanç Turizmi

Spor Turizmi

Eko Turizm

Kültür Turizmi

Yenişarbademli, Yenişarbademli-Pınargözü-GölkonakGedikli, Yalvaç-Gelendost-Kudret Han-MahmatlarEğirdir, Kızıldağ-Şarkikaraağaç-Çetince.
Yayla, Orman Ve Ovalar Kara Avcılığı, Eğirdir,
Hoyran, Kovada Su Ve Kanatlı Avcılığı.
Antiokheia, Seleukia Sidera, Adada, Men Kutsal Alanı,
Limnai, Timbria, Prostanna, Parlais, Fari, Tymandos,
Tol, Apollonia Mordion.
Küçükgökçeli, Aladdin, Hızırbey, Devlethan, Ulu,
Kutlubey, Hacı Abdi, Firdevs Paşa, Sefer
Ağa,Burhaneddin Paşa, Abdi Paşa Camileri.
Aya Payana, Aya Yorgi, Ayasteffanos, Aya Giorgios
Kiliseleri.
Ertokuş Medresesi.
Jeep Safari, Yamaça Paraşütü (Eğirdir), Kayak
(Davraz), Yelkenli (Eğirdir Gölü)
Kuş Gözlemciliği (Burdur, Eğirdir Ve Beyşehir Gölü),
Endemik Bitki Gözlemciliği (Kasnak Meşesi Tabiatı
Koruma Alanı, Kovada Gölü Milli Parkı, Dedegül
Dağları Etekleri, Çandır Yazılı Kanyon, Sarpdağ
Etekleri, Çandır Söğüt Yaylası), Foto Safari (Yalvaç
Men Tapınağı, Hoyran Gölü, Kızıldağ Milli Parkı,
Melikler Yaylası, Tota Yaylası), Trekking Parkurları
(Eğirdir Ve Çevresinde Çok Sayıda Parkur),
Orienteering (Gölcük Çevresi, Kovada Milli Parkı,
Kasnak Meşesi Alanı, Eğirdir Sivrisi Dağı Etekleri,
Prostanna Antik Kenti), Su Altı Gölemciliği (Eğirdir
Gölü), Kaya Tırmanışı ( Yazılı Kanyon, Eğirdir Sivrisi,
Kovada Milli Parkı),
Isparta Müzesi, Yalvaç Müzesi, Eğirdir Kalesi, Ertokuş
Hanı, Uluborlu Kalesi.

Görüldüğü gibi Isparta ili tek başına 13 çeşit turizm potansiyelini
bünyesinde barındırmaktadır. Aynı şekilde Burdur ili de 8 turizm türünde yine ciddi
potansiyel sahibidir.
Tablo 2: Burdur İlinde Turizm Potansiyeli Taşıyan Alternatif Turizm
Türleri
ALTERNATİF
TURİZM TÜRLERİ
Doğa Turizmi
Yayla Turizmi

BURDUR
Yaz Ve Kış Turizmine
Klimatolojik Özellikler
Aziziye, Eşeler, Böğrüdelik,Sığla
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Su Sporları Ve Akarsu
Turizmi
Mağara Turizmi
Göl Turizmi

Tarih Turizmi (Antik
Kentler)

Bağsaray, Kayaaltı, Başköy,
Aksu, Dalaman Çayları

Kestel,

İnsuyu Mağarası, Sefer Yitiği Mağarası
Burdur, Salda, Çorak, Karataş, Yarışlı Ve
Gölhisar Gölleri
Kibriya, Cremna, Sagalassos, Hacılar
Höyüğü,
Kodrula,
Tymbrianassus,
Baubon, Sia, Balboura, Kuruçay Höyüğü,
Moatra, Kormasa, Mallos, Hadriani,
Sysianai, Malgasa, Olbasa,Macropedium,
Keraiate, Komama, Polyetta, Takina,
Malyastara Ve Panemötikhas

İnanç Turizmi

Ulucamii, Dengere, Divanbaba, Kabak,
Eski-Yeni Camii, Selimzade, Şeyh Sinan,
Saden, Selimoğlu, Yukarı, Camii Kebir
Ve Kayışoğlu Camileri.
Rum Kavaklı Kilisesi.

Kültür Turizmi

Burdur Müzesi, Taşoda Etnografya
Müzesi, Bakibey Konağı,
İncirhan,
Susuzhan, Baltaoğlu Hamamı, Eskiyeni
Hamamı, Tabak Hamamı

Tablolardan da anlaşılacağı üzere göller bölgesi yaklaşık 13 turizm türünde
iddialı potansiyele sahiptir. Ancak bölgeye 2006 yılına kadar turizme yönelik olarak
hiçbir kamu yatırımı yapılmamıştır. Turizm açısından böylesine bakir bir bölgenin
harekete geçirilmesi, hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından ciddi katkılar
sağlayacak durumdadır.
6. Göller Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında Alternatif
Turizmin Rolü (Uygulama Çalışması)
6.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı, yukarıda teorik çerçevesini çizdiğimiz alternatif
turizm açısından zengin bir potansiyele sahip olan göller bölgesinin kalkınmasında
bu potansiyelin kullanılabilirliğini ölçmektir. Bu temel amaç doğrultusunda bağımlı
ve bağımsız değişkenler ortaya konularak, bu değişkenler yardımıyla göller
bölgesinin sahip olduğu alternatif turizm potansiyelinin bölgenin kalkınmasında bir
dinamik olarak kullanılıp kullanılamayacağına yönelik deneklerin tutumları
ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bağımsız değişken “göller bölgesi alternatif
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turizm potansiyeli”, bağımlı değişken ise “göller bölgesinin sosyo-ekonomik
kalkınması” olarak belirlenmiştir.
6.2. Araştırmanın Kapsamı ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın kapsamı Antalya’da bulunan A grubu seyahat acenteleridir.
Araştırma aşanı olarak Antalya’nın seçilmesinde Isparta ve Burdur illerinde seyahat
acentesi olmaması, Türkiye’ni n turizm lokomotifi durumunda olan Antalya’nın
hem Isparta hem de Burdur illerine sınır komşusu olması, bölge illerinin AntalyaPamukkale tur güzergâhı üzerinde bulunması, Antalya’da bulunan seyahat
acenteleri tarafından tanınıyor olması ve Antalya’da bulunan A grubu seyahat
acenteleri ile yapılan ön analiz sonuçlarının etkisi olmuştur. Sonuç itibariyle göller
bölgesi alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi sağlayacak olan
yabancı turizm pazarı Antalya’nın yıllık ortalama ağırladığı 6 milyon turisttir.
Karayolu bağlantısı ile Antalya’ya sadece 125 km. mesafede olan bölge, turizm
konusunda sahip olduğu değerler ile Antalya’nın arka bahçesi olma konusunda
önemli bir adaydır.
Araştırmada denek olarak A grubu seyahat acentelerinin seçilmiş olmasın
nedeni ise, A grubu ve geçici A grubu seyahat acentelerinin seyahat acentelerine
münhasır ve seyahat acentelerinin diğer hizmetlerini Türk ve yabancı müşteriler
için üretiyor ve pazarlıyor olmasıdır.40
Antalya’da merkez ve şube olarak 323 adet A grubu seyahat acentesi tespit
edilmiştir. Araştırma, söz konusu acentelerde yönetici pozisyonundaki acente sahibi
ve acente müdürlerine yönelik olarak yapılmıştır. Bu örnekler içerisinden her
acenteden bir deneğe ulaşılması öngörülerek minimal 323 denekten oluşan hedef
kitle belirlenmiştir. Bu belirlemede seyahat acentelerin Türkiye Seyahat Acenteleri
Birliği (TURSAB)’ne kayıtlı olmalarına özellikle dikkat edilmiştir. Anketler
deneklere anketör aracılıyla, adres değişikliği nedeniyle ulaşılmasında zorluk
çekilen acentelere e-mail yoluyla ulaştırılmıştır. Deneklerin bir kısmından cevap
alınamamış, diğer bir kısmı ise iş yoğunluğu nedeniyle ankete katılmak
istememiştir. Bu şekilde kendisine ulaşılamayan veya ulaşıldığı halde ankete
katılmak istemeyen acente sayısı 120 olarak gerçekleşmiş, dolayısıyla hedef kitle
203, denek sayısı 203 olarak gerçekleşmiştir.
6.3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma kapsamında gerekli olan veriler toplamak üzere 40 sorudan
oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket formu soruları dört bölümden
oluşturulmuştur. Birinci bölümde “göller bölgesinin kalkınmasında alternatif
turizmin muhtemel etkilerini belirlemeye yönelik sorular”, ikinci bölümde “göller
bölgesinde turistik talebin analizine yönelik sorular”, üçüncü bölümde “göller
bölgesinin alternatif turizmde gelişmesi açısından avantaj ve dezavantajlarına
40

Resmi Gazete, “Seyahat Acenteleri Grupları”, Resmi Gazete, No: 22747, Tarih 04.09.1996.
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yönelik sorular” ve dördüncü bölümde “göller bölgesinin alternatif turizmde mevcut
durumunun analizine yönelik sorular” yer almıştır. Anket tutum ölçmeye yönelik
5’li (1-Kesinlikle Katılıyorum, 2-Kısmen Katılıyorum, 3- Katılıyorum, 4Katılmıyorum, 5- Kesinlikle Katılmıyorum) Likert ölçeğe göre hazırlanmıştır.
Anket soruları 7’si akademik çevreden, 2’si turizmle ilgili pratik hayattan
olmak üzere toplam 9 kişi ile görüşülerek hazırlanmıştır. Hazırlanan anket
sorularının güvenilirliğini ölçmek üzere Antalya’da toplam 21 adet A grubu seyahat
acentesine anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 13.0 for Windows paket
programına işlenmiş ve yapılan güvenilirlik analizi %81 olarak bulunmuştur.
Anketlerin geri dönüşünün ardından bu veriler üç temel istatistiksel analize
tabi tutulmuştur. Bunlardan birincisi anketteki soruların birbirleri ile tutarlılığını, ele
alınan sorunu ölçmedeki homojenliğini ve ölçme aracının güvenilir olup olmadığını
ölçmek için kullanılan “Güvenilirlik Analizi”, ikincisi, araştırmanın ana hipotezine
ilişkin bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek adına
“Faktör Analizi”, ve son olarak da faktör analizi sonrasında elde dilen faktörlerin
aralarındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan “Korelâsyon Analizi”dir.

6.4. Analiz Ve Bulgular
Elde edilen 203 anketin Likert ölçeğine dayalı sorularını oluşturan birinci,
,ikinci ve üçüncü bölümde sorulan toplam 33 soru için “Alfa Modeli”ne göre
yapılan güvenilirlik analizi sonucunda (alfa)%90,4 olarak bulunmuştur. Buna
göre ölçek oldukça güvenilirdir.
Tablo 3:Reliability Statistics
Cronbach's
6.5.Alpha
Tanımlayıcı
,904

İstatistiksel
Analizler
N of Items
33

Deneklere uygulanan anketin birinci bölümünde yer alan Göller Bölgesinin
Kalkınmasında Alternatif Turizmin Muhtemel Etkilerini Belirlemeye Yönelik sorular
ve bu sorulara verilen yanıtların frekans dağılımları aşağıdaki gibidir.
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1. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi bölgeye
yönelik döviz girişini arttırarak
bölgesel kalkınmayı olumlu
yönde etkiler
2. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgeye
yabancı
sermaye
girişini
sağladığı
için
bölgesel
kalkınmayı olumlu yönde etkiler
3. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgeye
yönelik yatırım artışı sağlayarak
bölgesel kalkınmayı olumlu
yönde etkiler.
4. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, kişi başına
düşen geliri arttırdığı için
bölgesel kalkınmayı olumlu
yönde etkiler.
5. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgede yeni
istihdam
olanaklarının
yaratılmasını
sağlayarak
bölgesel kalkınmayı olumlu
yönde etkiler.
6. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgenin alt
ve üst yapı olanaklarının
gelişmesini
sağladığı
için
bölgesel kalkınmayı olumlu
yönde etiler.
7. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgedeki

Kesinlikle
Katılmıyorum %

Turizmin

Katılmıyorum %

Kümülatif %

Kısmen Katılıyorum
%

Katılıyorum %

Kesinlikle
Katılıyorum %

Tablo 4:Göller Bölgesinin Kalkınmasında Alternatif
Muhtemel Etkilerini Belirlemeye Yönelik Sorular

86,7

12,3

,5

99,5

,5

-

75,9

21,7

2,5

100,0

-

-

70,9

28,1

,5

99,5

,5

-

68,0

29,6

2,0

99,5

,5

-

70,0

27,1

3,0

97,0

-

-

63,5

34,5

1,5

99,5

,5

-

59,6

31,0

8,9

99,5

,5

-
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tarım ve sanayi sektörlerin de
gelişmesine katkıda bulunarak
bölgesel kalkınmayı olumlu
yönde etkiler.
8. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgenin
diğer bölgelerle arasındaki
gelişmişlik farkının azalmasını
sağlar.
9. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgede
kültürler
arası
etkileşimi
sağlayarak bölgenin sosyal
açıdan kalkınmasını olumlu
yönde etkiler.
10. Göller bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi,
doğal
alanların korunması açısından
bölge halkının duyarlılığını
arttırır.
11. Göller bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi,
bölge
halkının arkeolojik, tarihi ve
mimari varlıkların korunmasına
yönelik bilincini arttırır.
12. Göller bölgesinde alternatif
turizmin gelişmesi, bölgeye
yönelik çevre bilinci ve
kalitesinin artmasını sağlar.

62,6

32,5

3,4

98,5

1,0

,5

67,0

26,1

5,9

99,0

1,0

-

64,5

23,6

11,
3

99,5

,5

-

62,1

28,6

7,4

98,0

2,0

-

61,6

29,6

8,4

99,5

,5

-

Yukarıda sorulan sorulara verilen yanıtlar ve bu yanıtlardan kesinlikle
katılıyorum, katılıyorum ve kısmen katılıyorum yanıtlarının kümülatif yüzdeleri
verilmiştir. Buna göre göller bölgesinde alternatif turizmin gelişmesi, bölgenin
kalkınmasına çeşitli yönlerden yüksek derecede yarar sağlayacaktır.
Deneklere uygulanan anketin ikinci bölümünde yer alan Göller Bölgesinde
Turistik Talebin Analizine Yönelik sorular ve bu sorulara verilen yanıtların frekans
dağılımları aşağıdaki gibidir.
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,5

100,0

-

-

79,8

19,2

1,0

100,0

-

-

72,4

24,6

3,0

100,0

-

-

66,0

30,0

4,0

100,0

-

-

67,0

30,0

3,0

100,0

-

-

60,1

36,0

3,4

99,5

,5

-

71,4

24,1

4,4

100,0

-

-

58,1

35,0

6,9

100,0

-

-

53,7

37,4

7,9

99,0

1,0

Katılmıyorum %

27,1

Kümülatif %

Katılıyorum %

72,4

Kısmen Katılıyorum %

Kesinlikle Katılıyorum %

13. Yeterli tanıtım yapıldığı takdirde
göller bölgesine yönelik turistik talep
artar.
14. Ulaşım imkânları geliştirildiği
takdirde göller bölgesine yönelik turistik
talep artar.
15. Altyapı olanakları geliştirildiği
takdirde göller bölgesine yönelik turistik
talep artar.
16. Turistlere yönelik eğlence olanakları
geliştirildiği takdirde göller bölgesine
yönelik turistik talep artar.
17. Turistik tesis arzı olanakları
arttırıldığı takdirde göller bölgesine
yönelik turistik talep artar.
18. Turistik tesislerde hizmet kalitesinin
arttırılması ile göller bölgesine yönelik
turistik talep artar.
19. Nitelikli personel istihdamının
arttırılması ile göller bölgesine yönelik
turistik talep artar.
20. Bölgede turizme yönelik eğitim
kurumlarının varlığı, alternatif turizmin
nitelikli işgücü talebini karşılayarak göller
bölgesine
yönelik turistik talebin
artmasını sağlar.
21. Bölge halkı alternatif turizm
konusunda bilinçlendirildiği takdirde
göller bölgesine yönelik turistik talep
artar.

Kesinlikle Katılmıyorum
%

Tablo 5: Göller Bölgesinde Turistik Talebin Analizine Yönelik Sorular
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Kesinlikle
Katılmıyorum %

Kısmen
Katılıyorum %

20,2

2,0

99,5

,5

-

85,7

11,8

2,0

99,5

,5

-

83,7

14,8

1,5

100,0

-

-

84,2

14,8

1,0

100,0

-

-

68,0

26,6

2,5

97,0

3,0

-

71,4

27,1

1,0

99,5

,5

-

82,8

16,3

1,0

100,0

-

-

Kümülatif %

Katılıyorum %

77,3

Kesinlikle
Katılıyorum %

22. Bir turizm merkezi olan Antalya’ya
yakın olması Göller Bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi
açısından
bir
avantajdır.
23. Bölgede çarpık kentleşme ve trafik
sorunu olmaması Göller Bölgesinde
alternatif turizmin gelişmesi açısından bir
avantajdır.
24. Zengin tarihi ve kültürel değerlere
sahip olması Göller Bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi
açısından
bir
avantajdır.
25. Bozulmamış doğal bir çevreye sahip
olması Göller Bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi
açısından
bir
avantajdır.
26. Isparta ve Burdur’un birer üniversite
kenti
olmaları
Göller
Bölgesinde
alternatif turizmin gelişmesi açısından bir
avantajdır.
27. Altyapı sorunu olmaması Göller
Bölgesinde alternatif turizmin gelişmesi
açısından bir avantajdır.
28. Ulaşımın kolay olması Göller

Katılmıyorum %

Göller bölgesinde mevcut turistik talep ve artışını sağlamaya yönelik
sorulara verilen yanıtlar ve kümülaif yüzdelerine göre, bölgede turistik talep artışını
en yüksek derecede sağlayacak olan tedbirler tespit edilmiştir. Bu tedbirlerin
alınması bölgede turistik talebin artmasını sağlayacaktır.
Deneklere uygulanan anketin üçüncü bölümünde yer alan Göller
Bölgesinde Alternatif Turizmin Gelişmesi Açısından Avantaj ve Dezavantajlarını
Belirlemeye Yönelik sorular ve bu sorulara verilen yanıtların frekans dağılımları
aşağıdaki gibidir.
Tablo 6. Göller Bölgesinde Alternatif Turizmin Gelişmesi Açısından
Avantaj ve Dezavantajları
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Bölgesinde alternatif turizmin gelişmesi
açısından bir avantajdır.
29. Bölgede turizm yatırımlarının
yetersizliği Göller Bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi
açısından
bir
dezavantajdır.
30. Bölgede turistik tesis sayısının azlığı
Göller Bölgesinde alternatif turizmin
gelişmesi açısından bir dezavantajdır.
31. Bölgenin yeterince tanınmaması
Göller Bölgesinde alternatif turizmin
gelişmesi açısından bir dezavantajdır.
32. “Her Şey Dahil” sisteminin bölgeye
yönelik turistik talebi olumsuz yönde
etkilemesi Göller Bölgesinde alternatif
turizmin
gelişmesi
açısından
bir
dezavantajdır.
33. Turistik ürün çeşitliliğinin (standart
otel yapısının dışında etnik kültürü ön
plana çıkaran hizmetler gibi) az olması
Göller Bölgesinde alternatif turizmin
gelişmesi açısından bir dezavantajdır.

76,8

21,2

1,5

99,5

,5

-

73,4

24,6

1,0

99,0

1,0

-

74,9

23,2

2,0

100,0

-

-

73,9

23,2

1,5

98,5

,5

1,0

70,4

22,7

5,4

98,5

1,0

,5

Bu tabloda ise, göller bölgesinin alternatif turizm açısından güçlü ve zayıf
yönleri tespit edilerek bir anlamda SWOT analizi yapılmıştır.
Anket uygulamasının dördüncü ve son bölümünde deneklere göller
bölgesinde bulunan turizm potansiyelinden ne derece haberdar oldukları,
haberdarlar ise tur düzenleyip düzenlemedikleri, düzenlemiyorlarsa niçin
düzenlemediklerine ilişkin sorular sorulmuş ve alınan yanıtların frekans yüzdeleri
aşağıda verilmiştir.
Tablo 7: Göller Bölgesi Alternatif Turizm Türlerinin Tanınma
Durumu

Alternatif Turizm Çeşitleri

Haberdar Olan Acente Sayısı Ve Yüzdesi
Sayı

Yüzde(%)

Doğa Turizmi

111

68,1

Tarih Turizmi

124

76,1

İnanç Turizmi

102

62,6

Spor Turizmi

30

18,4
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Eko Turizmi

31

19,0

Kültür Turizmi

107

65,6

Rekreasyon Turizmi

59

36,2

Akarsu Turizmi

17

10,4

Tablodan da anlaşılacağı üzere, bölgede bulunan turizm çeşitlerinden en
çok tanınanı %76,1’lik tanınma oranı ile tarih turizmidir. Bunu %68,1 ile doğa
turizmi, %65,6 ile kültür turizmi ve %62,6 ile inanç turizmi izlemektedir. Diğer
alternatif turizm türleri olan spor turizmi, eko turizm, rekreasyon turizmi ve akarsu
turizminin Antalya A grubu seyahat acenteleri tarafından tanınma oranı %37’lere
bile ulaşamamıştır. Oysa Antalya ile sınır komşusu olan göller bölgesinin sahip
olduğu alternatif turizm potansiyelinden haberdar olma oranlarının bu kadar düşük
olması öncelikle tanıtım kampanyaları yapılması gerektiği gerçeğini ortaya
çıkarmaktadır. Dolayısıyla acentelerin tanımadıkları yerlere ne kadar büyük turistik
değere sahip olurlarsa olsunlar tur düzenlememeleri normal karşılanmalıdır. Zira
aşağıdaki tabloda deneklerin haberdar oldukları turizm türlerine yönelik tur
düzenleme oranları yer almaktadır.
Tablo 8: Deneklerin Bölgeye Tur Düzenleme Oranları
Frekans

Yüzde(%)

Kümülâtif(%)

Evet

85

52,1

52,1

Hayır

78

47,9

100

Toplam

163

100

Görüldüğü gibi turizm türlerinden haberdar olan acente sayısı 163’tür ve bu
acentelerin sadece %52,1’i bölgeye yönelik tur düzenlediklerini ifade etmektedirler.
Oysa deneklerin burada düzenlediklerini savundukları turlar Antalya-Pamukkale tur
güzergâhı üzerinde bulunan antik kentlerde verilen molalardan ibarettir. Bunu en
çarpıcı kanıtı aşağıda verilen haberdar olma ve tur düzenleme oranlarını
karşılaştırılması sonunda ortaya çıkmaktadır.
Tablo 9: Deneklerin Turizm Çeşitlerinden Haberdar Olma Ve Tur
Düzenleme Oranları
Turizm Çeşidi

Haberdar Olma %

Tur Düzenleme %

Doğa Turizmi

68,1

78,8

171

Seyhun DOĞAN-Zafer YILDIZ

Tarih Turizmi

76,1

83,5

İnanç Turizmi

62,6

55,3

Spor Turizmi

18,4

22,4

Eko Turizmi

19,0

12,9

Kültür Turizmi

65,6

72,9

Rekreasyon Turizmi

36,2

42,4

Akarsu Turizmi

10,4

11,8

Tabloya göre ankete katılan acentelerin verdikleri yanıtlara göre, göller
bölgesi alternatif turizm çeşitlerinden inanç turizmi ve eko turizm dışında kalan
diğer turizm çeşitlerinin tamamında tur düzenleme oranı haberdar olma oranından
yüksektir. Bu durum ise yukarıda da ifade edildiği gibi, acentelerin başka bir tur
seyahati esnasında birkaç saat için durduğu yerleri tur düzenleme olarak gördüğü
gerçeğini vurgulaması açısından önemlidir.
Diğer bir dikkat çekici nokta ise, bölgede mevcut turizm çeşitlerinden
haberdar olan denek sayısı 163 olmasına rağmen tur düzenleyen acente sayısının 85
olmasıdır. Bu arada neredeyse %50’lik bir fark ortaya çıkmaktadır. Bu boşluğun
nedenlerini ortaya koyabilmek adına tu düzenlemeyen deneklere tur düzenlemem
sebeplerini önem derecesine göre ilk dört tanesini sıralaması istenmiştir. Verilen
yanıtların dağılımı aşağıdaki gibidir.

4. Derece

3. Derece

Nedenler

2. Derece

1. Derece

Tablo 10: Deneklerin Tur Düzenlememe Nedenleri

Tanıtım Eksikliği

40

7

5

5

Ulaşım Zorluğu

11

4

11

17

Turistik Tesis Yetersizliği

13

39

15

7

Bölge Halkının Olumsuz Tutumu

9

13

21

19

Alt Ve Üst Yapı Yetersizlikleri

4

13

26

23

Uzaklık

1

2

-

7

Toplam

78

78

78

78
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4. Derece

3. Derece

Nedenler

2. Derece

1. Derece

Bölgedeki turizm çeşitlerinden haberdar olmalarına rağmen tur
düzenlemeyen 78 deneğin tur düzenlemem nedenlerinin başında tanıtım eksikliği
gelmektedir. Tanıtımın yetersizliği bölgeye yönelik tur talebini düşürmektedir.
İkinci sırada bölgede turistik tesislerin yetersizliği yer almaktadır. Buradaki
düşünce, tur düzenlense bile gelen turlardaki turistleri ağırlayacak kapasite ve
nitelikte tesisin az olmasıdır. Üçüncü sırayı bölgede alt ve üstyapı olanaklarının
yetersiz oluşu almaktadır. Buradaki alt ve üstyapıdan kasıt turistlere yönelik yeteri
eğlence ve alışveriş imkânlarının olmamasıdır. Zira Isparta ve Burdur altyapı
konusunda Türkiye ortalamasının üstünde bulunan illerdir. Son sırada ise bölge
halkının turizm konusunda yeterli bilince sahip olmamasından kaynaklandığı
düşünülen olumsuz tutumu yer almaktadır. Özellikle yabancı turiste yönelik mal ve
hizmet sunumunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olunmayan bölgelerde turiste
karşı takınılan olumsuz tavırlar hem bölge hem de ülke turizmi açısından aşılması
gereken bir problemdir.
Son olarak araştırmada deneklere Antalya ile göller bölgesi
karşılaştırıldığında turizm konusunda göller bölgesinin eksikliklerinin neler
olduğunu önem derecelerine göre sıralamaları istenmiştir. Bu soruya verilen
yanıtların frekans dağılımları aşağıdaki gibidir.
Tablo 11: Turizm Alanında Göller Bölgesinin Antalya’ya Göre
Eksiklikleri

Beş Yıldızlı Otel Olmaması

13

11

16

43

Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinin
Yetersiz Olması

2

7

14

22

Bölgede Eğlence Olanakların Sınırlı
Olması

13

11

25

22

Bölgede Seyahat Acentesi Ve Tur
Operatörlerinin Yetersiz Olması

37

53

44

24

Bölgeye Yönelik Yetişmiş Turist
Rehberlerinin Az Olması

16

26

29

25

Bölgenin Tanıtımının
Yapılmaması

88

49

30

21

Bölgede Turizme Yapılan Kamu
Yatırımlarının Yetersizliği

33

44

38

30

Bölgede Nitelikli Oda Ve Yatak

1

2

7

16

Yeterince
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Sayısının Az Olması
Toplam

203

203

203

203

Soruya verilen yanıtların frekans dağılımlarından da anlaşıldığı üzere göller
bölgesinin turizm konusunda Antalya’ya naran eksikliklerin başında tanıtım
eksikliği gelmektedir. Bunu sırasıyla bölgede düzenlenecek turların bölge içi
organizelerini üstlenecek seyahat acentesi ve tur operatörlerinin az olması, bölgede
özellikle turistin alıştığı standartları sunacak beş yıldızlı lüks konaklama otellerinin
olmaması ve bölge turizmine yönelik olarak 2006 yılına kadar hiç kamu yatırımı
yapılmamış olması izlemektedir. Bu veriler bir anlamda Antalya’da faaliyet
gösteren ve bu araştırmaya katılan seyahat acentelerinin göller bölgesinde
gördükleri eksiklikleri göstermektedir. Diğer bir ifadeyle bu eksiklikler giderildiği
takdirde Antalya’dan göller bölgesine yönelik tur sayısının artacağı ve bu sayede
bölgede turizmin önünün açılacaktır.
6.5. Araştırmanın Başlangıç ve Sonuç Modelleri
Göller bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ile
bölgenin kalkınması arasıdaki ilişkiyi ortaya koyabilmek adına bölgesel
kalkınmanın sağlanmasında gerekli faktörlerin sayıca çokluğunda dolayı faktör
analizi yapılmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi %64,6
olarak elde edilmiştir. KMO testi, gözlene korelasyon katsayıları büyüklüğü ile
kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir indekstir. KMO
oranının en az %50 olması gerekir. Bu oran ne kadar büyük olursa veri seti faktör
analizi yapmak için o kadar uygun denilir 41.
Tablo 12: KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Adequacy.

Sampling
,646

Approx. Chi-Square
212,647

Bartlett's Test of
Sphericity

df

21

Sig.

,000

Test sonucunun %64,6 olması veri setimizin faktör analizi için uygun
olduğunu göstermiştir. İkinci olarak bakılan Barlett testi ise, korelasyon matrisinde
41

Şeref Kalaycı, “Faktör Analizi”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2.
bs., Edit., Asil Yay.,Ankara 2006, s.322.
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değişkenlerin en azından bir kısmı arasında yüksek oranlı korelasyonlar olduğu
olasılığını test eder. Analize devam edilebilmesi için “korelasyon matrisi birim
matristir” sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekir. Eğer sıfır hipotezi reddedilirse,
değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğunu başka bir deyişle veri setinin
faktör analizi için uygun olduğunu gösterir.
Tablo 13: Özdeğer İstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Açıklanan
Varyans Yüzdesi
Bileşenler

1
2
3
4
5
6
7

Özdeğer İstatistiği
Varyans
Toplam
%
33,057
2,314
18,533
1,297
,959
13,703
,861
12,304
,604
8,627
,540
7,717
,424
6,061

Kümülatif
%
33,057
51,589
65,292
77,596
86,223
93,939
100,000

Toplamdaki Değeri
Varyans
Toplam
%
1,834
26,203
1,777
25,387

Kümülatif
%
26,203
51,589

Özdeğer istatistiğinde 1’den büyük olan faktörler anlamlı kabul edilir.
1’den küçük olanlar ise dikkate alınmaz. Tablodan görüldüğü gibi özdeğer istatistiği
1’den büyük iki faktör söz konusudur. Birinci faktör toplam varyansın 26,203’ünü,
birinci ve ikinci faktörler toplamda ise toplam varyansın 51,589’unu
açıklamaktadır. Yani analiz sonrasında toplam 7 faktör iki faktör altında anlamlı bir
şekilde toplanmıştır. Bu faktör gruplarını oluşturan değişkenler ise aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
Tablo 14: Döndürülmüş Faktör Matrisi
Bileşenler
1

2

Antalya’ya yakınlık

-,365

,658

Kentleşme

,289

,690

Zengin Tarih ve Kültür

,784

,214

Bozulmamış Doğal Çevre

,816

-,045

Üniversite Kenti

,356

,497

Altyapı Var

,111

,658

Ulaşım Kolay

,444

,374

Döndürülmüş faktör matrisi (Rotated Component Matrix), faktör analizinin
nihai sonucudur. Bir değişken hangi faktör altında mutlak değer olarak büyük
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aralığa sahipse o değişkenin o faktörle yakın ilişki içinde olduğunu gösterir.
Tabloda da görüldüğü gibi 1. faktör grubunda göller bölgesinin zengin tarihi ve
kültürel değerlere sahip olması, bozulmamış doğal çevreye sahip olması ve ulaşımın
kolay olması yer almakta, 2. faktör grubunda ise, Antalya’ya yakın olması,
kentleşme sorunu olmaması, bölgenin üniversite kenti olması ve altyapı sorununun
olmaması yer almaktadır. Bu değişkenlerden 1. faktör grubuna göller bölgesinin
“doğal özellikleri”, ikinci faktör grubuna ise göller bölgesinin “yapısal özellikleri”
denilecektir. Bu veriler ışığında başlangıç modeli aşağıdaki şekilde kurulmuştur.
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Buna göre göller bölgesi alternatif turizm potansiyelinin cazibe merkezi
olmasını sağlayan 7 faktör harekete geçirildiği takdirde göller bölgesinin
kalkınmasında turizm potansiyeli etkin bir rol oynayacaktır. Başlangıç modelinde
göller bölgesi alternatif turizm potansiyeli bir bütün olarak ele alınmış olduğu için
sadece anketlere verilen yanıtlar doğrultusunda ilişkiler toplu olarak gösterilmiştir.
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Söz konusu bu ilişkilerin ne yönde olduğu, göller bölgesinin sahip olduğu
alternatif turizm potansiyelinin bölgesel kalkınma ile işlikli olup olmadığının tespiti
için korelasyon analizi yapılmıştır. I. ve II. faktör grupları ile bölgesel kalkınmanın
unsurları arasında tek tek yapılan korelasyon analizleri sonunda I. faktör grubu olan
doğal özellikler ile Kişi Başına Düşen Gelirin artması, kültürler arası etkileşimin
sağlanması ve çevre bilincinin artması arasında yüksek oranlı ve pozitif yönlü
ilişkiler tespit edilmiştir. II. faktör grubu olan yapısal özellikler ile döviz girişinin
sağlanması, yabancı sermaye girişinin sağlanması ve tarım ve sanayi sektörlerinin
gelişimi arasında yüksek oranlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Hem I.
hem de II: faktör grupları ile bölgeye yönelik yatırım artışının sağlanması, bölgede
alt ve üst yapı olanaklarının gelişmesi, bölgeler arası gelişmişlik farkının azalması,
doğal alanların korunması ve bölge halkının tarih bilincinin artması arasında da
yüksek oranlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bütün bu ilişkiler bir araya
getirildiğinde göller bölgesi alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi
halinde hangi faktör grubunun hangi bölgesel kalkınma unsurunu etkileyerek
bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağı aşağıdaki sonuç modelinde
verilmektedir.
Bütün bu ilişkiler sonucunda ulaşılan nokta ise, göller bölgesi alternatif
turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, bölgenin kalkınması açısından bir
dinamik olarak kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Ancak burada en dikkat çekici
nokta şudur ki, alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi halinde ne I.
faktör grubu ne de II. faktör grubu ile pozitif yönlü ilişkisi olmayan bölgesel
kalkınma unsuru “yeni istihdam olanaklarının arttırılması” olmuştur. Yani bölgede
alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi sayılan diğer bütün ekonomik
ve sosyal kalkınma unsurlarını pozitif yönlü ve yüksek oranda desteklerken yeni
istihdam olanaklarının yaratılması unsuru ile ilgili pozitif yönlü bir ilişkiye
rastlanmamıştır. Bu durum her ne kadar literatüre ters gibi görünse de deneklerin bu
konudaki tutumu bu yöndedir. Yani Antalya A grubu seyahat acenteleri turizmdeki
gelişmenin yeni istihdam olanakları yarattığı konusundaki tavırları menfi yöndedir.
Sonuç
Tarih boyunca bölgelerin gelişme dinamiklerinde çeşitli farklılıklar ortaya
çıkmıştır. Bu farklılıklar kimi zaman yeraltı ve yerüstü kaynaklarının dağılımında,
kimi zaman nüfus ve beşeri sermayenin dağılımında, kimi zaman da tarihi ve
kültürel birikimlerin yoğunlaşmalarında kendini göstermiştir. Ülkeler veya bir
ülkenin bölgeleri arasında ortaya çıkan bu farklılıklar, bazı bölgeleri diğerlerine
nazaran ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha cazip kılarken, bu olanaklardan
görece yoksun olan bölgeler daha geride kalmasına sebep olmaktadır. Bu tür
bölgesel dengesizlikleri azaltmak amacıyla devletin politika üretmesi ve çözüm
araması bu tür sorunları yaşayan bütün ülkelerde kaçınılmaz hale gelmiştir. bu
çerçevede her ülke bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla kendi
ekonomik ve toplumsal yapısına uygun politika ve uygulama araçlarına
başvurmaktadır.

178

Bölgesel Kalkınma, Turizmin İlişkisi ve Göller Bölgesi...

Bölgesel dengesizliklerin azaltılmasında tarım ve sanayi sektörleri için
yeterli kaynak ve imkâna sahip olmayan buna karşın zengin bir turizm potansiyeline
sahip bölgelerin kalkınmasında turizm sektörü bir politika olarak önem
kazanmaktadır. Genel anlamda turizm, bir ülke veya bölgenin kalkınması için tek
başına yeterli bir sektör olmasa da, kalkınmayı sağlayacak diğer sektörleri
etkilemesi açısından önemli bir yere sahiptir. Buna rağmen her bölgesi kendine
özgü özelliklere sahip olan Türkiye’nin geri kalmış bölgelerinin kalkındırılmasında
turizm sektöründen yeterince yararlanmadığı bir gerçektir. Bu tür bölgeler
verilebilecek örneklerden birisi de “göller bölgesi”dir. göller bölgesi olarak
adlandırılan Isparta ve Burdur illerinin ekonomileri büyük ölçüde tarım ve
hayvancılığa dayalıdır. Sanayileşme hamlesini gerçekleştirememiş olan bölge
özellikle alternatif turizm potansiyeli açısından büyük bir zenginliğe sahiptir.
Bölgenin sahip olduğu alternatif turizm potansiyeli harekete geçirildiği takdirde
ekonomik ve sosyal kalkınmasında etkin bir rol oynayabilecek olan Isparta ve
Burdur illeri, turistik gelişme kutbu olma potansiyeli taşımaktadır.
Bu potansiyelin harekete geçirilerek bölgesel kalkınmada bir dinamik
olarak kullanılması için ise bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunların
başında öncelikle bölgenin tanıtımının yoğun bir şekilde yapılması gelmektedir. Bu
tanıtım atağının ardından bölgeye yönelik olarak artacak turistik talebi karşılayacak
turistik tesis sayısının yeterli düzeye getirilmelidir. Bölgeye yönelik tur
düzenleyecek acentelerle bağlantı kurup bölgeye yönelik turları organize edecek
seyahat acenteleri sayısı arttırılmalıdır. Bölge halkı turizm konusunda
bilinçlendirilmeli ve turizmin bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına sağlayacağı
katkılar anlatılmalıdır. Bütün bu tedbirlerin alınması konusunda en önemli görev
yerel yönetim ve kamuya düşmektedir. Bölgenin turizm yatırımlarını çekebilmek
adına cazip hale getirilmesi atılacak ilk adımdır. Bu konuda da hem yerel hem de
kamu otoritesinin bölge üniversiteleri ile ortak hareket etmesi ve yeni projeleri
hayata geçirmesi gereklidir.
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12 EYLÜL ve MERKEZ SAĞ
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Özet
Özet: 12 Eylül’den sonra 16 Ekim 1981’de siyasi partiler kapatıldı. 24
Nisan 1983 günü yürürlüğe giren Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi parti kurma
çalışmaları serbest bırakıldı. Çalışmanın amacı, Merkez sağda Demokrat PartiAdalet Partisi çizgisinin devamı olarak kurulan Büyük Türkiye Partisi ve Doğru
Yol Partisi’nin kuruluşu öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri, sıkıntıları ortaya
koymaktır. Çalışmada, BTP ve DYP’nin kuruluş çalışmalarında yaşanan zorluklar,
BTP’nin kuruluşu öncesinde BTP’nin Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Anavatan
Partisi ile birleşme girişimlerinin yanında Milli Güvenlik Konseyi’nin 79 sayılı
kararıyla aralarında Süleyman Demirel ve Hüsamettin Cindoruk bulunduğu 16
siyasetçinin Zincirbozan’da kaldıkları sürede yaşadıkları gelişmeler incelendi.
Çalışmanın özgün yönü, 12 Eylül sonrası merkez sağda kurulan BTP ve DYP’nin
kuruluş çalışmalarını ve Zincirbozan günlerini konu alan bir makalenin
olmamasıdır. Çalışmada, BTP ve DYP’nin kuruluş çalışmalarında aktif rol alan ve
Zincirbozan’da mecburi ikamete alınan kişilerle yapılan sözlü tarih çalışmasına yer
verildi. 12 Eylül sonrası DP-AP çizgisinin devamı olarak kurulan BTP ve DYP’nin
kuruluşunda siyasi yasaklı olmasına rağmen Süleyman Demirel’in ön planda
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi, Süleyman
Demirel, Hüsamettin Cindoruk.
September Twelve and Center Rıght
Abstract:
After the coup of September 12, all political parties have been shut down
on October 16, 1981. With the coming into effect of the Political Parties Law on
April 24, 1983, the efforts for establishing political parties have been allowed. The
aim of this study is to put forward the problems and developments experienced in
*

D.E.Ü., S.B.E., Karşılaştırmalı Tarih Bölümünde Doktora Öğrencisi.
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center right politics during the establishment of the Great Turkey Party (GTP) and
the True Path Party (TPP), which both can be seen as the continuation of Democrat
Party and Justice Party. The tough situations that have been faced during the
establishment of GTP and TPP, the attempts of GTP to unite with National
Democracy Party and the Motherland Party, and the developments during the stay
of Süleyman Demirel, Hüsamettin Cindoruk and other 14 politicians in Zincirbozan
under custody with the Resolution 79 of the National Security Council have been
analyzed in this work with details. The originality of the work stems from the
absence of any academic work on central right politics after September 12 coup, on
the establishment of GTP and TPP and on Zincirbozan days. In this work an oral
history work have been done which had been worked with important characters
who were in Zincirbozan and who actively involved in the establishment of GTP
and TPP. It can easily be seen that, although he was politically prohibited,
Süleyman Demirel was the frontline person in the establishment of GTP and TPP,
which can be considered as the continuation of Democrat Party-Justice Party line.
Keywords: Great Turkey Party, True Path Party, Süleyman Demirel,
Hüsamettin Cindoruk.
Ocak 1980’de aralarında Hüsamettin Cindoruk, Orhan Keçeli, Ali Nail
Erdem ve Bahri Dağdaş’ın bulunduğu 20 kişilik bir grup Almanya’daki Hristiyan
Demokratların destekçisi olan Konrad Adenauer Vakfı’nın davetlisi olarak
Almanya’ya gittiler. Bu vakıftan etkilenildi ve bir vakfın kurulmasına karar verildi.
Vakfın ismi DP’nin iktidara geldiği gün olan 14 Mayıs olarak benimsendi. 14
Mayıs vakfı DP’de, AP’de görev almış ve bu partilere gönül vermiş insanların bir
arada toplandıkları bir mekandı.1 14 Mayıs Vakfı, 14 Mayıs 1980’de kuruldu. Celal
Bayar ve Süleyman Demirel’in ziyaretleri nedeniyle vakfın ismi “Siyasi
Karargah”’a çıktı.2 Vakfın isim babası ve kuruluşun gerçekleştirilmesi fikrini ilk
ortaya atan Celal Bayar’dı. 27 Mayıs’tan sonra eski Demokrat Partililer, Bayar’ın
düşüncesiyle kurulmuş olan “Bizim Ev” kulübünde bir araya gelmişlerdi. 12 Eylül
sonrasında Bizim Ev işlevini yitirdiği için 14 Mayıs vakfında bir araya
gelinmekteydi. Vakfın Başkanlığını Amerika Indiana Üniversitesi Osmanlı Tarihi
eski öğretim üyelerinden Profesör Orhan Köprülü yürüttü.3
12 Eylül’den sonra siyasi partilerin kuruluşuna izin verilmesiyle siyasi
yasaklı4 olmasına rağmen Demirel, merkez sağın boşta kalmaması, bu boşluğun
doldurulması için çalıştı. Demirel, bu bağlamda Nahit Menteşe ve Saadettin

1

Orhan Keçeli ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
Hulusi Turgut, 12 Eylül Partileri, ABC Ajansı Yayınları, İstanbul, 1986, s. 62, 63.
3
Yalçın Doğan, Dar Sokakta Siyaset (1980–1983), Tekin Yayınevi, İstanbul, 1985, s. 110, 111.
4
Siyasi hakları 10 ve 5 yıl süreyle kısıtlananların listesi için Bkz. Resmi Gazete, 29 Nisan 1983,
Sayı: 18032/ II. Mükerrer.
2
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Bilgiç’in gündüzleri bürolarında çalışmalarını, gece ise kendisine gelmelerini istedi.
Bu çalışma şekli BTP’nin kuruluşuna kadar devam etti.5
12 Eylül’den sonra AP örgütü dağılmadı. AP’de bazı fireler yaşandı fakat
örgüt sapa sağlam ayakta kalmasını bildi. Bunun en önemli sebebi Demirel’in
ustaca uyguladığı politikaydı. Demirel’in insanlarla tek tek ilgilenmesi, insanların
özel sorunlarını dinlemesi örgütün dağılmamasını sağladı. 12 Eylül’den sonra
Başbakanlığa Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Bülent Ulusu getirilmişti.
İlk olarak ta 1983’ün ilk günlerinde MGK tarafından Bülend Ulusu bir parti
kurmakla görevlendirilmişti. Ulusu aracılar vasıtasıyla Demirel ile temas kurmuş ve
kuracağı partiye Demirel’in destek vermesini istemişti. Çünkü, Demirel’in desteği
olmadan kurulan bir partinin yaşabilmesi çok zordu. Demirel, askeri yönetimin
desteklediği partiye destek veremeyeceği mesajını aracılar vasıtasıyla Ulusu’ya
iletti. Bunun üzerine de Ulusu 11 Nisan 1983 günü görevi iade etti.6 Önemli
noktalardan biri de eski AP lideri Süleyman Demirel siyasi yasaklı olmasına
rağmen askeri yönetimin Başbakanı Bülend Ulusu’nun Demirel’den destek
istemesiydi.
AP 1965–1969 arasında olduğu gibi 12 Eylül öncesinde de merkez sağda
en güçlü parti konumundaydı. 12 Eylül ile iktidardan uzaklaştırılan Demirel, siyasi
parti kurma çalışmalarının yeniden başlamadığı dönemde “Tapulu arazime
gecekondu kondurtmam” diyerek AP tabanı üzerine bir parti kurulmasına tepkisini
ve böyle bir parti oluşumuna destek vermeyeceğini dile getirmekteydi.7
Cindoruk, BTP kurulmadan önce Nokta dergisine verdiği demeçte “Biz
yeni parti kurmayacağız, partimizi açacağız” sloganıyla AP tabanına mesaj
vermekte ve kurulacak partinin merkez sağda DP- AP çizgisinin devamı olduğunu
belirtmekteydi.8
1. Büyük Türkiye Partisi
BTP’nin kuruluşu İstanbul’da Cindoruk’un Ankara’da Mehmet Gölhan’ın
çalışmalarıyla gerçekleşti. Fakat Mehmet Gölhan en başta parti kurma çalışmasında
Cindoruk ile beraber değildi. Demirel, Gölhan’ın da BTP kuruluş çalışmasına
katılmasına istedi. Bu mesajı Cindoruk, Gölhan’a iletti. Gölhan, epeyce mesafe
aldığını fakat “Başkan ne derse o yapılır” diyerek BTP’nin kuruluş çalışmasına
katıldı.9 BTP’nin kuruşundan önce Turgut Özal, Mehmet Gölhan ile görüştü. Özal,
Gölhan’a kurulacak partinin genel başkan yardımcılığını teklif etti. Gölhan, bu
teklifi kabul etmedi.10
5

Bu çalışmalar devam ederken, Menteşe’ye Bitlis’te ikamete memur edileceği şeklinde ifadeler
gelmekteydi, Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
6
Doğan, a.g.e., (1985), ss. 52- 236.
7
Refaiddin Şahin ile yapılan görüşme, 15 Nisan 2008.
8
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007; Hasan Taşkın, Demirel’in Kara
Kutusu Orhan Keçeli, Neden Kitap, İstanbul, 2007, s. 95.
9
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
10
Mehmet Gölhan ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
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Demirel, Cindoruk’tan İstanbul’da Celal Bayar ile görüşmesi için bir
buluşma tertip etmesini istedi. 4 Mayıs 1983 günü yapılan bu görüşmede Bayar,
Demirel ve Cindoruk’un dışında Saadettin Bilgiç, Nilüfer Gürsoy ve Ahmet
Gürsoy’da bulunmaktaydı. Demirel, Bayar’a kurulacak partinin genel başkanlığını
teklif etti. Ayrıca, Celal Bayar’a Ankara’ya ayda bir kez gitmesinin yeterli olduğu,
konforlu bir biçimde götürülüp getirileceği, adının, tecrübesinin, partide yer
almasının önemli olduğu söylendi. Bayar, teklifi kabul etti. Bir gün sonra Cindoruk
ve Saadettin Bilgiç, Celal Bayar’ı ziyaret ettiler ve programı okudular. Bayar,
Merkez Bankası ile ilgili maddeye itiraz ederek bu maddenin daha da
liberalleştirilmesini söyledi. Ertesi gün Cindoruk, Bayar’ı ziyaret etti. Bu ziyarette
Bayar, parti çalışmasının enerji, dinamizm istediğini, gençlerin bu harekette yer
almasını söyleyerek genel başkanlıktan vazgeçti.11 Bu geceden bir birkaç gün sonra
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Celal Bayar’a bu işlerle meşgul olmasın diye askeri
yönetim tarafından gönderildi.12
BTP kurulmadan önce Mehmet Dülger’de Celal Bayar ile görüştü. Bayar,
askeri yönetime karşı bir partinin kurulmasına karşıydı. Çok nazik bir kişi olmasına
karşın Bayar, bu konuda şiddetli tepki gösterdi. Bayar’ın Mehmet Dülger’e
söylediği sözler usta politikacıyı doğrulamaktaydı. Eski ittihatçı olan Bayar “Hiç
farkında olmadığınız bir şey var. Bir ihtilalcinin gündeminin birinci maddesi daima
kendi emniyetidir. Emniyetini tehlikede göreceği bir durum olursa çok şiddetli tepki
verir” diyerek BTP’nin kuruluşundan sonraki gelişmeleri dile getirmekteydi.13
Hüsamettin Cindoruk, Demirel ile her zaman temas halindeydi. Fakat,
Cindoruk parti kurma çalışmalarında çok gözükmemekte ve Demirel ile temaslarını
çok dikkatli yapmaktaydı. Demirel, 68 kişilik kurucu listesi orta çıkınca,
Cindoruk’a haber göndererek partinin genel başkanı olmasını istedi. Cindoruk,
genel başkanlık konusunda hem halkın hem de teşkilatın nabzını yokladı. Kurucular
arasında yer alan emekli General Ali Fethi Esener, genel başkanlık için halk ve
teşkilat tarafından istenmekteydi. Ayrıca halk Esener’i, AP Genel Başkanı Ragıp
Gümüşpala gibi görmekteydi. Ali Fethi Esener de politikadan anlamadığını
söyleyerek, Cindoruk’un genel başkan olmasını istemekteydi. Cindoruk ise halkın
ve teşkilatın eğiliminin Esener’den yana olduğu için genel başkanlık teklifini kabul
etmedi.14
BTP kurucu listesini Süleyman Demirel hazırladı. Cindoruk, Demirel’e
kurucu listesi için yeni isimler önerdi fakat Demirel, dengeyi sağlamak için çok
11

Cindoruk, görüşmemizde Bayar’ın işitme sorunu olduğunu, teklifi tam anlamamış olabileceğini
belirtti, Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007; Demirel, Bayar’ın teklifi 12
Mayıs’ta reddettiğini belirtmektedir, Yavuz Donat, “Bir Sürgünün Hikayesi Zincirbozan”,
Tercüman, 1 Haziran 1986, s. 12; Demirel, Bayar’a genel başkanlık teklifi yapacağını yalnız
Nahit Menteşe’ye söyledi, Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
12
Orhan Keçeli ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
13
Mehmet Dülger ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
14
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007; Kurucu listesi 40 kişiydi. Esener’in
istekleriyle bu sayısı 60’ın üzerine çıktı, Cevdet Aykan ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
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uğraştığını belirterek listeye dokunmamasını söyledi. Cindoruk, listedeki kişileri tek
tek çağırarak kuruluş beyannamesini imzalattırdı. Yalnızca, Hasan Celal Güzel
kurucu listesine bakarak, programı okumadan BTP’ye kurucu olmayı kabul
etmedi.15
Ali Fethi Esener, BTP kuruluş aşamasında yapmaması gereken bir davranış
sergiledi. Esener, BTP ilk kurucular listesini Kenan Evren’e gösterdi. Kurucular
arasında Hilmi Fırat, Vecihi Akın ve Emin Alpkaya gibi asker kökenli olan önemli
kişiler bulunmaktaydı. Evren, “Askeri karargah mı kuruyor sunuz?” şeklinde
itirazını belirtti. Bu isimler BTP’nin kurucu listesinden çıkarıldılar.16
12 Eylül’den sonra ilk kurulan parti 16 Mayıs 1983 günü Milliyetçi
Demokrasi Partisi’dir. MDP lideri Turgut Sunalp’e, Hüsamettin Cindoruk
tarafından BTP Genel Başkanlığı teklif edildi. Sunalp, Demirel’in de beğendiği
medeni bir insandı. Görüşmede Sunalp’ın “Gümüşpala mı arıyor sunuz?” sorusuna
Cindoruk, “Gümüşpala olup olmamak sizin elinizde. Biz bir genel başkan arıyoruz”
yanıtını verdi. Cindoruk, Demirel adına konuşuyorum dediğinde Sunalp bu teklifi
düşüneceğini belirtti. Sunalp, bu düşünme aşamasında Kenan Evren ile
görüşeceğini belirtince Sunalp ile yollar ayrılmış oldu.17 Turgut Sunalp ile
görüşenler arasında Cindoruk’un dışında Saadettin Bilgiç ve Sabit Osman Avcı’da
bulunmaktaydı.18
Celal Bayar, MDP ve BTP kurulmadan önce birleşmenin sağlanması için
Baha Akşit’i görevlendirdi. Akşit’in temasları sonrasında Demirel ve AP kanadı
Turgut Sunalp’in genel başkanlığını ve kurucu listesine 15–20 isim vermeyi kabul
etti. MDP’nin kuruluşundan iki gün önce bu durumu Bayar’ın damadı Ahmet
Gürsoy telefonla Turgut Sunalp’e belirtti. Sunalp, geç kalındığını söyleyerek bu
teklifi reddetti.19
MDP’nin kurucuları arasında yer alan M. Selçuk Aytan, S. Fevzi Fırat,
Turgut Y. Gülez, T. Yılmaz Öztuna, Mustafa Tayyar, Macit Zeren, Fevzi Alıcı,
Yılmaz Hocaoğlu, Ahmet İhsan Kırımlı, H. Sabri Keskin, Necmi Özgür ve Misbah
Ongan AP’de milletvekilliği yapmış kişilerdi.20 Ahmet İhsan Kırımlı, eski
AP’lilerin MDP’de olması için büyük çaba harcadı. MDP kurulmadan önce 125
eski AP’li bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Sunalp’in Genel Başkanlığı’na

15

Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
Esener’e inanmayan Hilmi Fırat, Kenan Evren ile görüşmesinde aynı yanıtı Evren’den aldı,
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
17
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
18
Orhan Keçeli ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
19
Sunalp, böyle bir telefon görüşmesinin olmadığını belirtmektedir, Nazlı Ilıcak, “12 Eylül
Kavşağında Siyaset ve Partilerimiz Yeni Demokrasinin Perde Arkası”,Tercüman, 15 Ekim
1985. s. 9.
20
Turgut, a.g.e., s. 79.
16
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onay verenlerin büyük bir bölümü BTP’nin kurulmasıyla gruptan ayrıldılar ve
grupta 45 kişi kaldı.21
12 Eylül sonrasında AP lideri Süleyman Demirel’e karşı olanlar,
Demirel’in siyasi hayatının sona erdiğini düşünen eski AP mensupları 12 Eylül
yönetiminin desteklediği parti olan MDP’de yer aldılar.22
Cindoruk’un BTP kuruluş çalışmalarında görüştüğü diğer bir isim de
Turgut Özal’dı. Özal, 12 Eylül sonrasında kurulan Bülent Ulusu hükümetinde
Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Özal görüşmede Cindoruk’a parti
kurmamalarını, kendi kuracağı partiye katılmalarını söyledi. Ayrıca Özal
Cindoruk’a kuracakları partinin kapatılacağını da belirtti.23
Ekrem Ceyhun, BTP’nin kuruluşu öncesinde Turgut Özal ile görüşen diğer
bir siyasetçiydi. Ceyhun, görüşmeyle ilgili olarak siyasete değinilmediğini,
görüşmenin iki kardeşin konuşması biçiminde geçtiğini, Demirel ile Özal arasında
bir haber taşıyıcı görevi olmadığını, Özal’ın kendisine “askerlerin size parti
kurdurtmayacak” dediğini söyledi.24 Böylece, ANAP ve MDP ile birleşme
sağlanamadı.
Siyasetin yeniden şekillendiği bu dönemde Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Mehmet Yazar’ın ismi de ağırlıklı olarak gündemdeydi. Hem Bülend
Ulusu hem de Turgut Sunalp Mehmet Yazar’a birlikte bir parti kurmayı teklif
ettiler. Yazar askerlerin inisiyatifinde bir parti kurulmasına karşı olduğu için bu
teklifleri kabul etmedi. Yazar bu dönemde sağda bütünleşme sağlanamadığından
dolayı siyasete girmedi.25
BTP’nin program ve tüzüğünü hazırlamak için Demirel’in
yönlendirmesiyle Necmettin Cevheri, Ekrem Ceyhun ve Cevdet Aykan’dan oluşan
3 kişilik bir komite oluşturuldu. BTP’nin program ve tüzüğünün hazırlanmasında
Cevdet Aykan’ın katkısı daha fazladır.26
20 Mayıs 1983 günü Ali Fethi Esener başkanlığında Büyük Türkiye Partisi,
Turgut Özal başkanlığında ANAP, Necdet Calp başkanlığında da Halkçı Parti
kuruldu.27
BTP kurucu listesini incelediğinde ağırlıklı olarak Danışma Meclisi (DM)
üyesi ve asker kökenli kişilerin sayısının fazla olduğu görülmektedir. DM
21

Yavuz Donat, Yavuz Donat’ın Vitrininden 2 Buyruklu Demokrasi (1980- 1983), Bilgi Yayınevi,
Ankara, 1987, s. 385, 386.
22
İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 15 Nisan 2008.
23
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
24
Ekrem Ceyhun ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007; Cindoruk, Ceyhun ile Özal’ın sabaha
kadar konuştuklarını ve anlaşamadıklarını söyledi, Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme,
28 Mart 2007.
25
Mehmet Yazar ile yapılan görüşme, 18 Aralık 2007.
26
Cevdet Aykan ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007; Cevdet Aykan, Demokratik Süreç ve Anılar
(1946- 2000), Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 377.
27
Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet, 21 Mayıs 1983.
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üyelerinin ve askerlerin sayıca çok olmaları geçiş döneminin kazasız atlatılmak
istenildiğini göstermekteydi. Partinin başına bir şey gelmesin, askeri yönetimle
irtibat sağlanması amacıyla asker kökenli kişiler kurucular arasında ağırlıklı olarak
yer almıştı.28 Ayrıca BTP’nin kurucu listesinde Necmettin Cevheri, Nahit Menteşe,
Ali Naili Erdem’in yakınlarının yanı sıra Melih Esenbel, Ege Üniversitesi Eski
Rektörü Yusuf Vardar ve 9 Eylül Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Nezihe
Sönmez gibi isimlerde bulunmaktaydı.29 BTP kurucuları arasında Mehmet Dülger
ön sıralarda yer almaktaydı. Süleyman Demirel’in eski baş müşaviri olan Mehmet
Dülger’in BTP’nin kurucuları arasında yer alması AP tabanına bir işaretti.30
Bazı BTP kurucuları, AP’nin önemli isimlerinin yakınlarının kurucu
listesinde yer almamasını istemekteydiler. BTP’nin kurucuları arasında yer alan
Refaiddin Şahin bu durumu onaylamadığı için kuruculara bir öneri getirdi. Şahin,
aynı zamanda AP’nin eski Gençlik Kolları Genel Başkanıydı. Şahin’in yeni bir liste
hazırlayıp bu listeyi İçişleri Bakanlığı’na teslim edelim önerisi kurucuların büyük
bir bölümü tarafından kabul edildi. Fakat Esener, bu öneriyi kabul etmedi.31
BTP amblemi için arı figürü seçildi. Demirel’in rozeti diye düşünüldü.
Bunun yanında halkında bunu kabul edeceği öngörüldü. ANAP’ın da amblemi
arıydı ve ANAP, BTP’den daha önce kuruluş dilekçesini verdiği için BTP
amblemini değiştirmek zorunda kaldı. BTP’nin amblemi DP’yi hatırlatır
düşüncesiyle el olarak seçildi.32 Arı amblemi BTP’nin AP’nin devamı olduğunu
dair bir işaretti. Süleyman Demirel, milletvekili rozetini hiç takmazken, mezunu
olduğu İstanbul Teknik Üniversitesinin amblemi olan arı rozetini yakasından hiç
çıkarmazdı.33
BTP Kurucular Kurulu toplantısında genel başkanlık seçimine tek aday
olarak katılan Ali Fethi Esener, oylamaya katılan 65 kurucu üyenin 62’sinin oyunu
alarak BTP Genel Başkanlığı’na seçildi. Oylamada 2 oy boş kullanılırken, 1 kurucu
üye ise oylamaya katılmadı.34 Mehmet Dülger, asker kökenli bir kişinin siyasi
partinin genel başkanlığı’na gelmesine karşı olduğu için oylamada boş oy
kullandı.35
Mehmet Gölhan’ın BTP Genel Başkanı Ali Fethi Esener ile ilgili
değerlendirmesi dikkat çekicidir. Gölhan’ın Esener ile ilgili sözleri “Esener Paşa
herkesin sevgisini kazanmış ve bize de yakın bir kimseydi. Dindar olması itibariyle
Anadolu halkı da çok seviyordu. Adeta bir kurtarıcı olarak, hatta diyebilirim ki, bir

28

Mehmet Gölhan ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
Turgut, a.g.e., s. 240, 241.
30
Mehmet Dülger ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
31
Refaiddin Şahin ile yapılan görüşme, 15 Nisan 2008.
32
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
33
Mehmet Dülger ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
34
Tercüman, 21 Mayıs 1983.
35
Mehmet Dülger ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
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dini lider gibi görülmeye başlanmıştı” şeklindedir.36
İlginç olan olaylardan biri de BTP ve ANAP kurucularının Anıtkabir’i
ziyaretinde yaşandı. ANAP kurucularından Vural Arıkan, Cindoruk’a belli bir süre
geçtikten sonra BTP’ye katılacaklarını söyledi.37
ANAP lideri Turgut Özal, BTP’nin kapatılması durumunda ANAP’ın
birinci parti olabileceğini fakat BTP’nin seçimlere girmesi durumunda ANAP’ın
%10 barajını aşmakta zorlanacağı görüşündeydi.38
BTP’nin kuruluşundan bir gün sonra İhsan Sabri Çağlayangil ve 140 eski
politikacı törenle BTP’ye katıldılar. BTP’ye katılan 26 eski bakanın isimleri
şöyledir: İhsan Sabri Çağlayangil, Ekrem Ceyhun, Atıf Benderlioğlu, Seyfi Öztürk,
Sümer Oral, Esat Kıratlıoğlu, Turgut Toker, Turhan Bilgin, Ali Şevki Erek,
Muhammet Kelleci, Rıfkı Danışman, Metin Musaoğlu, Yılmaz Ergenekon, Tevfik
Koraltan, Avni Akyol, Enver Akova, Mustafa Kemal Erkovan, Orhan Dengiz,
Köksal Toptan, Adnan Karaküçük, Yusuf Ziya Önder, Ahmet Çakmak, Ragıp Üner,
Halil Başol, Bahri Dağdaş, Cemal Külahlı.39
27 Mayıs sonrasında başta AP lideri Ragıp Gümüşpala olmak üzere diğer
parti yöneticileri tedbirli ve temkinli hareket ettiler. Fakat 12 Eylül’den sonra ise
BTP’nin kuruluşundan bir gün sonra eski AP kökenli siyasetçiler BTP’ye katıldılar.
İsmet Sezgin, bu katılımı “bir takım taşkınlık” olarak niteledi. Sezgin bu katılımın
daha yavaş, itidalli, korkuya, endişeye yol açmadan yapılması taraftarıydı. 40
BTP’nin kuruluşundan bir gün sonra gerçekleşen büyük katılım askeri yönetimi
korkuttu. Asker, AP kadrolarının eskiye oranla daha büyük bir güçle iktidara
gelecek düşüncesiyle tedirgin oldu. BTP’nin rolü, 12 Eylül’ün karşısında büyük bir
siyasi gücün meydana gelmesiydi.41 Bu katılımla ilgili şu soru akla gelmektedir:
Partinin lider kadrosu bu katılımla partinin kapatılmasını sağlayarak MGK’in
karşısında bir husumet cephesi mi oluşturmak istediler?42
BTP, 31 Mayıs 1983 günü MGK’nın 79 sayılı kararıyla43 kapatıldı. Bunun
yanında 79 sayılı kararla Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet Gölhan’ın dışında 14
siyasetçi Zincirbozan’da44 mecburi ikamete tabii tutuldular. Ali Fethi Esener,
36

Doğan Sümer, “Demokrasinin 3 Generali”, Tercüman, 26 Mayıs 1988, s. 9.
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
38
Hulusi Turgut, “12 Eylül Partileri”, Tercüman, 25 Şubat 1986, s. 11; Turgut, a.g.e., s. 145.
39
Tercüman, 22 Mayıs 1983; Süleyman Demirel, bu katılımda yönlendirici görevindeydi,
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
40
İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007; Yıldırım Avcı ve Mehmet Dülger de bu
katılıma taraftar değillerdi, Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme 20 Aralık 2006, Mehmet Dülger
ile yapılan görüşme 3 Ekim 2007.
41
Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
42
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
43
MGK’nın 79 sayılı kararı Resmi gazetede yayımlanmadı, Mehmet Semih Gemalmaz, “12 Eylül
Rejimi”, CDTA, Cilt: 14, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, s. 993; Turgut, a.g.e., s. 246.
44
Zincirbozan’da Cindoruk ve Gölhan dışında Süleyman Demirel, Ali Naili Erdem, Ekrem
Ceyhun, Saadettin Bilgiç, Nahit Menteşe, Yiğit Köker, İhsan Sabri Çağlayangil, Sırrı Atalay,
37
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BTP’nin feshedilmesini öğrendikten sonra yaptığı açıklamada, kararın ülke için
hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Esener’in bu açıklamasına, itiraz dahi
etmemesine Demirel ve Cindoruk üzüldüler. Cindoruk, Esener’in bu açıklamasıyla
ilgili olarak, yanlış seçim yaptıklarının anlaşıldığını söyledi.45 Mehmet Dülger’e
göre, Ali Fethi Esener’in BTP’nin kapatılmasına hiçbir tepki de bulunmamış olması
dehşet bir durumdu.46 31 Mayıs günü BTP GİK genel merkezde toplandı.
Toplantıda kapıları kapatıp partiyi teslim etmeme kararı alınmıştı. Fakat Esener, bu
zamanda böyle bir hareketin yanlış olacağını belirterek karşı çıktı.47
12 Eylül’ün mimarlarından biri, birinci hatalarının 16 Ekim 1981’de bütün
siyasi partileri kapatmak olduğunu, ikinci hatalarının da BTP’nin kapatılması
olduğunu açıklamaktaydı.48
Yıldırım Avcı, Demirel’i ziyaretinde BTP’nin MGK tarafından
kapatılacağı görüşünü belirtirken Demirel, MGK’nın BTP’yi kapatamayacağını dile
getirmekteydi. Avcı’nın bu kanaate varmasında, Avcı’nın komşusu olan Danışma
Meclisi üyesi 2 MDP kurucusunun BTP kurulduğundaki şaşkınlıklarının birkaç gün
sonra neşeye dönüşmesi etkendi.49
Ali Fethi Esener ordunun ve Türk insanının çok sevdiği bir komutandı. Ali
Fethi Esener, BTP’nin kuruluşundan önce ülke yönetimine el koyan askerlerle
yaptığı görüşmelerde kendisinin parti kurmasına müsaade edileceği doğrultusunda
görüş almıştı.50 BTP’nin kurulmasından sonra BTP’nin kapatılacağına yönelik
haberler basında yer aldı. Bunun üzerine Adnan Yetiş’in özel arabasıyla Ali Fethi
Esener, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Kenan Evren ile görüştü. Evren, Esener’e
BTP’nin kapatılmayacağına dair asker sözü vermişti.51
BTP’nin kapatılmasından sonra aralarında Refaiddin Şahin ve Baki Tuğ’un
yer aldığı 8 BTP kurucusu bir deklarasyon yayınladı. Basına da yansıyan bu
deklarasyon Kenan Evren’e de gönderildi. Deklarasyonda kapatma kararının haksız,
adaletsiz, demokratik olmadığı belirtildi. MGK deklarasyonda imzası bulunan 8 kişi
hakkında herhangi bir işlem yapmadı.52

Metin Tüzün, Celal Doğan, Deniz Baykal, Ferhat Aslantaş, Süleyman Genç, Yüksel Çakmur
mecburi ikamete tabii tutuldular, Cumhuriyet, Tercüman ve Yeni Asır, 1 Haziran 1983.
45
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 28 Mart 2007.
46
Mehmet Dülger ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
47
Esener, bu kararın alınmaması için çok ısrar etti, Refaiddin Şahin ile yapılan görüşme, 15 Nisan
2008.
48
Rauf Tamer, “Dağınık Sağ veya Dağıtılmış Sağ”, Tercüman, 1 Nisan 1986, s. 8.
49
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
50
Cevdet Aykan ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007; Orhan Keçeli ile yapılan görüşme, 29
Kasım 2007.
51
Refaiddin Şahin ile yapılan görüşme, 15 Nisan 2008.
52
Refaiddin Şahin ile yapılan görüşme, 15 Nisan 2008.
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2. Doğru Yol Partisi
Demirel, 1 Haziran gecesi İsmet Sezgin ve Necmettin Cevheri’yi evine
çağırdı. Demirel, BTP’den sonra yeni bir partinin kurulması için hazırlıklara
başlanmasını söyledi. Demirel, Sezgin ve Cevheri dışında Yılmaz Ergenekon,
Aydın Menderes ve Önol Şakar’ın da çalışmalarda katılması istedi. Fakat Aydın
Menderes ve Önol Şakar bu çalışmaya katılmadılar.53
Demirel, aynı gece Yılmaz Ergenekon ve İbrahim Göktepe’yi de evine
davet etti. Demirel’in talimatıyla yeni kurulacak parti için Ergenekon program,
Göktepe de tüzük üzerinde çalışmalarına başladılar.54
1 Haziran 1983 gecesi Yıldırım Avcı, BTP kurucuları arasında yer alan
DM üyelerinin büyük bir bölümünü arayarak Demirel’in Zincirbozan’a hareket
saatini söyledi. Fakat Demirel’i uğurlamaya Avcı dışında hiçbir DM üyesi
gelmedi.55
Demirel, 2 Haziran günü Zincirbozan’a giderken yanında arabada
Necmettin Cevheri, Saadettin Bilgiç, Nahit Menteşe ve İsmet Sezgin
bulunmaktaydı. Yaklaşık 9 saat süren bu yolculukta partide kimlerin görev alacağı,
kimlerle görüşüleceği, program ve tüzük ile ilgili çalışmaların nasıl yapılacağı
belirlendi. Ayrıca, partinin amacının, hedefinin ne olacağı üzerine
değerlendirmelerde yapıldı.56 Saadettin Bilgiç, yeni kurulacak parti için Milli İrade
Partisi ismini söyledi. Bu isimden vatandaşların telaffuz da zorlanacakları
düşünülerek vazgeçildi. Demirel, Doğru Yol ismini söyledi. Doğru Yol, yeni bir
isim olduğu için yadırgandı ve hiç kimse bir görüşte bulunmadı. Doğru yol ismi
Zincirbozan’da benimsendi.57 Doğru yol ismi Demirel tarafından bulunduğundan
dolayı DYP’den uzun bir süre Demirel’in Yeni Partisi (DYP) diye bahsedildi.58
DYP’nin amblemi olarak doğru yolda yürüyen adam figürü benimsendi.
DYP amblemi atı elinden alınmış, tek başına kalmış bir insanın bile inandığı yolda
yürümesi gerektiğini sembol etmektedir.59 Doğru Yol’da yürüyen adam amblemi
Zincirbozan’da Nahit Menteşe tarafından önerildi. Demirel’in kafasında ayçiçeği
amblemi vardı. Ayçiçeği daima ışığa bakan bir bitkidir. Bu anlamdan dolayı
Demirel bu amblemi istemekteydi. Ayçiçeği amblemi bir başka parti tarafından
kullanıldığı için alınamadı.60
Demirel ve arkadaşları Zincirbozan’a giderken, kurulacak partinin genel
başkanlığı için iki rektörün Orhan Oğuz ile Şakir Akça’nın üzerinde durdular. Daha
53

İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007; Necmettin Cevheri ile yapılan görüşme, 4
Ekim 2007.
54
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
55
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
56
İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007.
57
Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
58
Yavuz Donat, “Resimli DYP Tarihi”, Milliyet, 10 Ekim 1994, s. 12.
59
Necmettin Cevheri ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
60
Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
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sonra ise Ahmet Nusret Tuna’da karar kılındı.61 Demirel’in kurulacak partinin genel
başkanlığı için istediği kişi Gazi Üniversitesi eski Rektörü Şakir Akçaydı. Demirel,
Ahmet Nusret Tuna ismine çekingendi. Çünkü Kastamonu milletvekili Münif
İslamoğlu ve Kastamonu senatörü olan Ahmet Nusret Tuna arasındaki rekabetten
ötürü bir kırgınlığın olmasını istememekteydi.62
Orhan Oğuz ile temas kurulamadı. Fakat Şakir Akça ile Necmettin Cevheri
görüştü. Şakir Akça, genel başkanlık için arzuluydu ama kişisel sebeplerden dolayı
teklifi kabul etmedi.63
Demirel, Güniz Sokak’tan Zincirbozan’a kadar halkın büyük bir ilgisiyle
karşılandı. Bursa’da verilen yemek molasında güvenlik güçleriyle bazı tartışmalar
da yaşandı. Güvenlik güçleri, halkın Demirel ve arkadaşlarıyla temasını engellemek
için ellerinde geleni yapmaktaydılar. Yerleşim yerlerindeki insanların sevgisi
gerçekten görülmeye değerdi. Güvenlik güçleri Demirel ve arkadaşlarını takip eden
araçların anahtarlarını toplayarak, Demirel’in Zincirbozan’a sessiz sedasız gittiği
izlenimini vermek istediler.64
Necmettin Cevheri ve İsmet Sezgin, Demirel, Bilgiç ve Menteşe’yi
Zincirbozan’a bıraktıktan sonra Bursa’nın ileri gelenleriyle bir otelde bir araya
geldiler. Toplantıda partinin kuruluş çalışmalarında yer alacak olan kişiler
görevlendirildi ve yapacakları çalışmalar belirlendi.65 DYP’nin kuruluş çalışmaları
devam ederken her türlü çalışma çeşitli yöntemlerle Zincirbozan’a gönderildi. Aynı
zamanda Zincirbozan’dan da yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler alınmaktaydı.
Zincirbozan ile teması sağlamada en çok yardımcı olan kişi Yiğit Köker’in eşi
Necla Köker ve Hacı Ali Demirel’di. Ayrıca, telefonda şifreli konuşmalarla bilgi
alışverişi yapılmaktaydı.66
DYP’nin kuruluş çalışmalarında büyük bir gayret gösterenlerin başında
Orhan Keçeli gelmektedir. Keçeli, İhsan Sabri Çağlayangil’in yeğeni olarak
Zincirbozan’a girmekteydi. Keçeli, DYP’nin İstanbul İl Teşkilatını kurdu. Bunun
yanında Keçeli, Zincirbozan’da Demirel’i haftada 3 gün ziyaret ederek, aldığı
talimatları ilgili kişilere aktardı. Keçeli, belgeleri tenis raketinin içine saklayarak
Zincirbozan’dan çıkardı.67
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Matbaası, İzmir, 1993, s. 12.
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Orhan Keçeli, Necla Köker, Hacı Ali Demirel dışında Doğan Ersoy ve
Feyyaz Altınorak sahte akrabalar olarak Zincirbozan’a gelerek Demirel’den
aldıkları bilgileri parti kurma çalışmalarıyla görevli kişilere, bu kişilerden aldıkları
dokümanları da Zincirbozan’dakilere ulaştırdılar. DYP’nin örgütlenmesinde çok
büyük sıkıntıların yaşandığı ortamda Ersoy ve Altınorak’ın çalışmaları da önemli
bir yere sahiptir.68
Siyasi yasaklı olan kişilerin sayısı oldukça fazla olduğundan DYP için
kurucu bulmakta zorluk çekildi. AP’nin siyasi misyonuna sahip çıkan kişiler
arasından DYP’nin kurucuları seçilmekteydi.69 DYP, 23 Haziran 1983 günü
kuruldu. MGK üyeleri, hükümet üyeleri ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere
DYP’nin kurulmasını istemediler. DYP’nin il ve ilçe başkanları, askeri idarenin
mensupları tarafından parti kurma çalışmalarına katılmamaları konusunda tehdit
edildiler.70
DYP’nin 34 kurucusunun 30’u 7 Temmuz 1983 günü MGK tarafından veto
edildi. Veto edilenler arasında DYP Genel Başkanı Ahmet Nusret Tuna’nın dışında
DM üyesi Ahmet Sanver Doğu’da bulunmaktaydı. İlk kez MGK, DM üyelerinden
birini veto etti. Kenan Evren, Ahmet Sanver Doğu’ya “Benim Maliye Bakanım”
diye hitap etmekteydi. MGK tarafından veto edilenlerle ilgili her hangi bir gerekçe
açıklanmamaktaydı.71
Yıldırım Avcı, Halil Ünalp, Orhan Develioğlu ve Erkut Şenbas, DYP’nin
veto edilmeyen kurucularıydı. Genel Başkan Ahmet Nusret Tuna’nın vetosuyla
genel başkanlık sorunu ortaya çıktı. Genel Başkanlık için bazı isimler üzerinde
duruldu. Bu isimlerden biri de AP’nin eski İzmir İl Başkanı Halil Ünalp’ti. Diğer
bir isim ise AP’nin eski Kırıkkale Belediye Başkanı Doğan Develioğlu’ydu.
Develioğlu’ndan genç ve bu işin üstesinden gelemeyeceği düşünülerek vazgeçildi.
Diğer bir isim de AP’ye yakınlığıyla bilinen dönemin Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Mehmet Yazar’dı. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Orhan Dengiz
aracılığıyla genel başkanlık teklifi Yazar’a iletildi. Yazar genel başkanlık teklifini
kabul etti. Fakat, Yazar’ın “Bu durumu bir de MGK ile görüşeyim” demesiyle
Yazar’dan da vazgeçildi. Veto edilmeyenler arasında yer alan DM üyesi Yıldırım
Avcı’ya genel başkanlık teklif edildi. Avcı, bu öneriyi politikadan anlamadığını ve
bu görevin üstesinden gelemeyeceği belirterek kabul etmedi. Fakat ısrarlar sonucu
Yıldırım Avcı genel başkanlık teklifini kabul etti.72
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Emin Çölaşan, Sor Bakalım, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1988, s. 292.
İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007.
70
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
71
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
72
Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007; Zincirbozan’dan gelen isim Halil Ünalp’ti.
Fakat Avcı’nın ismi İçişleri Bakanlığı’na bildirilmişti, Necmettin Cevheri ile yapılan görüşme,
4 Ekim 2007; Demirel’in istediği isim Halil Ünalp’ti. Demirel, Ünalp’e “Halil abi” diye hitap
ederdi. Ünalp, genel başkan olmak istemedi, Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık
2007; Halil Ünalp, Yıldırım Avcı Danışma Meclis üyesi olduğu için Avcı’nın genel başkan
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Avcı’nın amcasının oğlu olan Korgeneral Fuat Avcı’nın Demirel ve AP
hakkında aleyhte konuşmaları Demirel’i rahatsız etmekteydi.73
DYP’nin 30 kurucu üyesinin veto edildiği dönem Ramazan bayramı tatiline
denk geldi. Zaman kaybetmeden yeni kurucu listesindeki kişilerle ilgili evrakların
hazırlanıp MGK’ya bildirilmesi gerekmekteydi. Fakat evrakların tamamlanacağı
kuruluşlar bayram nedeniyle kapalıydı. Eski Adalet Bakanları’ndan Necmettin
Cevheri’nin özellikle adli sicildeki tanıdıklarının yardımıyla yeni kurucu
listesindeki kişilerin işlemleri tamamlandı.74
Yılmaz Ergenekon 8 Temmuz 1983 tarihinde vefat edince Süleyman
Demirel, Turgut Toker, Esat Kıratlıoğlu, Selahattin Kılıç’ı da Sezgin ve Cevheri’ye
DYP’nin kuruluş çalışmalarında yardım etmesi için görevlendirdi.75 Demirel,
Zincirbozan’dan bu haberi Yiğit Köker’in eşi Necla Köker aracılığıyla gönderdi.76
DYP’nin kuruluş çalışmasında yer alan kişiler, emniyet güçlerince takip
edilmekte ve ev telefonları da dinlenmekteydi. DYP’nin kuruluş çalışmaları
yazıhanelerde yapılmaktaydı. Bir yazıhane deşifre olduğunda başka bir yazıhane de
çalışmalara devam edilirdi.77 Bu süreçte Ankara’daki Meşruiyet caddesinde kuruluş
çalışmalarının yapılacağı bürolar tespit edildi. Sabahın erken saatinde herhangi bir
büroya gidilerek parti kurma çalışmasının yapılacağı belirtilerek büronun
boşaltılması istenmekteydi. Hiçbir büro sahibinin itirazı olmamaktaydı. Telefonlar
kesilince öğleden sonra başka bir büroya gidilerek çalışmalara devam edilmekteydi.
Bu durum DYP’nin kuruluş çalışmaları süresince devam etti. DYP’nin kuruluş
çalışmalarında yer alan 5 kişiye yer adları da verilerek sürülecekleri belirtildi.
Örneğin, Kıratlıoğlu’nun sürüleceği yer Çorlu’ydu.78
DYP’nin kuruluş çalışmaları için iller Cevheri, Sezgin, Kıratlıoğlu, Toker
ve Kılıç arasında bölüşüldü. Herkes kendisine ait olan illerde DYP’nin
teşkilatlanması için çalışmalarını yaptı. İllerden gerekli olan evraklar itimat edilen
otobüs şöferleri vasıtasıyla DYP’nin kuruluş çalışmalarında görevli olan kişilere
gönderilmekteydi. Bu kişiler bizzat kendileri bu evrakları teslim almaktaydılar.79
DYP’nin kuruluş çalışmalarında yer alan kişiler DP-AP çizgisinden,
particiliğin temelinden gelen insanlardı. Turgut Toker eski bakanlardan, eski
Ankara Belediye Başkanı Yardımcısı ve Adnan Menderes’in Ankara’daki İmar
faaliyetlerini yürütmeyle görevlendirdiği bir kişiydi. İsmet Sezgin eski bakanlardan,
olmasını istemekteydi, Doğan, a.g.e., (1993) s. 9; Mehmet Yazar, böyle bir teklifi
hatırlamadığını söyledi, Mehmet Yazar ile yapılan görüşme, 18 Aralık 2007.
73
Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
74
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
75
İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007; Süleyman Demirel, Devran 50 Yıl, (Editör:
Hulusi Turgut), ABC Medya Ajansı, İstanbul, 2006, s. 796.
76
Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
77
İsmet Sezgin ile yapılan görüşme, 23 Mayıs 2007.
78
DYP’nin kuruluş çalışmalarında İsmail Beyoğlu, Özden Özbilun, Muktedir Ballı gibi kişilerin
yazıhanelerinden yararlanıldı, Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
79
Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
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eski Aydın Belediye Başkanı. Necmettin Cevheri, eski bakanlardan, DP’nin Urfa
İlçe Başkanı ve babası eski DP milletvekili. Esat Kıratlıoğlu eski bakanlardan, eski
Nevşehir Belediye başkanı. Yalnızca Selahattin Kılıç CHP kökenliydi. Fakat
Kılıç’ta kuruluş çalışmalarında diğer kişiler kadar çalıştı. DYP’nin çok kısa bir
sürede teşkilatlanmasındaki en önemli etken buydu.80
DYP’nin kapatılma ihtimaline karşı yedek bir parti kurulması kararı alındı.
8 Temmuz 1983 günü emekli Korgeneral Mithat Ceylan Başkanlığı’nda Bizim Parti
kuruldu. Bizim Parti’nin kuruluş çalışmalarını Hacı Ali Demirel yönetti.81 Bizim
Parti’nin kurulması sıkıntılara neden oldu. DYP’nin yurt çapında örgütlenmesi için
çalışanlar “Biz burada DYP için çalışıyoruz. Ne oluyor Bizim Parti” şeklinde tepki
gösterdiler.82
DYP kurucuları, Yıldırım Avcı başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Bu
ziyarette DYP kurucuları “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” yazısının önünde
fotoğraf çektirmek istediler. Genel Başkan Yıldırım Avcı, BTP’nin MGK tarafından
kapatıldığını hatırlattı. Avcı, böyle bir fotoğrafın MGK tarafından yanlış
anlaşılabileceğini belirterek fotoğrafın başka bir bölgede çekilmesini istedi.83 DYP
kuruluş dönemi parti yöneticilerinin maddi açıdan zorluklar çektiği bir dönemdi.
DYP kurucuları ilk dönemde bütün harcamaları kendileri karşıladılar. DYP II.
Genel Başkanı Yıldırım Avcı’nın “Kuruluş döneminde oturacak yerimiz yoktu”
sözleri DYP’nin yaşamış olduğu sıkıntıyı gözler önüne sermekteydi.84
24 Ağustos 1983 gününe kadar DYP’nin 30 kurucu üyesi MGK tarafından
onaylanmadığından ötürü DYP, 6 Kasım 1983 genel seçimlerine katılamadı. DYP
Genel Başkanı Yıldırım Avcı, bu duruma tepki olarak DM üyeliğinden istifa etmek
istedi. Avcı’nın gerekçesi, itimat edilip DM üyesi olmuştu fakat genel başkanı
olduğu parti seçime sokulmamıştı. Necmettin Cevheri ve İbrahim Göktepe, Avcı’yı
istifa kararından vazgeçirdiler.85
3. Zincirbozan Anıları
2 Haziran 1983 günü başlayan Zincirbozan’daki zorunlu ikamet 6 Kasım
1983 genel seçimlerinden sonra TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşmasına kadar
sürecekti. Ancak, 30 Eylül 1983 günü MGK’nın 166 sayılı kararıyla mecburi
ikamet sona erdirildi.86
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Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
Necmettin Cevheri ve Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007.
82
Nahit Menteşe ile yapılan görüşme, 17 Aralık 2007.
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Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
84
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
85
Yıldırım Avcı ile yapılan görüşme, 20 Aralık 2006.
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Doğan, a.g.e., (1985) s. 363; Resmi Gazete, 1 Ekim 1983, Sayı: 18178; İhsan Sabri
Çağlayangil, yurt dışında olduğu için Zincirbozan’a geç katıldı. Tahliye kararına ilişkin tebliği
Demirel ve birçok kişi okumadan imzaladılar. Deniz Baykal, tebliğdeki “Zincirbozan günlerini
hiçbir surette eleştirmeyeceğiz” ibaresinden ötürü tebliği imzalamadı. Daha sonra radyoda
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Süleyman Demirel, Zincirbozan olayını “Çağın Bekirağa bölüğüdür87”
benzetmesiyle tanımlamıştır.88 Zincirbozan’da mecburi ikamete tabii tutulanlar bu
haksızlığa bir reaksiyon gösterme kararı aldılar. Demirel, dilekçelerin gönderilmesi
için 45 günlük sürenin geçmesini istedi. Demirel’in düşüncesi, bir kişi kanuna göre
sorgusuz sualsiz 30 gün, hakim kararı ile de 15 gün daha tutuklu kalabilmekteydi.
İlk olarak Cindoruk ve Gölhan birlikte yazdıkları itiraz yazısını MGK’ya
gönderdiler. İkisi de BTP’nin organizatörü diye mecburi ikamete alınmışlardı.
Geriye kalanlar ise ayrı ayrı hazırladıkları itiraz yazılarını89 MGK’ya gönderdiler.
İtiraz yazılarını incelemek için Cindoruk, Ali Naili Erdem ve Celal Doğan’dan
oluşan bir hukukçular komisyonu kurulmuştu.90 İlk önce 16 imzalı bir ortak
müracaatın yapılması düşünülmüştü. Böyle bir başvurunun toplu hareket izlenimi
vereceğinden dolayı vazgeçildi. Bunun üzerine 16 ayrı başvurunun yapılmasına
karar verildi.91
Demirel’in Zincirbozan’daki günleri değerlendirmek için seminerlerin
düzenlenmesi önerisi benimsendi. Oturum Başkanlığı Yiğit Köker’e verildi. İlk
semineri Ali Nail Erdem 24 Haziran günü sundu. Erdem, Türkiye’nin içinde
bulunduğu buhranların sebebini kültür ve eğitim düzeyinde anlattı. Deniz Baykal,
Japon modelini, Japon kalkınmasının nedenlerini ve sonuçları üzerine bir sunum
yaptı. Demirel’in bir sunumu olmadı. Ama Demirel, 19 Temmuz günü Osmanlı ve
İslam anlayışını ayrıntılı bir biçimde anlattı.92 İhsan Sabri Çağlayangil, sosyalist
dünyadaki gelişmelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ekrem Ceyhun, Türkiye’nin
tarım sorunlarını, Mehmet Gölhan, Türkiye’nin sanayileşmesini ayrıntılı bir
biçimde dile getirdiler. Seminer notları Ekrem Ceyhun’un odasında saklandı. 93
Yüksel Çakmur’un konusu Türkiye’de ve Dünyada gençlik sorunları ve çözüm
yollarıydı.94
Seminerlerin düzenlenmesinin bir nedeni de Zincirbozan’daki hayatı
anlamlı kılmaktı. Düzenlenen seminerlerde siyasi, sosyal, ekonomik boyutlarla
Türkiye’nin sorunları, Türkiye’nin geleceği ele alındı. Seminerlere iyi hazırlanmak

okunan tahliyeyi belirten bir metni herkes imzaladı, İhsan Sabri Çağlayangil, Anılarım,
(Yayına Hazırlayan: Tanju Cılızoğlu), Güneş Yayınları, İstanbul, 1990, ss. 217- 258.
87
Bekirağa bölüğü, Osmanlı’da padişahların önemli siyasetçileri hapsettiği yer, Hüsamettin
Cindoruk ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
88
Cüneyt Arcayürek, Demokrasi Dönemecinde Üç Adam, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999, s. 156.
89
MGK’ya gönderilen dilekçelerin örnekleri için Bkz. Sırrı Atalay, Bir Ömür Politika Kars’tan
Zincirbozan’a, (Yayına Hazırlayan: Hikmet Bila), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1986, ss. 249–
349.
90
Muammer Yaşar, Zincirbozan Günleri, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 51, 52.
91
Yavuz Donat, “Bir Sürgünün Hikayesi Zincirbozan”, Tercüman, 4 Haziran 1986, s. 12.
92
Yaşar, a.g.e., ss. 60-82.
93
Atalay, a.g.e., ss. 183- 221.
94
Yüksel Çakmur ile yapılan görüşme, 1 Kasım 2007; Hüsamettin Cindoruk, MGK’ya gönderdiği
dilekçeyle, Metin Tüzün 24 Ocak kararlarıyla, Ferhat Aslantaş Köy Enstitüleriyle ilgili sunum
yaptılar, Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
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için kitaplar getirtildi.95
9 Ağustos 1983 günü The Times gazetesinde Edward Mortimer “Tutuklu
Liderler Seçimlerin Düzmeceden İbaret Olduğunu Söylüyorlar” başlıklı bir yazı
yayınladı. Bu yazı Zincirbozan’daki seminerlerde belirtilen görüşlerin bir özetiydi.
Mortimer, yazının altında bulunan 16 kişinin isminden yola çıkarak bu yazıyı bir
muhtıra şeklinde sundu.96 Bu yazı Zincirbozan’dan Doğan Ersoy aracılığıyla
çıkarılmıştı. Ayrıca Ersoy, yazıyı bazı gazetecilere de ulaştırmıştı. Bu yazı herkesin
ortak fikriydi. Amaç ise haksızlığı anlatmaktı. 16 siyasetçi Zincirbozan’da
unutulmuştu. Siyasi partiler kurulmuş, demokrasiye dönülmüş fakat siyasetin esas
aktörleri mecburi ikamet adı altında tutukluydular.97 Bu yazıdan sonra ailelerin
ziyaretlerine yasaklar getirildi ve telefon görüşmelerine kısıtlamalar konuldu.98
Asker savcı, İngiltere’de yayınlanan yazıyla ilgili herhangi bir işlem
yapmadı. Fakat MGK’ya gönderilen itiraz yazılarından ötürü Hüsamettin Cindoruk,
Mehmet Gölhan, Sırrı Atalay, Yiğit Köker, Nahit Menteşe ve Metin Tüzün
hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı 28 Aralık 1983
tarih ve 1983/350 sayılı kararında dilekçe sahipleriyle ilgili bir soruşturmaya gerek
olmadığına karar verdi.99
Zincirbozan bir askeri tesis, söndürülmüş bir radar üssü. Buradaki koşullar
özellikle yaşlı ve hastalar için çok ta olumlu değildi. Örneğin, şeker hastası olan
Demirel ve Saadettin Bilgiç için şartlar zordu. Sırrı Atalay da kalp hastasıydı. Kalp
hastalarının uyması gereken bir takım ilaç hizmetleri aksamıştı. Bir de askeri
disiplini unutmamak gerekir. Bu disiplinde özellikle yaşlılar için büyük sıkıntılara
neden oldu.100
Zincirbozan’da kalan 16 politikacı sağlıksız koşullar altında yaşamlarını
sürdürdüler. Cindoruk’a göre bu sağlıksız koşullar CHP milletvekili Sırrı Atalay’ın
ölümüne neden oldu.101 Makalenin yayınlanmasından sonra telefon görüşmeleri
kesildi, ailelerin ziyaretlerine yasak konuldu. Zincirbozan’a gelen aileler geri
gönderildiler. Bu durum Sırrı Atalay’ı da mutlaka etkiledi. Sırrı Atalay, son
günlerde odasına kapanarak yalnız bir yaşam sürdürmekteydi. Bütün bu
birikimlerden dolayı Sırrı Atalay son gün kalp krizi geçirdi.102 Odalarda hiç eşya
olmadığından ötürü herkes kendi eşyasını getirdi. Yerlerin mozaik olması, yüksek
tavanlar olumsuz koşullardandı.103
95

Tüm bu seminerlerin banda alınmasını ve kitap haline getirilmesini isterdim, Yüksel Çakmur
ile yapılan görüşme, 1 Kasım 2007.
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Nazlı Ilıcak, “12 Eylül Kavşağında Siyaset ve Partilerimiz Yeni Demokrasinin Perde
Arkası”,Tercüman, 13 Ekim 1985. s. 2.
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Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
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Yüksel Çakmur ile yapılan görüşme, 1 Kasım 2007.
99
Turgut, a.g.e., s. 269, 270; Doğan, a.g.e.,(1985) s. 350.
100
Hüsamettin Cindoruk ile yapılan görüşme, 29 Kasım 2007.
101
Kurtul Altuğ, Demokrasinin Yaralı Yılları, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1993, s. 116.
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Mehmet Gölhan ile yapılan görüşme, 3 Ekim 2007.
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Zincirbozan’daki CHP’liler en güzel kıyafetlerini giyerek CHP’nin kuruluş
yıldönümünü kutladılar. Toplanan kır çiçekleri Atatürk büstüne bırakıldı. Saygı
duruşuna gelindiğinde Demirel ve arkadaşları da takım elbiseyle törene katıldılar.
Başta Demirel olmak üzere herkes çok güzel konuşmalar yaptılar.104
Zincirbozan’da gerçekleştirilen aktivitelerden biri de yüzmeydi. Saadettin
Bilgiç’in boğulma tehlikesi geçirmesi unutulmayan olaylardan biriydi. Bilgiç,
Metin Tüzün ve Yüksel Çakmur tarafından kurtarıldı.105 Bu olay müthiş bir özveri,
fedakarlık ve duygu dayanışmasının bir anısı olarak hatırlanmaktadır.106
Zincirbozan’da AP ve CHP’nin yöneticileri birbirleriyle dayanışma içinde
olan, yardımlaşmayı çok seven, içtenlikli davranan mutlu bir aile hayatı yaşadılar.
Aynı duygu, sevinç ve hüzünleri paylaştılar. Birbirine karşı saygılı, içten sevginin
var olduğu, yapmacık olmayan ilişkiler yaşandı.107
DP-AP çizgisinin devamı olarak kurulan BTP 11 günlük siyasi yaşamında
halktan çok büyük destek gördü. 27 Mayıs sonrası DP’nin devamı olarak kurulan
AP’nin ilk Genel Başkanı olan Ragıp Gümüşpala asker kökenlidir.12 Eylül sonrası
DP-AP’nin devamı olarak kurulan BTP’nin Genel Başkanı Ali Fethi Esener de
asker kökenlidir. Askerlerin başında olduğu bir yönetimle bu hassaslar süreçler
geçilmek istenmiştir. BTP tarihine baktığımızda en büyük hatanın, partinin
kuruluşundan bir gün sonra eski AP kökenli siyasetçilerin toplu katılımı olduğu
görülmektedir. Eski bir partinin devamı olmak kapatılma nedenlerinden biriydi.
Bundan dolayı bu katılımın hiç te mantıklı bir hareket olmadığı açıktır. Toplu
katılım yerine belirli aralıklarla kişilerin katılımları sağlanabilirdi. MGK, bu
katılımı bir meydan okuma olarak algıladı. Bunun sonucunda 31 Mayıs 1983’te 79
sayılı kararla BTP kapatıldı. 16 kişi Zincirbozan’da mecburi ikamete alındı.
BTP’nin kapatılmasından sonra DP-AP çizgisinin devamı olarak DYP 23 Haziran
1983’te kuruldu. BTP’nin kuruluşuna halkın yoğun bir ilgisi vardı. Fakat
Zincirbozan kararından sonra DYP’nin kuruluşuna halkın ilgisi büyük çapta azaldı.
DP, AP ve BTP’nin demokrasi dışı müdanelerle şehit edildiğine belirten Demirel’e
göre “DYP, DP’nin son evladıdır.”108
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SARIKAMIŞ’IN KIŞ SPORLARI TURİZMİ POTANSİYELİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali Dursun AYDIN*
Özet
Gelir düzeylerinin artması, sosyal yaşamda meydana gelen değişimler ve
teknolojik gelişmelerle artan boş zamanlar dünya genelinde insanların tatil
anlayışlarında değişmelere yol açarak alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Spor ise alternatif bir turizm şekli olarak son yıllarda turizm sektörü içinde
önemli bir yer almaya başlamıştır. Ülkemizde ve dünyada kayak sporları kış
mevsiminin vazgeçilmez turistik aktiviteleri arasında yer alırken her geçen yıl, kış
turizmine paralel olarak kayak merkezlerinde büyük gelişmelere neden olmuş ve kış
sporları turizmine olan talebi arttırmıştır. Kış sporları turizmi potansiyeli açısından
Türkiye sahip olduğu coğrafi ve iklim şartlarıyla önemli bir konuma sahiptir.
Sarıkamış bölgesinin kış sporları turizmi açısından potansiyelinin
değerlendirildiği bu çalışmada; bölgedeki mevcut durum ve planlanan yatırımlar ortaya
konulup değerlendirilerek, yapılması gerekenler konusunda öneriler getirilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sarıkamış, turizm, kış sporları
Assessment of The Sarıkamıs About Potential of The Winter Sports
Abstract
The spare times with increase the incoming profit, changes the social
experience and technological development, contributed alternative tourism species via
chancing the holiday mean. Recently, sports take part in the sector as a tourism type.
Skiing sports are beginning indispensable touristic activity in our country and the world,
and it caused the development of the skiing centre. The Turkey have an important
position with its climatic condition in the terms of winter sports.
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In this study that include assessment of the Sarıkamıs about potential of the
winter sports; situation of this area considered with planned enterprise and suggested
required things.
Key words: Sarıkamıs, Tourism, Winter sports

Giriş
“Spor, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın
beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişiliğin oluşumunu, karakter Özelliklerinin
gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumunu
kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslararasında dayanışma, kaynaşma ve barışı
sağlamak, kişinin mücadele gücünü arttırmak yanında belirli kurallara
göre,
rekabet ölçüleri içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada
üstün gelme amacıyla yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bu özelliklerinden
dolayı çağımızda spor çok yönlü, çok faydalı, çok amaçlı ve çok çeşitli boyutlar
kazanmış ve evrenselleşmiştir (Yetim, 2005:131). Modern toplumların yaşamının
önemli bir parçası olan turizm içinde spor son yılarda çok önemli bir yere gelmiştir.
Bu ilişki sporun insan ve toplum yaşamında önemli bir yer almaya başlaması ve
turizm sektörünün bundan faydalanmak istemesiyle ortaya çıkmıştır (Doğu,
2006:5).
Sporun bu boyutlarından biriside genel turizmin içinde “Spora ilgi duyan
kişilerle, aktif olarak spor yapan kişi, grup ya da takımlar ile bunların idarecileri ve
seyircilerinin
turizme
katılmalarından
doğan
olaylar
ve
ilişkiler
bütünü”(Karaküçük, 1999:191) olarak tanımlanabilen spor turizmidir. Son yıllarda
insanlar sadece deniz kıyısında, güneşli bir tatildense gezi, spor ve macerayı da
içine alan aktiviteleri tercih etmeye başlamıştır. Özellikle ülkemizde tatil
anlayışındaki bu tarz değişiklikler, iç turizmde de ibreyi alışılmış tatil beldelerinin
dışına çevirmiştir (Ceyhun, 2006:76).
Sanayileşme ve hızlı gelişmenin bir sonucu olarak, kişiler sıkıcı ve
sağlıksız bir ortamdan kurtulmak için yazın deniz kıyılarına, kışın ise; karlı, dağlık
ve ormanlık bölgelere gitmektedirler. Böylece dağ ve kış turizmi doğmuş ve
gelişmiştir. Kayak sporunun merkezinde bulunduğu ve buna uygun karlı ve eğimli
alanlara yapılan seyahatleri, konaklama ve diğer hizmetlerden oluşan faaliyet ve
ilişkilerin bütünü olarak tanımlanabilen Kış turizmi, karlı ortamlara bağlı bir takım
hareketleri ağırlıkla kapsadığı için, belli yükseklik ve eğime sahip, kayak ve diğer
yürüyüş, tırmanış gibi alışkanlıkların yapılabilmesine imkan sağlayan yerlerin
varlığını öncelikle gerekli kılmaktadır. Dünyada dağ ve kış turizmine öncülük eden
çalışmaları, özellikle Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri yapmış, bunları Amerika,
Kanada ve Japonya gibi ülkeler izlemiştir (Akat, 2000:20).
Spor turizmi için spor altyapısı yapılmış tesisler önem arz etmektedir. Bu
altyapı sporun branşına göre değişiklikler gösterebilmektedir. Tatillerini genellikle
yaz mevsiminde geçiren insanlar, bu alışkanlıklarını kış mevsiminde de sürdürmeye
başlamışlar ve dağ–kış turizmi hareketlerinin hızlanmasına neden olmuşlardır.
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Dolayısıyla, bu yönde giderek büyüyen talebi karşılayabilmek üzere turizmde
gelişmiş ülkeler, dağ ve kış turizminin yoğunlaştığı yörelerde, çalışmalar
yapmışlardır. Özellikle Orta Avrupa ülkelerinden İsviçre ve Avusturya’nın Alp
dağlarında yarattıkları turizm olanaklarının, yaz turizmi ile önemli döviz girdisi
sağlayan ülkeler ile yarıştıkları bir gerçektir (Çimen ve Kılıç, 2003:1).
1. Bölgenin Kış Sporları Turizm Potansiyeli
1.1. Mevcut durum:
Alp disiplini, Kuzey disiplini ve Tur Kayağı etkinlikleri için çok uygun
koşullara sahip olan Sarıkamış ve çevresi kış turizmi arz koşulları açısından
değerlendirildiğinde, Sarıkamış eskiden beri sahip olduğu bir kayak geleneği ile
toplumsal destek ve bütünleşme sağlamıştır. Sarıkamış yurtiçi ve yurtdışı
yarışlarda, çeşitli dallarda başarılar elde etmiş, çok sayıda usta kayakçı
yetiştirmiştir. Bugün de bu eğilim ve çalışmalar sürmektedir (İncekara, 1998:41).
Kars'a 53 km., Erzurum’a ise 150 km.lik bir karayolu ile ulaşılabilen 2.073
m. rakımı ile yılın ortalama 5-6 ayında, 2-3 m. kar yağışı alan bir konuma sahip
olan Sarıkamış’a, Kars ve Erzurum havaalanlarına yakınlığı sebebiyle her gün
havayolu ile ulaşmak mümkün olmaktadır. Ayrıca; Türkiye’nin her yerinden
demiryolu bağlantısı bulunan ilçede, toplam 482 yatak kapasiteli bir adet beş
yıldızlı ve bir adet üç yıldızlı otel bulunmaktadır. Bunların dışında belediyeden
ruhsatlı oteller ile öğretmen evi, orduevi ve Kızılay oteli gibi kamu kurumlarına ait
konaklama tesisleri ve bir adet oberj turizme hizmet vermektedir
(http://www.sarikamis.gov.tr).
Aşağıdaki tabloda Turizm Bakanlığının konaklama istatistikleri esas
alınarak, yıllar itibariyle bölgede konaklama yapan yerli ve yabancı turist sayıları
verilmiştir.
Tablo 1: 2004–2006 Yılları Arasında Konaklama Yapan Yerli ve
Yabancı Turist Sayıları
Yıl/Turist Sayısı

Yabancı

Yerli

Toplam

2004

1672

20180

21852

2005

841

20563

21404

2006

1766

22099

23865

Toplam

4279

62842

67121

Kaynak: Turizm Bakanlığı (2007), Turizm konaklama İstatistikleri
1991 yılında turizm merkezi olarak ilan edilen Sarıkamış'ı diğer pistlerden
ayıran en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal güzelliğidir. Kayak
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sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler de olan toz kristal kar,
ülkemizde sadece Sarıkamış’ta mevcuttur. Ayrıca, Sarıkamış'ta bulunan kayak
pistlerini de içine alan 2004 yılında milli park ilan edilmiştir
(http://www.milliparklar.gov.tr/mpd/mp/milliparklar.asp). Kayak pistinin çevresi
sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan pistlerde çığ tehlikesi bulunmamaktadır
(http://www.sarikamis.gov.tr).
“Türkiye’nin Insburg’u” diye de adlandırılan Sarıkamış’ta iki ayrı kayak
tesisi bulunmaktadır. Bunlardan Cıbıltepe’deki Kayak Tesisleri; saatte 2400 kişi
kapasiteli, bilgisayar donanımlı telesiyej sistemi ile dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise
en gelişmiş kayak tesisi olma özelliğini taşımaktadır. 2635 mt. yüksekliğindeki
Cıbıltepe de, toplam uzunluğu 17 km. olan ve zorluk derecelerine göre 6 ayrı kayak
ve snowboard pistinin bulunduğu iki lift yer almaktadır. 1700 mt. Uzunluğundaki
birinci lift, kayak sporuna yeni başlayanlar için ideal bir eğime sahip 3 km.
uzunluğunda bir pistle kayak merkezine bağlanmaktadır. 2600 mt uzunluğundaki
ikinci lift ise, 4 ayrı pist ile birinci lifte bağlanmaktadır. Parkur Sarıçam
ormanlarıyla kaplı 7 kilometrelik bir iniş mesafesine sahiptir. Kayak merkezinde
ayrıca FİS (uluslararası kayak federasyonu) tescil onaylı bir alp disiplini parkuru,
bir de kuzey disiplini parkuru bulunmaktadır. Ayrıca snowmobil turları için 5 -50
km uzunluğunda parkur alanları mevcuttur ( http://www.sarikamis.gov.tr).
Diğeri ise 1992 yılında hizmete giren Çamurlu dağı mevkiindeki Osman
Yüce Kayak ve Kamp Eğitim tesisleridir. Daha çok sporcuların tercih ettiği ancak
dışarıya da açık olan tesislerde, 1200 mt’lik bir pist, 750 kişi/saat kapasiteli ve 844
metre uzunluğunda bir teleski tesisi ile iki kayak evi bulunmaktadır( GSGM,
2004:62).

Şekil 1: Sarıkamış Cıbıltepe Kayak merkezi Pist Haritası
Kaynak: http://www.sarikamis.gov.tr
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1.2. Planlanan yatırımlar
Bölgenin kaynak yönünden önemli bir turizm potansiyeli olmakla birlikte,
alt ve üst yapıdaki eksiklikler nedeniyle sektörün bölge ekonomisine önemli bir
katkı sağlaması ancak çok yoğun tanıtım ve hızlı bir yatırımla gerçekleşebilir.
Çünkü turizm görece düşük yatırımla yüksek istihdam yaratan bir sektördür.
Bölgede öngörüldüğü şekilde geliştirilebildiği takdirde sektörün, istihdam
sorununun çözülmesinde de önemli katkıları olabilecektir. (DAP Ana Plan
2000:389)
Bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla mevcut kayak tesislerinin
işletmecisi durumundaki Kar-Sar-Tur A.Ş. ile Turizm bakanlığı tarafından ortaklaşa
olarak yeni yatırım planları yapılmıştır. Buna göre;
Birinci yerleşim planı 1200 yatak kapasite hesaplanmış, mekanik sistem ise
2 etap olarak yapılmış olup saatte 2400 kişi kapasite ile çalışmaktadır. Turizm
Bakanlığınca yaptırılmış olan mevcut mekanik tesisler ve parkur alanları aşırı talep
nedeniyle ihtiyaca cevap veremez olmuş bu sebeple yeni mekanik tesisler ile parkur
alanlarına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu amaçla, ikinci etap mekanik sistemlerin ve parkur alanlarının yapılması
için kayak tesislerinin işletmecisi olan Kar-Sar-Tur A.Ş. Turizm Bakanlığına
müracaat etmiştir. Turizm Bakanlığı bu müracaatı yerinde bularak dağ çevre planı
ile birlikte master planının yapılması amacıyla Turizm Bakanlığının da katkısı ile
Kar-Sar-Tur A.Ş tarafından master planı yaptırılmıştır. Bu plan içerisinde üç
aşamalı bir çalışma öngörülmüştür. (http://www.sarikamis.gov.tr)
a- Cıbıltepe-Karanlık dere projesi; İki alp disiplini parkuru toplam 4300
mt.,4200 mt’lik bir halfpayf parkuru snow-board kayağı için ve1.750 mt.
Uzunluğunda 1500 kişi taşıma kapasiteli bir telesiyej sistemi kurulması
planlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenek konusunda gerekli girişim
yapılmış olup; ihale aşamasındadır.
b- Cıbıltepe-Şehir merkezi projesi;6000mt.’lik bir parkur, taşıyıcı sistem
olarak da gondol planlanmıştır.
c- Cıbıltepe-Hançerli projesi; Telesiyej sistemi 4.000 mt., alp disiplini
parkuru ise 5.500 mt. planlanmıştır. Toplam parkurların uzunluğu ise 16.000 m.,
olarak planlanmış mevcut tesislere ilave edildiğinde 33.000 m. (16.000 + 17.000 )
alp disiplini parkur alanına sahip olunacaktır.
Planlanan yatırımların gerçekleştirilmesi bölgenin dünyanın sayılı kış
sporları merkezlerinden biri haline gelebilmesinde önemli bir adım olacaktır. Ancak
bu yatırım planlarına ilaveten, kayak merkezinin bulunduğu Sarıkamış ilçe
merkezinde de şehir planlaması, içme suyu, çevre temizliği, peyzaj ve çevre
düzenlenmesi gibi belediye hizmetlerinin de bir turizm merkezine yakışır seviyede
yapılması önem arz etmektedir.
Çünkü turizm planlaması için öncelikle turistin bölgeden beklentilerini
analiz etmek gerekmektedir. Turistin beklentileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

207

Ali Dursun AYDIN

a) Turist en kısa yoldan uygun bir ulaşım türü ile bölgeye gelmeyi
arzulayacaktır,
b) Uzun süreli değil, kısa süreli turlarla bölgeyi tanımayı isteyecektir,
c) Ulaşım giderlerini en aza indirmeyi planlayacaktır,
d) Bölgeyi gezerken kendini güvende hissetmesi gerekmektedir,
e) Bölgedeki seyahatinin konforlu olmasına önem verecektir,
f) Turizmi destekleyen yan etkinlikler, kültürel etkinlikler turistik talebi
etkileyecektir (DAP Ana Plan 2000:28)
Yatırım planlaması sadece tesisler bazında değil, yukarıda sıralanan
analizler ışığında turizmi etkileyen diğer faktörler ve turistlerin beklentilerinin de
dikkate alınarak yapılmasıyla daha gerçekçi olacaktır.
Sonuç
Sarıkamış’ın iklim ve coğrafi özelliklerinin elverişliliği göz önüne
alındığında kış sporları açısından potansiyel bir kış turizm merkezi olduğu
görülmektedir. Ancak mevcut tesislerin artık ihtiyaca cevap veremiyor oluşu,
planlanan yatırımlarında çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü yapılamayışı ile
özellikle bölgenin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının yeterince
yapılmamasından kaynaklanan olumsuzluklardan dolayı var olan potansiyelinin tam
olarak kullanılamadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bu değerlendirmeler sonucunda Sarıkamış’ta kış sporları turizmine yönelik
politika ve yatırım planlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla şu öneriler
getirilebilir.
—Bölgede var olan tesislerin kapasitesinin arttırılarak, planlanan
yatırımların bir an önce tamamlanması, özellikle turizm bakanlığı tarafından özel
sektöre arsa tahsisleri dahi yapılmış olan tesislerin biran önce tamamlanabilmesi
için gerekli takibatların yapılması.
—Bölgenin etkili bir tanıtımının yapılabilmesi adına özellikle medya
mensuplarının ilgisini yöreye çekecek faaliyetlerin planlanıp ve düzenlenmesi,
—Folklor ve el sanatları gibi turizmi destekleyen etkinliklerin arttırılarak
bölgede potansiyeli olan alternatif turizm tipleri ve turizm amaçlı diğer sportif
faaliyetlerin belirlenip turizm çeşitliliğinin sağlanması,
—Bölgede hâlihazırda hemen her yıl yapılmakta olan ulusal düzeydeki
spor organizasyonlarının sayıca artırılması ve bölgenin tanıtımına çok büyük
katkılar sağlayacak uluslar arası düzeydeki spor organizasyonlarının
düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
—Bu noktadan hareketle 2011 yılında Erzurum’da düzenlenecek olan
Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında yarışların bazı ayaklarının
Sarıkamış’a verilmesi hem bölgenin uluslar arası camiada tanıtımına sağlayacağı
katkılarla hem de bu amaçla yapılacak olan yeni tesislerle bölgenin kalkınmasına
olanak sağlayacaktır.
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—Turizm Bakanlığı, yerel yönetim kuruluşları ve özel sektör temsilcileri
arasında eş güdümlü bir çalışmanın sağlanması ile kısa sürede sonuç alınabilecek
planlamalar yapılmalıdır.
—Konunun öneminin zaten farkında olan yöre insanı daha fazla
bilgilendirilerek turizm konusunda ortak bir toplumsal bilinç geliştirilmelidir.
Ancak tüm bunların ilgili kuruluşlar ile yerel yönetim temsilcileri, özel
sektör temsilcileri ve yöre halkının eşgüdümlü ve planlı çalışabilmelerinin
sonucunda yapılabileceğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
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Özet
Bu çalışmada Isparta ili merkez ilçede ikamet eden hanehalklarının kırmızı et,
balık ve tavuk et taleplerinin doğrusal formda yaklaşık ideal talep sistemi (LA/AIDS) ile
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, görüşülen hanehalkı aylık
ortalama gelirin 836.64 YTL/ay ve gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki
payının ise %33.55 olduğu belirlenmiştir. Kişi başına aylık ortalama kırmızı et, balık ve
tavuğun tüketim miktarlarının ise sırasıyla 0.597, 1.03 ve 1.142 kg/ay olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Talep sistemi tahmin sonuçlarına göre, kırmızı et ve tavuğun harcama
esneklikleri 0.83, balığın ise 1.50 olarak tahmin edilmiştir. Diğer taraftan, tahmin edilen
fiyat talep esneklik katsayılarına göre ise balık (-0.51), kırmızı et (-0.20) ve tavuk etinin
(-0.12) az esnek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, talep, LA/AIDS, Isparta.
An Analysis of Demand of Red Meat, Fish and Chicken Using Full
Demand System Approach
Abstract
In this study, it was aimed to estimate Linearized Almost Ideal Demand System
(LA/AIDS) for red meat, fish and chicken using cross-section data collected from central
district of Isparta province. Research results showed that average household income is
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836.64 YTL/month and the ratio of food expenditure to total expenditure is found as
%33.55. In the research area, per capita consumption of red meat, chicken and fish was
estimated as 0.597, 1.03 and 1.142 kg/month, respectively. According to the results of
estimated demand system, while expenditure elasticities of red meat and chicken were
0.83, expenditure elasticity of fish was calculated as 1.50. On the other hand, price
elasticities of demand for red meat, chicken and fish were calculated as -0.20, -0.12 and 0.51, respectively, implying that each of the products investigated is inealastic.
Key Word: Consumption, demand, LA/AIDS, Isparta.

Giriş
Yeterli ve dengeli beslenme günümüzde halen en önemli sorun olarak
devam etmektedir. Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın
korunması ve geliştirilmesi için gıdaların tüketilmesidir1. Yeterli ve dengeli
beslenemeyen bir toplumun sağlıklı bir şekilde yaşaması, ekonomik ve sosyal
refahını artırması mümkün olmamaktadır. Dünyada ki hızlı nüfus artışı dikkate
alındığında önümüzdeki dönemlerde de, dengeli ve yeterli beslenme sorunlarının
daha önemli hala geleceği beklenmektedir.
19. yüzyılın ünlü İktisatçılarından Maltus, nüfusun her zaman geometrik
dizi, buna karşın gıda maddeleri üretiminin ise aritmetik dizi olarak artacağını
savunduğu nüfus kuramı ile dünya nüfus artış hızının gıda üretim hızından fazla
olacağını ileri sürmüştür. Buna göre, dengenin gıda üretimi lehine çevrilemediği
sürece gelecekte daha büyük sorunların ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Yine, Alman
iktisatçısı Engel’in ortaya attığı bireyin geliri arttıkça, bu gelirden gıda maddelerine
ayrılan payın mutlak değer olarak artmakla birlikte, lüks mal ve hizmetlere ayrılan
payın oransal olarak arttığını savunan Engel Kanunuyla, insan beslenmesinde
önemli bir yere sahip olan gıda maddelerinin geçmişte önemli olduğu kadar
günümüzde de önemli olduğu ve gelecekte de önemini koruyacağı
vurgulanmaktadır.
Günümüzdeki teknolojik gelişmelere rağmen açlık, gıda güvenliği ve
yetersiz beslenmenin geçmişte olduğu gibi günümüzde de sorun olması ve gelecekte
de önemli bir sorun olacağı beklentisi talep çalışmalarının önemini daha da
artırmaktadır. Tüketiciler yaşamlarını devam ettirmek ve yaşam koşullarını
yükseltmek için var olan kaynaklarını farklı alternatifler arasında en uygun bir
şekilde dağıtmak sorunu ile karşı karşıyadır. Tüketicilerin sınırlı kaynakları ile
sınırsız ihtiyaçlarını karşılamayı ve maksimum faydayı elde etme çabaları talep
teorisi ile ele alınmakta ve bu doğrultuda zaman serisi, yatay kesit veya panel veriler
kullanılarak uygulamalı talep analizleri yapılmaktadır.
Günümüzde, tüketici tercihlerinin dinamik bir yapıda olmasının yanı sıra
sosyo-ekonomik faktörlerdeki farklılıklar ve meydana gelebilecek değişmeler gıda
talebini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Dengeli ve yeterli beslenme ile kalkınma
1

Ulusal Gıda Beslenme Stratejisi Raporu, 2001
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arasındaki pozitif ilişki dikkate alındığında, uygulanacak olan gıda politikalarına
ilişkin alınacak kararlar bakımından talep çalışmaları büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca, gelecekteki gıda tahminleri ile ülkelerin tarım sektörüne yön verme ve dış
ticaret
politikalarının
oluşturulmasında
talep
tahmin
çalışmalarından
yararlanılmaktadır. Diğer taraftan, işletmelerde üretim-yatırım ve pazarlama gibi
stratejilerin belirlenmesinde talep çalışmaları ayrı bir öneme sahiptir.
Uygulamalı talep çalışmalarında, günümüzde tek denklemli modellerin
halen kullanılmasına karşın bu modeller talep teorisi kısıtlarını dikkate
almamaktadır. Tam talep sistemleri ise bu kısıtları dikkate aldığı için teorik olarak
bu tür modellerin kullanılması daha uygundur.
Bu çalışmada, Isparta ili merkez ilçede yaşayan hanehalklarının, sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak, kırmızı et, balık ve tavuk eti tüketimleri
ekonometrik olarak tahmin edilmiştir. Analiz yöntemi olarak ise literatürde yaygın
olarak kullanılan tam talep sistemlerinden doğrusal formda yaklaşık ideal talep
sistemi (LA/AIDS) kullanılmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, Isparta ili kent merkezinde ikamet eden ailelerle 2003
yılında, yüz yüze görüşme sonucunda elde edilmiş yatay kesit verileri kullanılmıştır.
Araştırma alanında örnek hacmini belirlemek amacıyla basit tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılmıştır2. Örnekleme sonucunda 205 hanehalkı ile görüşülmesi
gerektiği belirlenmiştir. Anket yapılacak hanehalklarının Isparta il merkezini en iyi
şekilde temsil etmesi için, merkez ilçede bulunan mahalleler sosyo-ekonomik
özelliklerine göre düşük, orta ve yüksek gelirli olmak üzere üç gruba ayrılmış ve
toplam 18 mahallede anket çalışması yapılmıştır. Her mahalleden yapılacak anket
sayısı ise mahallelerin nüfusuna orantılı olarak dağıtılmış ve birimler tesadüfen
seçilmiştir.
Bu çalışmada Isparta ilindeki hanehalklarının balık, sığır ve tavuk eti
tüketimlerinin analizinde, Deaton ve Muellbauer (1980) tarafından ortaya konan
doğrusal formda yaklaşık ideal talep sistemi (LA/AIDS) kullanılmıştır. AIDS
modeli literatürde en yayın kullanılan tam talep modellerinden bir tanesidir3.
AIDS modelinin diğer tam talep sistemi modellerine göre daha yaygın
kullanılması bu modelin teorik ve uygulama bakımından içermiş olduğu
üstünlüklerden kaynaklanmaktadır. Bu üstünlükler, Deaton ve Meullbauer (1992)
ile Alston ve Chalfant (1993) tarafından aşağıdaki şekilde belirtilmektedir4.

2

Çiçek A, Erkan, O., Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No: 6, Tokat, 1996.
3
Deaton, A. and Muellbauer, J., An Almost Ideal Demand System. The American Economic
Review, 70(3): 312-326, 1980.
4
Deaton, A. and Muellbauer, J., Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Pres,
1992.
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 Esnek fonksiyonel yapısı itibariye toplulaştırılmış makro veya mikro
düzeyinde tüketici davranışlarını en iyi şeklide ortaya koyabilmektedir.
 İyi tanımlanmış maliyet fonksiyonuna dayandığı için refah analizlerinde
kolaylıkla kullanılabilmektedir.
 Homojenlik ve simetri kısıtlarının tahmin edilen katsayılara bağlı olması
nedeniyle bu kısıtların kolaylıkla test edilmesi veya tahmin öncesinde bu kısıtların
modele dahil edilmesini mümkün kılmaktadır.
 LA/AIDS modelinin tahmininin ve model parametre yorumlarının diğer
modellere göre kısmen daha kolay olmasıdır.
Literatürde AIDS modeli aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

M 
wi   i    ij ln p j  i ln   [1]
P
Yukarıdaki 1 nolu eşitlikte;

 ,  ve  , tahmin edilecek model parametreleri,
M : Modeldeki ürünlere ilişkin toplam harcama,
p j : j ’ninci ürünün fiyatı,
wi: i ’ninci ürününün analize dahil edilen ürünler için toplam harcama
içindeki payı,

Pi : Fiyat indeksini ifade etme olup aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

ln P 



i

ln( p i ) 

i

1
2


i

ij

ln( p i ) ln( p j ) [2]

j

Teorik olarak yukarıdaki şekilde tanımlanan fiyat indeksinin genellikle
ampirik çalışmalarda özellikle de toplulaştırılmış verilerin tahmininde güçlükler
yaratması nedeniyle uygulamalı çalışmalarda 3 nolu denklemede belirtilen Stone
Fiyat indeksi yaygın olarak kullanılmaktadır5.
n

ln P*  i 1 wi ln pi [3]
Stone fiyat indeksinin kullanıldığı model doğrusala yakın AIDS (LA/AIDS)
modeli olarak adlandırılmakta ve aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
Alston, J.M. and Chalfant, J.A., The Silence of the Lambdas: A Test of the Almost Ideal and
Rotterdam Models, American Journal of Agricultural Economics, 75(2): 304-313, 1993.
5
Stone, R. D., Linear Expenditure Systems and Demand Analysis and Application to the Pattern
of British Demand. The Economic Journal, 64, 511-527, 1954.
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M 
wi   i    ij ln p j   i ln  *  [4]
P 
Model parametrelerine ilişkin kısıtlar AIDS modelinin toplama, (addingup), simetri (symmetry) ve homojenlik (homogeneity) kısıtlarını sağlaması için
gerekli koşullardır.
Toplama Kısıtı:


i

Homojenlik Kısıtı:

i

 1,  i  0,  ij  0
i

i



ji

0

j

Simetri Kısıtı:

 ji   ij

Bu çalışmada hanehalklarının ilgili ürün taleplerini etkileyen sosyodemografik değişkenlerde modele dahil edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan sosyodemografik değişkenlerin ve Ters Mills Oranlarının I i 
Denklem 4’te verilen
temel modele dahil edilmesiyle aşağıdaki model elde edilmiştir.

M 
wi   i  zi    ij ln p j   i ln     i I i
 P *

[5]

Yukarıdaki eşitlikte zi modele dahil edilen demografik değişkenleri temsil
etmektedir. Demografik değişkenler olarak, hanehalkı yaş ortalaması (Y) ile aile
reisinin eğitim düzeyi (D1), annenin çalışıp çalışmaması (D2) ve aile reisinin sabit
ücretli olup olmamasını (D3) ifade eden kukla değişkenleri dikkate alınmıştır.
Demografik değişkenlerinin tanımlanması Çizelge 1’de verilmiştir.

zi  i1Y  i 2 D1  i 3 D2  i 4 D3

[6]

Çizelge 1: Demografik Değişkenler
Değişken

Y

Aile bireylerinin ortalama yaşı

D1

Aile reisinin eğitim düzeyi lise üzeri ise 1, diğer koşullarda 0

D2

Anne çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0

D3

Aile reisi sabit ücretli çalışıyorsa 1, diğer koşullarda 0

215

Selim Adem HATIRLI-Erdoğan ÖZTÜRK-Ali Rıza AKTAŞ

Uygulamalı talep çalışmalarında hanehalklarının analize tabi olan
ürünlerden bir veya birden fazlasını tüketmediği duruma sıkça rastlanmaktadır. Bu
durumlarda, bu gözlemlerin veri setinden çıkarması analiz sonuçlarının sapmalı
olmasına neden olarak güvenilirliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sorundan
kurtulabilmek için genellikle iki aşamalı Heckman Yaklaşımı uygulanmaktadır6. Bu
yöntemin ilk aşamasında probit regresyonu ile hanehalklarının ilgili ürünü tüketme
veya satın alma olasılığı belirlenmektedir. Bu karar süreci, hanehalkı ilgili ürünü
tüketiyorsa Yi=1 ve tüketmiyorsa Yi  0 şeklinde tanımlanan kesikli bağımlı
değişkenle ifade edilmektedir. Diğer taraftan bu kararı etkileyen bağımsız
değişkenler olarak, ürün fiyatları ( P) , toplam harcama ( M ) ve demografik
değişkenler ( Z ) dikkate alınarak Probit modeli tahmin edilmiştir.

Yi  f ( P, M , Zi ) [7]
Probit modelinden elde edilen sonuçlar kullanılarak, modeldeki her bir ürün
için Ters Mills Oranları (IMR), sırasıyla ilgili ürünü tüketen ve tüketmeyen
hanehalkları için aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanarak araç değişkeni olarak
talep modeline dahil edilmiştir. Böylece, ilgili ürünleri tüketenlere ilişkin
gözlemlerin yanı sıra bu ürünleri hiç tüketmeyen hanehalkları da talep modeline
dahil edilerek sapmasız sonuçlar elde edilmektedir.

Ii 

 ( P, M , Z i )
[8]
 ( P, M , Z i )

Ii 

 ( P, M , Z i )
[9]
1   ( P, M , Z i )

LA/AIDS modelinin tahmininde, analiz edilecek ürünlerden kırmızı et ve
tavuk eti için 5 nolu eşitlik tahmin edilmiş olup balık etine ilişkin parametreler ise,
tam talep sistemi kısıtları kullanılarak, kırmızı et ve tavuk modelleri tahmin
sonuçlarından hesaplanmıştır. Ekonometrik tahmin yöntemi olarak Zellner
Görünüşte İlşkisiz Regresyon (SUR) tekniği kullanılmıştır.
Tam talep sistemlerinde tahmin edilen parametrelerin iktisadi açıdan
doğrudan yorumlanması mümkün olmadığından özellikle fiyat ve harcama
esnekliklerinin hesaplanması gerekmektedir. LA/AIDS modelinde fiyat ve harcama

6

Heien, D. and Wessells, C., Demand Systems Estimation with Microdata: a Censored
Regression Approach. Journal of Business& Economic Statistics, 8(3): 365-371, 1990.
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esnekleri tahmin edilen parametreler kullanılarak aşağıdaki eşitlikler yardımıyla
hesaplanır7.

 
 i 1   i 
 wi 

Harcama Esnekliği :

 
ei   1   i    i
 wi 

Marshalian Fiyat Esnekliği :

  ij    i 
    wj
 wi   wi 

Marshalian Çapraz Fiyat Esnekliği: eij  

Araştırma Bulguları
Analiz sonuçlarına göre, araştırma alanında görüşülen hanehalklarında ortalama
hanehalkı genişliği 3.76 kişi olup bu değer Türkiye ortalamasına göre düşüktür
(4.50)8. İncelenen hanehalklarında aile reislerinin eğitim durumu incelendiğinde aile
reislerinin % 68.29’u ilk-orta veya lise mezunu iken % 31.71’inin ise lise üstü bir
eğitim seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma alanında İncelenen
hanehalklarının aylık ortalama gelirleri 836.64 YTL/ay ve kişi başına gelirleri ise
222.51 YTL/ay olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya konu olan hanehalklarının aylık
gelirleri arttıkça gelirden gıda harcamasına ayrılan payın mutlak olarak artmakla
birlikte oransal olarak azaldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre
hanehalklarının gelirleri içinde harcamalarının oranı % 68.68 iken, gıda
harcamalarının oranı ise % 33.55 olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de kentsel alanda
yaşayan hanehalklarının toplam harcamaları içinde gıda harcamasının payının %24
olduğu dikkate alınırsa araştırma alanında bu oranın yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırma alanında görüşülen hanehalklarının kırmızı et ile tavuk ve balık etlerine
ilişkin kişi başına tüketim miktarları ile harcama payları Çizelge 2’de verilmiştir.
Buna göre, araştırma alanında kişi başına kırmızı et tüketimi 0.597 kg/ay, balık ve
tavuk etlerinin aylık ortalama tüketim miktarları ise sırasıyla 1.03 ve 1.142 kg/ay
olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de 2004 yılı verilerine göre kişi başına kırmızı et
tüketim miktarı 0.749 kg/ay olduğu ve araştırma bölgesinde kırmızı et tüketiminin
ülke ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 2: Kırmızı Et, Tavuk ve Balığın Kişi Başına Tüketim ve Harcama
Durumları
Kırmızı

Balık

7

Tavuk

Ortalama/

Green, R., Alston, J.M., Elasticities in AIDS Models, American Journal of Agricultural
Economics, 72 ( 2): 442-445, 1990.
8
DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No:
2895, Ankara, 2003.
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Et

Eti

Eti

0.597

1.03

1.142

2.769

Kişi Başı Tüketim (%)

21.56

37.20

41.24

100.00

Kişi Başı
(YTL/ay)

6.81

3.23

3.5

13.54

50.30

23.86

25.85

100.00

Kişi Başı
(Kg/ay)

Tüketim

Harcama

Kişi Başı Harcama (%)

Toplam

Kırmızı et, tavuk ve balık etleri için AIDS modeli (5) nolu eşitlik
kullanılarak tahmin edilmiş ve sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir. Tahmin
aşamasında balık eşitliği dışlanmış olup bu eşitliğe ilişkin katsayılar homojenlik ve
simetri kısıtları kullanılarak tahmin edilen model parametreleri kullanılarak
hesaplanmıştır.
Çizelge 3: Model Sonuçları
Kırmızı Et

Tavuk Eti

Katsayılar

t-Değeri

Katsayılar

t-Değeri

Sabit

0.003

0.024

0.821

7.363

PK

0.292

4.272*

-0.213

-3.296*

PB

-0.079

-2.529*

-0.074

-2.009*

PT

-0.213

-3.296*

0.287

3.902*

M

-0.067

-3.515*

-0.059

-2.624*

I

0.1762

11.90*

0.156

3.029*

Y

0.004

4.559*

-0.003

-2.693*

D1

0.1201

4.980*

-0.083

-2.886*

D2

0.036

1.443*

-0.022

-0.740*

D3

-0.053

-2.090*

0.043

1.470*

R 2  0.57
*

R 2  0.22

%5 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
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Çizelge 3’de verilen sonuçlara göre belirleme katsayısı kırmızı et ve tavuk
modelleri için sırasıyla 0.57 ve 0.22 iken sistem bir bütün olarak
değerlendirildiğinde ise belirlilik katsayısı ise 0.64’tür. Modele dahil edilen
değişkenlerden tamamına yakını istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Aynı
zamanda analize konu olan ürün grupları için araştırma dönemi içinde sıfır tüketime
sahip olan hanehalkları için düzeltme faktörü olarak kullanılan Mills oranları da
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre analizde kullanılan
bağımsız değişkenlerin modellerin açıklanmasında istatistiksel olarak önemli
değişkenler olduğu ifade edilebilir.
Modele dahil edilen demografik değişkenlere ilişkin parametre tahminlerine
göre, hanehalkının ortalama yaşı (Y), aile reisinin lise üzeri eğitim düzeyine sahip
olması (D1), ve eşin çalışıyor olması (D2) kırmızı et harcama payının artmasına
neden olurken tavuk eti harcama payının ise azalmasına neden olmaktadır. Meslek
gruplarına göre incelendiğinde ise aile reisinin sabit ücretli olması (D3) ile kırmızı et
harcama payı arasında ters yönlü, tavuk eti harcama payı ile ise aynı yönlü bir ilişki
bulunmaktadır.
AIDS modellerinin doğrusal olmayan modeller olması sebebiyle, tahmin
edilen parametrelerin doğrudan yorumlanmasından ziyade, tahmin sonuçları
yardımıyla hesaplanan gelir ve fiyat esnekliklerinin yorumlanması iktisadi olarak
daha uygundur. Bu amaçla her bir ürün grubu için hesaplanan fiyat ve harcama
esneklikleri Çizelge 4’de verilmiştir. İlgili ürünler için fiyat esneklikleri Marshalian
yaklaşımı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Çizelge 4: Harcama ve Fiyat Esneklikleri
Fiyat Esneklikleri

Harcama
Esnekliği

Kırmızı Et

Tavuk

Balık

Kırmızı Et

0.833

-0.203

-0.474

-0.155

Tavuk Eti

0.832

-0.542

-0.120

-0.170

Balık

1.502

-0.515

-0.472

-0.514

Harcama esneklikleri teoriye uygun olarak beklendiği gibi pozitif
bulunmuştur. Kırmızı ve tavuk eti için hesaplanan esneklikler birden küçük ve
birbirine oldukça yakın iken balık için ise esneklik değeri birden büyük olarak
hesaplanmıştır. Buna göre, hane halklarının toplam harcamalarındaki artış karşısında
kırmızı ve tavuk eti duyarlılıkları az iken balık için daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Isparta ilinde balık lüks, kırmızı ve tavuk eti ise
zorunlu mallardır. Diğer bir ifadeyle, analize tabi ürünlere ilişkin toplam harcamada
meydana gelen artış ilgili ürün gruplarına dağıtıldığında balık için yapılan harcama
oransal olarak daha fazla olacaktır.
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Talep çalışmalarında harcama esnekliğinin yanı sıra fiyat esnekliklerinin
bilinmesi de tüketici duyarlılığının ve buna göre fiyat politikalarının belirlenmesi
açısından önem taşımaktadır. Her bir ürün grubu için Marshallian fiyat
esnekliklerini incelendiğinde, her ürün grubunun kendi fiyat esneklikleri negatif
bulunmuştur. Kırmızı etin fiyat esnekliği -0,203, tavuk ve balık etinin fiyat
esneklikleri ise sırasıyla -0,12 ve -0,514 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, üç ürün
grubu içinde hanehalklarının balık eti fiyatındaki değişimlere daha duyarlı oldukları
görülmektedir. Ayrıca, analiz sonuçlarına göre çapraz fiyat esneklikleri negatif
bulunmuş olup analize konu olan ürün gruplarının hanehalkları açısından
tamamlayıcı mallar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beklentiyle uyumlu olmayan bu
sonucun en önemli nedenlerinden biri ürün gruplarının alt ürün grupları şeklinde
değil de toplulaştırılarak analiz edilmesi olarak belirtilebilir.
Sonuç
Türkiye’de gıda beslenmesinde en önemli sorunlardan biri dengesiz
beslenmedir. Beslenmede ağırlıklı olarak tahıllar ve sebzeler ilk sırada yer alırken
hayvansal ürünlerin tüketimi ise yetersiz düzeydedir. Bu çalışmada mikro düzeyde
Isparta ilinde hanehalklarının kırmızı et ile tavuk ve balık etleri tüketiminin tam
talep sistemi ile analizi yapılmıştır. Araştırma alanında görüşülen hanehalklarında
aylık ortalama kişi başına kırmız et, balık ve tavuğun tüketim miktarları sırasıyla
0.59, 1.03 ve 1.14 kg/ay olduğu tespit edilmiştir.
LA/AIDS model sonuçlarına göre, balığın harcama esnekliği 1.5 kırmızı et
ve tavuğun ise 0.83 olarak tahmin edilmiştir. Bu sonuca göre, hanehalklarının
kırmızı et, balık ve tavuk eti içinde en duyarlı oldukları ürünün balık olduğu
belirlenmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hanehalklarının balığın fiyatının
en uygun olduğu zamanda ve önemli ölçüde sezonluk olarak tüketmesi olarak ifade
edilebilir. Bununla birlikte, fiyat-talep esneklik katsayısı dikkate alındığında da
hanehalklarının fiyat değişimi karşısında en duyarlı oldukları ürünün balık olduğu
belirlenmiştir. Diğer taraftan, hanehalklarının fiyata karşı en az duyarlı oldukları
ürünün ise tavuk eti olduğu belirlenmiştir. Bunun en önemli nedeni olarak ise
tavuğun kırmızı ete oranla fiyatının daha düşük olması ve balığında önemli ölçüde
sezonluk olarak tüketilmesi belirtilebilir.
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ISPARTA’DA KADINLAR YAZIN NASIL EĞLENİRLER? 1
Hikmet TURHAN
Sadeleştiren: Nuran ÖZLÜK
Özet
Bu çalışmada 1925 yılında yayımlanan Hikmet Turhan’ın “Isparta’da Kadınlar
Yazın Nasıl Eğlenirler?” başlıklı yazısı günümüz Türkçesine çevrilerek o dönemin
Isparta’sının sosyal hayatına bir nebze olsun ışık tutmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isparta, sosyal hayat, Hikmet Turhan
Abstract
In this work, the article with the heading of “How do Women Have Fun in
Isparta in Summer?” which was published in 1925 by Hikmet Turhan, was translated
into daytime Turkish in order to enlighten a bit that time of the social life of Isparta.
Key Words: Isparta, Social life, Hikmet Turhan

Isparta bir şiir ve hüsün (güzellik) beldesidir. Sidre’nin üstündeki karlar
eriyinceye kadar memleket baştan başa yeşillenir. Bahçelerdeki güller açar,
bülbüller şakır. Bütün bir kış ıssız ve münzevi kalmış mesireler nisanın on beşinden
sonra kadınlarla dolup boşalmaya başlar. İlkbahar ile yaz Isparta kadınlarının
eğlence mevsimidir. Bura kadınlarını şimdiye kadar gezdiğim, gördüğüm yerlerin
kadınlarından daha ziyade zevkperest, tabiat ve mahasine (güzelliklere) daha fazla
meftun gördüm.
Memleketi çerçeveleyen dağlar, Isparta halkını bilhassa kadınlarını maziye
çok hürmetkâr yapmıştır. Kışın soba ve mangal başında oturan, tezgâhlarda
sabahtan akşama kadar halı dokuyan kadınlar daha ilkbaharın ılık güneşi Davras
Dağı’nda parıltılar yaparken kırlara, gül bahçelerine dökülürler. Her sabah erkenden
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gül bahçelerine dağılan peştamallı kadınlar, gül toplarken en şen, en mesut
saatlerinden birini yaşarlar. Çünkü baharın ilk zevkini, ilk aşkını buradan alırlar.
Fakat Isparta kadınlarının hayatındaki umumi tahavvül (değişme) mayısın
son haftasından itibaren başlar… İlk sıcaklarla ermeye başlayan kirazların buradaki
kıymeti pek büyüktür. Kiraz Bayramı denilen ve mayısın son haftasından haziranın
on beşine kadar devam eden bu devir, kadınların en ziyade ehemmiyet verdikleri,
dört gözle bekledikleri bir devirdir. Bu Kiraz Bayramı’nı karşılamak için on beş gün
evvel hazırlıklar görülür, elbiseler dikilir, misafir listeleri tertip edilir. Bu bayram
şehrin yukarı mahallerine mahsustur.
Yukarı mahallelerdeki kiraz bahçelerinin kirazları çok iri, çok nefis olur.
Böyle kirazlara değil aşağı Isparta’da hatta civar vilayetlerde bile tesadüf edilemez.
Bunun için yukarı mahalleliler aşağıda oturanların hemen hepsini sıra ile
bahçelerine davet ederek seneden seneye epeyce büyücek bir masrafa katlanırlar.
Kiraz bahçelerine erkekler perşembe günleri, kadınlar ise cuma günleri
giderler. O gün şehir baştan başa araba gürültüleriyle sarsılır. Yayan gidecek
kadınlar sabahleyin erkenden süslü ve yeni elbiselerini giymiş oldukları hâlde
kumlu yoldan, çay boyundan küme küme yukarıya doğru coşkun bir nehir gibi
akarlar. Duvar diplerinde, ağaçlar üzerinde biriken delikanlılar, memleketin o gün
kadınlarını, bütün kızlarını doya doya seyrederler. Yollarda göçürtmeler yaparlar.
Göçürtme, içi su dolu ve üzeri dallar, yapraklarla kapatılmış ufak bir hendektir.
Dalgın dalgın giden kızların göçürtmelere düşmeleri, üstlerinin başlarının çamur
olması gençlerin en ziyade hoşlarına giden bir şeydir.
Davetliler, davet edildikleri eve gider gitmez kiraz ağaçlarının altına
serilmiş yerli halılar üzerine oturarak öğleye kadar konuşmakla, kiraz yemekle vakit
geçirirler. Asıl merasim öğleden sonra başlar.
Yemekte her on kadın için ayrı bir sofra tertip edilir. Ekseriya kızların
sofrası ayrıca olur. Misafirler, büyük bir sininin etrafına çömelerek mükemmel bir
yemek yerler… Her yerde tatlı en sonra yenildiği hâlde burada yemek ortasında
yenmekte, yemeğe pilavla nihayet verilmektedir. O gün daveti bulunan her ev
hâline göre ikiden ona kadar sofra çıkarmayı kendisi için bir şeref sayar.
Yemekten sonra Kayabaşı’na gezmeye çıkan kadınlar bir çeşitten
mürekkep (oluşmuş) bir gül demetine benzerler. Burada eski ve yeni modaya tabi
çarşaflı, peştamallı, şalvarlı; güzel, çirkin; genç, ihtiyar; dul, nişanlı; yerli, yabancı
birçok kızlar, kadınlar görülür. Bunların sağdan sola, soldan sola akışları bilseniz ne
kadar caziptir. Kayabaşı’nın altındaki değirmene köpüklenerek gelen suların
gürültüsü, kadınların yanık, kızların oynak türküleriyle karışarak garip bir ahenk
vücuda getirir.
Burada ikindiye kadar geçen zaman Isparta kadınlığının en ilahî, en mesut,
hayatın kıymeti anladığı en bahtiyar bir zamanıdır. Yavuklusu kendisini terk ettiği
için ağlayanlar, levent kocalarının yaslarıyla kara yazma bağlayan dullar burada
kendilerine hemdert (dert ortağı) bulurlar.
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Kayabaşı’ndan damla damla neşe toplayanlar, gözlerindeki endişeyi,
yüreklerini yakan kimsesizliği bir zaman için unuturlar. Tam ikindi üzeri herkes
yine davetli bulunduğu eve gider. Tekrar bir saat sonra aynı suretle bir yemek daha
yendikten sonra aşağıya inmek için hazırlıklar görülür. Yukarı Mahalle’den iniş çok
şairanedir. Bütün erkekler kadınları bilhassa kızları seyretmek için yollara
dökülürler. On beş kızın el ele verip aşağıya doğru süzülmeleri insanda tatlı emeller
uyandırır. Kiraz bahçeleri bu suretle tam üç hafta devam eder.
Kadınlar arasındaki samimiyet ve merbutiyet (bağlılık) bu vesile ile artmış
olur. Hele evlatlarını evlendirmek isteyen analar fırsattan istifade ederek kız
beğenirler…
Kiraz bahçelerinden sonra kadınlar Sidre ile Öküz Yandı’ya çıkarlar.
Buraları haziranın son haftasından üzümlere ben düşünceye kadar eğlence yeridir.
Sidre’nin Isparta’da tarihî bir kıymeti, efsanevi bir şöhreti vardır.
Hakikaten Isparta şehrinin Sidre’si elmaslar takınmış, süslü bir geline benzer.
Şehrin yeşil göğsüne koca bir siyah düğme gibi çökmüş dağın yamacındaki Sidre,
her sene üç hafta için binlerce kadın, kız, erkek ziyaretgâhı olur. Burası sekiz on
söğüt ağacıyla siyah kayalar içinden fışkıran çok güzel suyu havi (içinde
bulunduran) bir mesiredir. Buradan Isparta boylu boyuna uzanmış bir zümrüt tabak
gibi görünür. Cumartesi daha gün doğmadan evvel Sidre’ye doğru tırmanan
yüzlerce kadın bir güvercin sürüsüne benzer. Kenarları derin uçurumlara bakan sarp
yollarda kol kola ve lüle lüle kumral saçlarını lakaydane (kayıtsızca) dağıtarak
ilerleyen kadınlar samimi bir cuşişle (coşkunlukla) alaca karanlığa mehtap-ı
minakâr (mine işleyen mehtap) bir kanat gibi gerilinceye kadar burada gezer,
eğlenir, dertleşirler.
Sidre’de söğüt ağaçlarının gölgeleri altında kadınların yemek yemeleri en
hoş, en sevimli bir manzara teşkil eder. Halkalanan on beş yirmi kadın,
çıkınlarından çıkardıkları yemekleri ortaya korlar. Hâli vakti yerinden olanlardan
bir kısmı içi et dolu çömlekleri ateşlere gömerek pişirmeye uğraşırken diğer bir
kısmı da taşlar üzerine oturttukları toprak güveçlerde başka yerlerde bilinmeyen
(kabune) etli, soğanlı bir pilavı yetiştirmeye çalışırlar. Fakat bütün bu yemeklerden
ziyade iştiyakla yenilen sıyırgıdır. Sıyırgı, sade suda haşlanmış, üzerine ince tuz
ekilmiş fasulyedir. Akşam ezanından bir iki saat sonra çam meşalelerle aşağıya
doğru inen kadınları tozlu yollarda binlerce erkek bekler. Bunlar, azim (büyük)
gürültülerle mahallelere dağılırken soluyan şehre biraz hayat gelmiş olur… Üç hafta
sonra üzümler yenecek bir hâle gelir. O zaman Sidre ve Sidre’nin eteği olan Öküz
Yandı terk edilir. Ta aşağılarda gümüş parıltıları görülen Sidre pınarının zemzemesi
(nağmesi) dağların sessizliği içinde hazin bir mersiye gibi inler durur.
Temmuzun son haftasından ağustosun ortasına kadar kadınlar
Ayazmana’ya taşınırlar. Ayazmana cenup-ı şarkide (güneydoğuda) ve şehre yarım
saat mesafede kain (bulunan) bir mesiredir. Burada asr-dide (yüz yıllık) çınar
ağaçlarının dalları altında, güneş yüzü görmeyen bir havuzla homurdayan ve
köpürerek akan iki çeşme vardır. Ayazmana’nın üstündeki tepeler kademe kademe
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sıralanmış kestane ağaçlarıyla dolu olduğu için uzaktan yeşil bir taç gibi görünür.
Buraya Aşağı Mahalleliler kiraz bahçelerindeki davetlere mukabil (karşılık olarak)
Yukarı Mahallelileri davet ederler. Ayazmana’ya kadınlar cuma günü giderler.
Şehrin bütün arabaları o gün akşama kadar işler durur. Cılız merkepleri üzerinde
peştamalları havalana havalana giden kadınlar, kızları seyretmek için gençler
İskender Mahallesi’ne, Demirköprü’ye kadar çıkarlar. Yazamana geniş olduğu için
kadınlar burada daha iyi gezer, daha iyi eğlenirler. Kalın dallara geçirtilmiş ipler
üzerinde kurulan salıncaklara torunu olan kadınlar bile binmekte bir mahzur
görmezler. Belki bu suretle gençliklerini acı bir surette hatırlamış olurlar. Öğle üzeri
burada yenilen yemekler bermutat (her zaman olduğu gibi) sıyırgı ile suyu tatlı
Eğridir Gölü’nden çıkartılan balık kurması, çömlek, kabune ve üzümden ibarettir.
Kadınların akşam dönüşünü seyretmek üzere memleketin her tabakasına mensup
erkekler, Demirköprü’ye hatta yarı yola kadar çıkarlar. Ağaçların arasında bekleyen
âşıkların gazelleri, bağ köşklerinden taşan ud, keman sesleri kadınları selamlar.
Atlara, merkeplere binmiş kadın kümelerinin önünde bir zincir hattı teşkil eden
mahalle çocukları bahşiş almadan çekilmezler.
Ayazmana’dan sonra sıra Minasın ve Arıkaltı mevkiine gelir. Fakat bu
sıralarda üzümler tamamıyla olduğu için Ayazmana’nın ancak on beş dakika
şarkında bulunan bu mesirelere cuma gününe mahsus olmak üzere birer hafta
gidilir. Aynı hafta içinde daha ziyade her pazar günü bağlara üzüm yemek için
giderler. Üzüm bağlarının da merasim-i mahsusası (özel merasimi) vardır. Bağları
olanlar erkenden giderek akşama kadar badem ve ceviz ağaçlarının altında
otururlar. Bağları olmayanlar da yol kenarlarındaki dut ağaçlarının altına yerleşerek
eğlenirler. Paralarıyla üzüm satın alarak yerler. Mamafih (bununla beraber) bağı
olanlar olmayanların birçoğuna da üzüm ikram ederler. Eylülün on beşinde artık
gezintilere nihayet verilir. Bundan sonra bağ bozumu hazırlıklarına başlanır. Bağ
bozumu kadınlar için bütün eğlencelerin bittiği en son bir gündür. Her akşam
bağlardan üzüm yüklü merkeplerin kaldırdıkları toz bulutları, cumbalı
pencerelerden sokakları seyreden kadınlara mahbes (hapishane) hayatının
başladığını ilan eder. Artık yaz geçmiş, eğlenceler rüya olmuş, gönüllerde ancak
hazin bir hatıra kalmıştır. Kışı emniyetle karşılamak için kadınlar bundan sonra bir
faaliyete girişirler.
Bağlar tamamıyla bozulduktan sonra pekmez ocaklarından havaya kalkan
kıvılcımlar, dökülen pekmezin hasıl ettiği (ortaya çıkardığı) şakırtılar, bulgur çeken
değirmenlerin gürültüsü gecenin derinlikleri içinde velvelelerle kaybolur gider…
Isparta, 5 Teşrinisani 1925
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Birinci Bahis
-TERBİYENİN TARİFİ ve TAKSİMİTerbiye Nedir?
Terbiye; insanlık âlemindeki mevkimizi bilmek; onunla olan
münasebetimizi anlamak, ve ona göre hareket etmektir. Evet; bir kimsenin bütün
beşeriyetle olan münasebet ve irtibatı kaidelerine terbiye denilir…
Tabiatta mevcut olan her şeyin bir yeri vardır. Her yeri olan şeyin de
tabiatla bir münasebeti olur. Bir taş, bir toprak parçasının en ufak bir zerresi bile
bütün kainat ile münasebet ve irtibattadır.
Biz insanız. Varlığımız ruh ve bedenden ibarettir. Bedenimiz, madde olmak
hasebiyle maddî âlemde, ruhumuz manevî olmak itibariyle manevî âlemde bir
mevkiye sahiptir. Şu halde bizim tabiatta maddeten ve manen yerimiz vardır.
Binaen aleyh biz bütün kâinatla münasebetteyiz.
Beş cismani duyu organımızdan her birileri bizi maddi âlemle, rûhî
hislerimizden olan fikir ve vicdanımız ise mânevî âlemle daima ülfet ve âhengi
içinde bulundurur.
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Biz mevcuduz. Her mevcudun âlemde bir yeri olacağı, her yeri olanın da
âlemle bir münasebet ve irtibatı bulunacağı tabiidir.
İşte biz maddeten, manen tabiattaki mevkimizi bilmeye, tabiat ve kâinat ile
olan münasebetimizi anlamaya ve ona göre hareket etmeye mecburuz.
Bizim tabiattaki mevkimizi bildirecek, âlemle olan münasebetimizi
belirleyecek ve ona göre hareket ettirecek şey ise terbiyedir. Bu açıdan terbiye,
insâniyetin esası sayılır.
İnsanlar fıtraten yalnız yaşayamazlar. Çünkü her türlü maddî ve mânevî
ihtiyaçları ancak diğerine yardım ile teminat altına alınabilir.
Binaen aleyh insanlık âlemi; tabiatı gereği insanların birbirine yardım için
birikmelerinden, işleri taksim etmek ve müşterek çalışma kâidesine göre hareket
etmelerinden ibarettir.
Herkes, her insan o insanlık âleminin bir cüzüdür. İşte bu cüzlerin bir araya
gelmesi, insanlık âlemini teşkil etmiştir.
Madem ki biz bir âlem içerisindeyiz, mademki biz bir insan kafilesinin
fertlerindeniz; öyleyse her şeyden evvel o âlemdeki yerimizi bilmeğe birbirimizle
olan münasebetimizi anlamaya ve o kafilenin genel âhengine halel getirmeksizin
ona göre uygun hareket etmeye mecburuz.
İnsanlık âlemindeki yerimizi bilmek, onunla olan münasebetimizi anlamak
ve o âlemin genel düzenine tabi olmak ancak terbiye sayesinde olur. Herkes bu
suretle tâbi olduğu âlemi bilir, onunla olan münasebetini anlar ve ona göre hareket
ederse genel âhenk hasıl olur. Aksi halde her biri bir tarafa çekilirse o beşer
topluluğu dağılır, âhengi de bozulur.
Terbiye, insanlık âlemiyle münasebet ve irtibatta bulunmak için gerekli
olan kanun ve kâideleri de öğretir. Bu kanunlar güzelce bellenirse umumî âhenge
karışmak kolay olur.
İnsan ne kadar bu âhenge tabi olur, onunla ne kadar münasebet ve irtibatta
bulunursa, o nispette mükemmel bir kişi olur.
Bir heyetten istifade etmek ve ettirebilmek de, ancak terbiye sayesinde
mümkün olur. Çünkü her vücut bir takım âzadan mürekkeptir. Her âzadan
beklenilen hizmet ise kendi vazifesini güzelce ifâ etmek ve tâbi olduğu vücutla
daima münasebette bulunmaktır.
Mademki insanlık âleminin her âzası insanlardan mürekkep bir vücuttur
öyleyse her insandan beklenilen hizmet de bu âlemde sahip olduğu vazifeyi güzelce
yerine getirmek ve o âlemle daima samimi münasebette bulunmaktır.
Bir toplumun devam ve intizamı fertlerinin birbirleriyle olan samimi
münasebeti ve kuvvetli irtibatıyla ayakta durur. Gerek insanlık âleminde efendi
olmamızın ve gerek âleme hizmet etmemizin derecesi de terbiyemizle uyumludur.
Çünkü bir insan ne kadar terbiyeli olursa, insan âlemiyle o derece uygunluk arzeder,
ne kadar münasebet kesb ederse o kadar da o kadar da hizmet eder.
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Bir vücudu teşkil eden organların hepsi aynı dereceye sahip değildir:
Aralarında gayet önemlileri de vardır. Örneğin: İnsan bir eli ve bir ayağı olmazsa da
yaşayabilir. Lakin kalb, akciğer ve beyin gibi önemli uzuvlardan birisi olmazsa
yaşayamaz. Binaen aleyh bir kimse terbiyesi sayesinde bulunduğu toplumun önemli
bir uzvunu teşkil ederse, doğal olarak o âleme daha büyük hizmetleri yerine getirir
ve o nispette de ödüle lâyık olur.
El hâsıl, her şeyden evvel bilinmesi gereken şey terbiyedir.
Terbiye ilim ve teknolojiden önce gelir. Çünkü terbiye tahsil edilmeden
ilim ve teknoloji tahsil edilirse, ondan ne kişinin kendisi ve ne de insanlık istifade
eder. İnsan terbiyeyi öğrenmeden ilim ve teknoloji tahsil ederse düşünce ve
işlerinde nefsini tatmin için geniş bir imkân bulmuş olur. Dolayısıyla terbiyesiz
tahsil, hoş görülemez.
TERBİYE NASIL ÖĞRENİLİR?
Terbiye hem nazarî hem de uygulamalı olarak öğrenilir.
Her ne kadar İngilizler terbiyenin tecrübî olarak tahsilini tercih ediyorlarsa
da bu her zaman mümkün olamaz. Alçak bir yerden geçerken eğilmesini bilmeyen
veya eğilmek istemeyen bir çocuk kafasını çarpınca bir daha öyle bir yerden
geçerken eğilmeyi unutmazsa da, marifet ilk önce kafayı çarpmadan usulüyle orada
geçmesini bilmektir.
Terbiye insanlık faziletleriyle muttasıf olanların tamamı terbiyelerini
tecrübe ile mi öğrenmişlerdir. Özetle terbiye nazarî olarak da öğrenilebilir. Yalnız
terbiyede iki şartın mutlaka olması gerekir. Birincisi insanın ilk terbiyesi yolunda
olmak, ikincisi kendi kendisini terbiye etmektir.
İNSANA TERBİYEYİ ÖĞRETMEYE KİMLER SORUMLUDUR?
Aile hayatında anne-baba, okulda öğretmenleri bu vazife ile görevlidirler.
Çocuklar henüz büyümeye başlar başlamaz anne-baba bunların
başlangıçtaki olgunlaşmasını tamamladıktan sonra (bebeklik ile ilgili görevleri
yerine getirdikten sonra), okul çevresinin faziletli ortamına bırakırlar. İşte çocuklar
o çevrede bulundukları müddetçe terbiye ve bizzat olgunlaşmaları öğretmenlere
aittir. Daha sonra bu tahsil basamaklarını tamamlayarak, toplumsal hayata
katıldıklarında her türlü terbiye ve terakkileri devlete aittir.
Fakat her anne-baba, her öğretmen, bir kimseyi tamamen terbiye edemez,
ancak terbiyenin ilk basamağını gösterebilirler.
Bilginlerin (eğitimcilerin) tamamının anne-babaya yönelik uyarıları:
“Çocuklarınızı güzel bir şekilde terbiye edebilirseniz edin, aksi halde onları kendi
hallerine bırakın” şeklindedir.
Gerçekten her türlü terbiye ve insani erdemlerini öğrenerek insaniyet ve
medeniyete büyük hizmetler yapan kimselerin çoğunluğu, hiçbir anne-baba veya bir
koruyucunun terbiyesinde bulunmayarak bizzat kendi kendilerini terbiye edenlerdir.

229

Zeynizade Mehmet HAZIK

Sadeleştiren: Saadettin ÖZDEMİR

Dolayısıyla anne-baba çocuklara ilk olarak güzel terbiye verdikten sonra onları
kendi kendilerini terbiye ettirmeye alıştırmalıdır.

TERBİYENİN SINIRI VAR MIDIR?
Terbiye doğal, genel ve beşeri hakları çiğneyemez. Bu sebeple terbiye;
insanlık sınırları içerisinde sınırlı kalır. O daireden dışarı çıkılırsa, ,insaniyet sınırı
çiğnenmiş olur.
TERBİYE KAÇ KISMA AYRILIR?
İnsan yaşadığı müddetçe fikri ve bedeni olgunlaşmaya, hayatı devam
ettirmeye muhtaçtır. Bu nedenle terbiye üç kısma ayrılır.
Terbiyenin, beden gelişiminin, cismani usul ve kaidelerini öğreten kısmına;
“Terbiyei Bedeniyye”(Fiziksel Gelişim) ve “Terbiyei Cismaniyye” (Bedensel
Gelişim); düşünce gelişimi ile zihin gelişimini mucip olan kısmına “Düşünce
Eğitimi” veya Zihin Eğitimi”; hayatı idare etmeyi içine alan kısmına da “Ahlak
Eğitimi” denilir. (Terbiye s.8-20)
1.
Beden Terbiyesi: Beden terbiyesi vücudun doğal münasebetleridir.
Vücut tabi olduğu doğal kanunlar çerçevesinde hareket ederek, bu şekilde
organların olgunlaşmasını ve gelişmesini sağlaması gerekir.(Terbiye s.21)
(Beden terbiyesinin esasları şunlardır;)
a. Temizlik: Vücudu daima temiz tutmaktır. Vücut ne kadar temiz olursa,
beden sağlığı da o oranda mükemmel olur. Vücudumuz sürekli olarak mikropların
istilası altındadır. (Bunlardan korunmak için de temizlik çok önemlidir.) .(Terbiye
s.44)
b. Yemek yeme Kuralları: Yemek yeme hususunda her yörenin bir adeti
vardır, Herkesin farklı uygulamaları var ise de tıbben uygun olan kurallara uymak
ve sağlıklı beslenmek her zaman sağlık için önemlidir. (Terbiye s.54)
c. İçme Kuralları: Allah insanlara oksijen ve hidrojenin bir araya
gelmesinden oluşan saf ve sağlığa uygun olmak üzere suyu ihsan etmiş ve
Kur’an’da da “Biz her canlı şeyi sudan yarattık” (Enbiya Suresi 30) buyurmuştur.
Dinen, sağlık ve tıbbi açıdan, içmeye muhtaç ve mecbur olduğumuz şey tabii olan
sudur. (Terbiye s.61)
d. Giyinme Kuralları: Elbiseyi giymek de beden terbiyesi açısından
önemli ve gereklidir. İnsan mevsime göre vücudunu korumak ve dikkat etmeğe
mecburdur. Fakat elbiselerimiz şu an olduğu gibi modaya tabi olmayıp bedenimizin
rahatlığına tabi olmalıdır. (Terbiye s.72)
e. Dinlenme Kuralları: Beden terbiyesinin kısımlarından birisi de
dinlenmedir. İnsan bütün gün çalışmakla yorulur. Bunun için istirahata muhtaçtır.
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Dinlenme yapılan işi değiştirmekten ibarettir. İnsan bir şeyi yapmaktan ne
kadar zevk alırsa alsın bir müddet sonra yorulur. İş değişikliği yaptığında yeni bir
heyecanla işe sarılır. Kısacası insan iş değişikliği sayesinde dinlenebilir. Hiçbir şey
yapmamaktan ziyade iş değişikliği dinlenme için daha uygundur. (Terbiye s.75)
f. Evlenme Kuralları: Evlenme beden terbiyesinin en önemlilerindendir.
Kanunlar çerçevesinde evleninceye kadar, gerek erkek gerekse kadın gayri meşru
hallerde bulunmamaları, olumsuz uygulamalara fırsat tanımamaları gerekir.
(Terbiye s.82)
g. Jimnastik, Spor veya Beden hareketleri: Jimnastik vücudun her
organını düzenli olarak hareket ettirmektir. Bazı organlar hareket etmeye etmeye,
uyuşuk ve çalışmaz hale gelir veya hareketli olarak vazifesini yapamaz. İşte bunun
için jimnastik beden terbiyesi açısından son derece önemlidir. (Terbiye s.86)
2. ZİHNİN TERBİYESİ
Fikrin veya beynin olgunlaşmasına sebep olan terbiye türüne denilir.
Zihin terbiyesi düşüncenin doğal ilişkileridir. Zihni hayata ve insanlığa
uygun bir şekilde geliştirmek gerekir. Beden terbiyesinde olgunlaşması ve
korunmasında olduğu gibi, zihinsel terbiye için de bir takım kurallar vardır.
(Terbiye s.89)
(Zihin terbiyesinin esasları şunlardır;)
a. Dil: Ezber derslerin fikri terbiyeye bir katkısı yoktur. Dil tamamen
ezberlemekle elde edilecek bir ders olduğundan fikri terbiyeye fazla bir katkısı
yoksa da aslında onun temelidir. Çünkü fikri terbiyeye hizmet eden kütüphanelere
ancak dil bilenler girebilir. Basılmış şeyler dil ile meydana gelir. Bilgiye dil ile
ulaşılabilir. (Terbiye s.107)
b. Maddi ilimler: Henüz gelişmeğe başlamamış bir akla, tecrübesiz bir
fikre ne gereklidir. Şüphe yok ki, onu hareketlendirecek ve teşvik edecek, gelecek
için mükemmelleştirecek şeyler lazımdır. (Terbiye s.121)
c. Manevi ilimler: Manevi ilimler görünürde varlığı olmayıp,
uygulamada ortaya çıkan ilimlerdir. Bunlarda; matematik ve edebi bilgilerden
oluşur. (Terbiye s.127)
d. Hakiki (Felsefi) ilimler: Hakikati ortaya çıkarmak için uğraşan ilme
hakikat ilimleri denilir. Bunlardan başlıcaları felsefedir. Felsefe ilim ve fennin
ulaşamadığı bilinmeyenleri ortaya çıkaran bir ilim dalıdır. (Terbiye s.135)
e. Vahdet (Yalnızlığa Çekilme) ve Kesret (Kalabalığa karışma): Vahdet;
Kır veya köy yaşantısı gibi, medeniyetin gürültü ve patırtısından uzak yerlerde
yaşamak, onun yüceliği ve harikuladeliğini seyretmek ve ondan ders almaktır.
Kesret ise; Nüfusu büyük şehirlerde her tarafı kapanmış dar dairelerde pis
kahvelerde oturup da ruhunu, fikrini ve vicdanını teselli edecek hiçbir tabii eğlence
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bulmaksızın ruhi sıkıntı içerisinde vakit geçirmektir. Bunlardan hangisini tercih
edilmesi gerektiği (apaçık) ortadadır. (Terbiye s.140)
3. AHLAK TERBİYESİ:
Hayattaki davranışları yönlendiren terbiyeye denilir.
Ahlak terbiyesi; toplum içinde yaşadığımız sürece hayatımızı devam
ettirmek, tavır ve davranışlarımızı ona göre düzenlemektir. (Terbiye s.144)
(Ahlak terbiyesinin esasları şunlardır;)
a. İtaat: Bir çocuğun öğrenim hayatı boyunca terbiyeyi öğrenebilmesini
teminat altına alabilmek için önce çocuğa itaat etmesini, ikinci olarak da (daha
sonra da) iyiyi kötüyü, faydalı ve zararlıyı öğretmektir. (Terbiye s.153)
b. İbret: Ahlak terbiyesinde itaatten sonra önemli olduğu bilinen ibret
gelir. (Terbiye s.167)
c. Tecrübe: Hayatımızın (çeşitli) safhalarında başımızdan geçen olaylar
silsilesidir. Veya hayatımızın akışını değiştiren üzücü olaylardır. Fakat ilk tarif daha
doğrudur. (Terbiye s.171)
d. Müşahede: Bizimle beraber yaşamakta olan diğer insanların maruz
kaldıkları ve bizim gördüğümüz olaylardır. Herkes bir çeşit hayata sahiptir. Hiç
birinin ki diğerine benzemez. (Terbiye s.176)
e. Mütalaa: Ruhun gıdasıdır. Mütalaa insana, hem zaman hem de (yeni)
fikir kazandırır. İnsan kendi düşünmesiyle on senede ulaşacağı bir neticeye, mütalaa
sayesinde beş dakikada vasıl olur. .(Terbiye s.180)
f. Refakat: Ahlak terbiyesi açısından arkadaşlığın önemi vardır. İnsan
dünyada sadık bir arkadaş ve hukuk gözeten bir dosta muhtaçtır. Çünkü en mazlum
günleri neşelendirmek için bir dostun tebessümü yeterlidir. Fakat iyi bir dost
bulmak (ise gerçekten) zordur. .(Terbiye s.184)
g. Vicdan: Kendini bilmek demektir. Bir insan ne kadar kendini bilirse o
kadar vicdanlı olur, ne kadar vicdanlı olursa da, o nispette insanlar tarafından
sevilen, takdir gören bir kişi olur. .(Terbiye s.190)
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2. Dergi, Sosyal Bilimleri alanında orijinal çalışmaları başka bir yerde yayınlanmamış olması
kaydıyla yayınlar.
3. Makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ya da Arapça olarak yayımlanabilir.
4. Makaleler, MS Word 97 ve/veya üzeri sürümlerde yazılıp disket veya cd’ye kopyalanarak,
disket/cd ile birlikte 3 nüsha çıktı (1 nüsha isimli, 2 nüsha isimsiz olarak) olarak
gönderilmelidir.
5. Makalelerde; Kağıt Boyutu: A-4, sayfa yapısı olarak Alt: 6 cm, Üst: 5 cm, Sol: 4,5 cm, Sağ: 4
cm, Üst Bilgi: 4 cm ve Alt Bilgi: 5 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Punto:10,5, Satır
Aralığı: Tek olarak ayarlanacaktır. Makalenin tümü 20 sayfayı geçmemelidir.
6. Makale başlığı kısa olmalı çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın tamamı 12 punto büyük
harfle, ortalanmış olarak ve koyu yazılmadır. Birinci derece başlıklar “BÜYÜK” harflerle, ikinci
derece başlıklar “İlk Harfleri Büyük”, üçüncü ve vd. başlıklar “İlk harf büyük diğerleri küçük”
yazılmalıdır).
7. Yazarların adı ve soyadı unvan belirtilmeden başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak, sağ
köşeye, ad küçük, soyad büyük harfle yazılmalıdır. Yazarın ismi üzerine yıldız işareti konarak
dipnotta aşağıdaki düzende, her ana kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde (Unvan,
Üniversitesi/Kurumu, Fakültesi, Bölümü, Posta kodu, Şehir, ÜLKE, e-posta adresi) yazılmalıdır.
Birden fazla yazar olması durumunda yazarlar makaleye katkısına göre sıralanarak alt alta
yazıldıktan sonra dipnotta aynı usulle adres verilmelidir. (İsimler kısaltılmış olarak yazılamaz.).
8. Orijinal makalelerde bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
 Özet (en çok 100 kelime),
 Abstract (en çok 100 kelime),
Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak anahtar kelimeler (en az 3 anahtar kelime) italik olarak
yazılmalıdır.
 Giriş (en çok 3 sayfa),
 Araştırma bulguları, tartışma ve sonuçları,
 Kaynaklar.
9. Kaynaklar
Kaynaklar verildiği yerde numaralandırılarak belirtilmeli, bu sıraya göre yazılmalıdır.
Kaynak bir makale ise:
Yazarın soyadı, adının baş harfleri, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası (varsa no): sayfa
aralığı, yılı.
Kaynak bir kitap ise:
Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, kitabın adı, cilt numarası, varsa editör(ler), yayınlayan yer,
sayfa aralığı, yılı.
Kaynak basılmış tez ise:
Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tezin adı, tezin cinsi (Yüksek lisans, doktora), tezin
sunulduğu enstitü, sunulduğu yer, sayfa aralığı, yılı.
Kaynak kongreden alınmış ise:
Yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, tebliğ adı, kongre, seminer veya konferansın adı, yapıldığı
yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı, yılı.
Elektronik ansiklopedi ve kitaplar:

Bakar, F. 2007. Yazim Kurallari. http://www.sosyal.sdu.edu.tr/pdf/yazimkurallari.pdf (Erişim
Tarihi: 27.08.2007).
Kaynak sözlü görüşme ise:
Görüşü alınan kişinin soyadı, adının baş harf(ler)i, kurum adresi, görüşmenin yapıldığı yer,
elektronik posta adresi, görüşme tarihi. (Yazar tarafından görüşmenin metni ve görüşü alınan
kişinin onayını belirten bir belge orijinal makale ile birlikte ayrıca sunulmalıdır.)
Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak
bildiriminde sıra; "yazar soyadı, adının baş harfi, eserin yayın tarihi, eserin adı, basımevi ve
basım yeri" olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, parantez içinde sayı ve iki noktayı
takip eden sayfa numaraları verilmelidir. Metin içinde verilmemiş kaynaklar bu listede
gösterilmemelidir.
10. Makalede resim, şekil ve grafikler "Şekil" adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler
bilgisayarda çizilmeli; fotoğraf veya resimler, baskıya uygun çözünürlükte (300 dp) bilgisayara
aktarılmalıdır.. Şekil adları, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde tablonun alt tarafına
bilgisayarda yazılmalıdır. Şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler metin içerisinde ilgili yere
yerleştirilmelidir. Çizelge kenarlık çizgi genişliği ½” olmalı, çizelgeler hücrelendirilmeli, çizelge
içindeki açıklayıcı başlıklar (ilk harf büyük diğerleri küçük, 10 punto) koyu olarak yazılmalıdır.
Çizelgeler sola dayalı olarak, şekiller ve fotoğraflar ortalanarak yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekli
açıklayan metnin bir satırı geçmesi durumunda ikinci satır ilk satırın hizasında yazılmalıdır.
11. Şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler metin içerisinde ilgili yere yerleştirilmelidir.
Çizelge kenarlık çizgi genişliği ½” olmalı, çizelgeler hücrelendirilmeli, çizelge içindeki açıklayıcı
başlıklar (ilk harf büyük diğerleri küçük, 10 punto) koyu olarak yazılmalıdır. Çizelgeler sola
dayalı olarak, şekiller ve fotoğraflar ortalanarak yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekli açıklayan
metnin bir satırı geçmesi durumunda ikinci satır ilk satırın hizasında yazılmalıdır.
12. Dip notu vermek gerektiğinde italik rakam kullanılmalıdır. Dip notu her sayfanın altına ana
metinden bir çizgi ile ayrılarak yazılmalıdır.
13. Matematiksel ifadeler “Equation Editör” (word ortamında) kullanılarak 10 punto ve alt ve
üst indisler 8 punto yazılmalıdır. Metin içerisinde geçen eşitlikler köşeli parantez içerisinde
numaralandırılmalıdır.
14. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleştirilmiş ise, kurumun adı ilk sayfa altına
dip not olarak yazılmalıdır.
15. Hakemlerin görüşü doğrultusunda düzeltmeler yapıldıktan sonra makalenin A4 normundaki
beyaz kağıda son çıktısı 2 nüsha olarak disketi yada cd si ile birlikte editörlüğe verilmelidir.
16. Bir yazının yayınlanmasına, editör ve yayın kurulu, hakemlerden gelecek raporları
değerlendirerek karar verir.
17. Dergiye gönderilecek makaleler ile ilgili yazışmalar, Dergi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
adresine yapılmalıdır.
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