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Giriş

Robert K. Greenleaf¹ (1970) tarafından ortaya konulan hizmetkâr liderlik teori-
si son yıllarda birçok araştırmaya konu olmuştur. Hizmetkâr liderlik teorisine göre 
liderlerin asıl amacı hizmet etmektir. Çalışanların ve diğer paydaşların gelişimi-
ne ve ihtiyaçlarına duyarlı olan hizmetkâr liderler empati, farkındalık ve yönetim 
gibi kavramları birbiri ile harmanlayarak kullanmaya odaklanmaktadırlar². Hizmet-
kâr liderliğin temelinde önce liderin hizmet etmesi ile çalışanların daha istekli bir 
şekilde hizmet verecekleri görüşü vardır³’⁴’⁵’⁶’⁷’⁸’⁹. Bu sebeple diğer liderlik tür-
lerinden ayrıldığı için son dönemlerin güncel konularından biridir. Hizmetkâr li-
derliğin çalışan tutum ve davranışları ile ilişkisini incelemek için pek çok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmada ise literatürdeki daha önceki çalışmalara dayanarak hiz-
metkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı, görev performansı ve örgütsel bağ-
lılık ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda hizmetkâr liderlerin çalışanların 
gelişimine ilişkin faydaları, onların ihtiyaçlarına olan dikkatleri, karşılaştıkları so-
runları çözmede sağlayacakları yardımların çalışanların hem örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını hem görev performanslarını hem de örgütsel bağlılıklarını olumlu 
yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışanların kişilik özelliklerinin bu 
ilişkideki rolünün araştırılması ise bu çalışmanın bir diğer amacıdır.

Kişilerin çevrelerindeki olaylara karşı takındıkları roller onların kişilik özellik-
lerini yansıtmaktadır. Çevreyi değişime zorlayan, gerekli görülen değişimi gerçek-
leştirinceye kadar vazgeçmeyen, inisiyatif almaktan kaçınmayan kişiler proaktif 
kişiliğe sahip bireyler olarak görülmektedirler¹⁰. Buna karşılık değişime karşı di-
renç gösteren, inisiyatif almaktan kaçınan, bir değişim gerçekleştikten sonra zorun-
lu olarak ona uyum sağlayan bireyler ise proaktif kişiliğe sahip olmayan bireyler 
olarak dikkate alınmaktadır. Bir örgütte çalışanların sahip oldukları kişilik özellik-
lerine göre davranışlarının değişeceği dikkate alındığında proaktif kişiliğin hizmet-
kâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı, görev performansı ve örgütsel bağlı-
lık arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Önceki 
çalışmalarda hizmetkâr liderliğin iş yeri tutum ve davranışları üzerine etkisi ince-
lenmiş fakat bu çalışmalarda çalışanların kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi 
dikkate alınmamıştır. Bu da bu çalışmanın en önemli katkısı olarak görülmektedir.

Bu çalışmada öncelikle hizmetkâr liderlik teorisinden bahsedilmiş ardından 
hizmetkâr liderliğin iş yeri tutum ve davranışlarından olan örgütsel vatandaşlık 
davranışı, görev performansı ve örgütsel bağlılık üzerindeki doğrudan etkisi in-
celenmiştir. Bunu takiben hizmetkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı, 
görev performansı ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide proaktif kişiliğin dü-
zenleyici etkisinden bahsedilmiştir.
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Robert K. Greenleaf’in¹ (1970) Hizmetkâr Liderlik Teorisi

Liderin asıl amacının hizmet etmek olduğu bir liderlik felsefesi olarak gelişen 
hizmetkâr liderlik, çalışanların ve diğer paydaşların ihtiyaçlarına ve gelişimine 
yardım edebilmek amacıyla empati, yönetim ve farkındalık kavramlarına odak-
lanan liderlik şeklidir². İlk olarak Greenleaf¹¹ (1977) tarafından ortaya koyulan 
hizmetkâr liderlik; lider-çalışan ilişkilerinin rasyonel, ilişkisel, duygusal, ahlaki 
ve manevi boyutlarını kapsayan ve böylece çalışanların gelişmesini sağlayan bü-
tünsel bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır⁹’¹². Ayrıca hizmetkâr liderliğin teme-
linde önce liderin hizmet etmesi ile çalışanların daha istekli bir şekilde hizmet 
verecekleri görüşü vardır ³’⁴’⁵’⁶’⁷’⁸’⁹. Bu sebeple hizmetkâr liderler çalışanlarının 
bireysel ihtiyaçlarını karşılama odaklıdır ve bu liderlerin takipçileriyle ilişkileri 
bire birdir yani arada aracılar olmaksızın birbirileriyle iletişim kurabilmektedir-
ler⁷. Bu açıdan bakıldığında hizmetkâr liderliği diğer liderlik türlerinden ayıran 
en önemli özellik sadece örgütün amaçları için değil aynı zamanda çalışanlarının 
ihtiyaçları için de itinayla hizmet etmesi olarak belirtilmektedir⁸. Liden, Wayne, 
Zhao ve Henderson’un⁶ (2008) da belirttiği gibi hizmetkâr liderler çalışanları-
nın yeteneklerini, ihtiyaçlarını, amaçlarını ve arzularını belirleyerek bu amaçları 
gerçekleştirebilmeleri ve kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirebilmeleri 
için çalışanlarına destek verip kendilerine olan güvenlerini yerine getirmelerine 
yardımcı olmaktadır. Hizmetkâr liderlik için en önemli güdü astlara hizmet etme 
motivasyonudur. Liderlik etme motivasyonu ise ikinci sırada yer almaktadır¹³. Bu 
tanımlardan yola çıkılarak hizmetkâr liderliğin, çalışanların bireysel ihtiyaç ve 
çıkarlarının öncelikli olduğu, kendisinden çok çalışanların düşünüldüğü çalışan 
odaklı bir liderlik türü olduğu dikkat çekmektedir¹².

Spears¹⁴ (1995) eserinde Greenleaf’ın hizmetkâr liderlik ile ilgili yaptığı ça-
lışmaları inceleyip yorumlaması sonucu hizmetkâr liderliğin on özelliği olduğu-
nu belirtmiştir. Bu özellikler; dinleme (listening), empati (empathy), duygusal 
iyileştirme (healing), farkındalık (awareness), ikna (persuasion), kavramsallaş-
tırma (conceptualization), öngörü (foresight), sorumlu yöneticilik (stewardship), 
insanların gelişimine adanma (growth), birlik oluşturmadır (community buil-
ding)¹⁵. Dinleme, çalışanların görüş, düşünce ve fikirlerinin dinlenip kabul edil-
mesini ifade etmektedir yani çalışanların tüm süreçlerde aktif katılımı ile ilgili 
bir özelliktir. Empati ise dinleme özelliği ile birlikte geliştirilen liderlerin kendi-
lerini çalışanlarının yerine koyabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Hizmetkâr li-
derliği diğer liderlik türlerinden ayıran önemli özelliklerinden biri olan duygu-
sal iyileşme, çalışanların duygusal olarak yaşadıkları başarısızlıkların ve hayal 
kırıklıklarının liderler tarafından algılanıp iyileştirilmesine katkı sağlanması 
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olarak tanımlanabilmektedir. Farkındalık ise liderin çevredeki ipuçlarını algılayıp 
onları kullanması ile ilgili olan özelliktir. Buna göre liderler çevrelerini dikkatli 
bir şekilde izleyerek oradan elde edecekleri bilgileri hem çalışanları hem de örgüt 
için en uygun şekilde kullanabilmelidir. Bu özelliklerden biri olan ikna, liderlerin 
karar alırken konumlarının onlara verdiği yetkiden çok ikna kabiliyetlerini 
kullanarak başkalarını etkilemesi olarak ifade edilmektedir. Kavramsallaştırma, 
liderlerin düşünmeleri açısından tanımlanan bugünden yarını düşünme şeklinde 
ifade edilen bir özelliktir. Bu özellik kapsamında liderler yeteneklerini hayalleriyle 
desteklemektedirler. Etkili bir lider olabilmek için önemli bir özellik olan öngörü, 
içinde bulunulan durumun sonuçlarını bugünden sezme yeteneğine sahip olmak 
yani geleceği bugünden tahmin etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Sorumlu 
yöneticilik ise hizmetkâr liderlik tanımının temelini oluşturan özelliklerden 
biridir ve öncelikle başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmektedir. 
İnsanların gelişimine adanma, hizmetkâr liderlerin çalışanlarının maddi ve manevi 
gelişimlerini desteklemesi için onların ihtiyaçlarını tanımlama ve gelişmeleri için 
fırsatlar sağlaması olarak işlevselleştirilmiş bir hizmetkâr liderlik özelliğidir. 
Örgütsel bağlılık ve kimliğin oluşturulmasında etkili olan birlik oluşturma, bir ör-
gütte birlik hissi aşılama olarak benimsenmiştir³’¹⁵. Ayrıca Barbuto ve Wheeler³  
bu özelliklere başkalarına hizmet etme ve başkaları için fedakârlık yapma olarak 
tanımlanan çağrı (calling) özelliğini ekleyerek hizmetkâr liderliğin özelliklerini 
on bir taneye yükseltmişlerdir. 

Belirlenen özelliklere bakıldığında hizmetkâr liderlik; liderin çıkarlarına ön-
derlik edenlerin iyi olmasını sağlama, çalışanların gelişimine odaklanma gibi li-
der davranışlarını içeren ve liderin yüceltilmesini vurgulayan bir liderlik yakla-
şımı olarak tanımlanmaktadır¹⁶. Ayrıca hizmetkâr liderlik çalışanlar ile liderler 
arasındaki ilişkilerin uzun vadeli ve güçlü bir şekilde kurulmasına odaklanmak-
tadır¹⁷. Bununla birlikte hizmetkâr liderler çalışanların ihtiyaçlarına ve gelişimi-
ne odaklanarak tam potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışanlara hizmet 
etmektedirler¹⁸. Bu bağlamda çalışanlarının refahını ve gelişimini öncelik olarak 
alan ve bu şekilde tüm paydaşların başarısını ve gelişimini kolaylaştıran hizmet-
kâr liderler diğer liderlik türlerinden ayrılmaktadır⁵. Bu açıdan değerlendirildi-
ğinde hizmetkâr liderliğin iş yerinde sergilenen tutum ve davranışları etkilediği 
pek çok araştırmacı tarafından ifade edilmiştir. Buradan yola çıkılarak bu araş-
tırmanın soruları; (1) hizmetkâr liderlik görev performansı, örgütsel bağlılık ve 
örgütsel vatandaşlık davranışını nasıl etkiliyor, (2) proaktif kişiliğin bu ilişkide 
düzenleyici bir etkisi var mı? 
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Şekil 1: Araştırma Modeli

Hizmetkâr Liderlik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütün resmi ödül sisteminde doğrudan ve 
açık bir şekilde yer almayan, buna karşın bir bütün olarak düşünüldüğünde ör-
gütün etkin bir şekilde işleyişini sağlayan, örgütsel faaliyetlerin etkili ve verimli 
bir şekilde yerine getirilmesinde büyük önem taşıyan gönüllü davranışları kap-
samaktadır¹⁹. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi örgütsel vatandaşlık davranışı 
emre dayalı olmayan ve çalışanların içinden gelmesi ile yapacakları davranışlar-
dır. Bu bağlamda beş örgütsel vatandaşlık davranışı boyutu belirlenmiştir¹⁹’²⁰. Bu 
boyutlardan ilki diğergamlık/fedakârlık (altruism) yani örgüt içinde herhangi bir 
görevde ya da problemle karşılaşıldığında isteğe bağlı olarak o problemle karşıla-
şan çalışanlara karşılık beklemeden yardım etmektir²¹. İkincisi nezaket (courtesy) 
yani sorunların oluşmasını önlemek amacıyla adımlar atarak iş arkadaşlarına yar-
dım etmeyi içermektedir²¹. Üçüncü boyut sorumluluk/vicdanlılık (conscientious-
ness) boyutudur. Bu boyutta çalışanlar örgütün kurallarını kabul etmekte ve de-
netleyen bir kişi olmasa bile bu kuralları uygulamaya devam etmektedir, hatta 
öyle ki kimse kurallara uymasa bile kurallara uymaya devam eden çalışanlar “iyi 
vatandaşlar” olarak tanımlanmaktadır²¹. Dördüncü boyut sportmenlik/centilmen-
lik (sportsmanship) olarak adlandırılan iş yerinde oluşabilecek olumsuz durumlar 
karşısında şikâyet etmemeyi, bu durumlara karşı hoşgörülü olmayı ve olumlu bir 
tutum takınmayı ifade eden boyuttur²¹. Son boyut ise sivil erdem/ yurttaşlık (ci-
vic virtue) boyutudur ve bu boyut çalışanların örgüte karşı sorumluluk ve bağlılık 
duyguları olarak ifade edilmektedir²⁰. 

Hizmetkâr liderlik ile yukarıda boyutlarıyla birlikte açıklanan örgütsel vatan-
daşlık davranışı arasında ilişkinin temelinde daha önceki araştırmalardan⁷’²²’²³ 
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yola çıkılarak sosyal değişim teorisi’nin²⁴’²⁵ (SDT) yer aldığı söylenebilir. Bu 
bağlamda SDT ve Gouldner’in²⁵ (1960) karşılıklılık kuralı karşılıklı etkileşimin 
en iyi bilinen etkileşim kuralı ve sosyal değişimin en önemli belirleyicilerinden bi-
ridir⁷’²⁶. Bu açıdan bakıldığında SDT’deki etkileşimler başka bir kişinin faaliyetle-
rine ve davranışlarına dayanmaktadır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde karşılıklı 
etkileşim iş yerinde işbirliğini artırarak riski azaltmaktadır.  Bu süreç bir katılımcı-
nın hareketi ile başlayıp diğer katılımcının karşılık vermesiyle devam ederek etkile-
şime sebep olur. Bu etkileşimler de güçlü birer döngü halini alabilirler²⁶. Karşılıklı 
etkileşim tanımı ve hizmetkâr liderliğin doğası göz önüne alındığında, hizmetkâr 
liderler çalışanlarına hizmet ettikçe çalışanlar daha istekli ve ilgili şekilde işlerini 
yapacaklardır. Bu bağlamda örgütsel vatandaşlık davranışı, Organ’ın¹⁹ (1997) da 
tanımladığı şekliyle, görev ve performansın gerçekleştiği, sosyal ve psikolojik or-
tamı destekleyen performans olarak ele alındığında hizmetkâr liderlik ile ilişkili ol-
duğu düşünülmektedir. Bu sebeple şunu önermekteyiz:

Önerme 1: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında po-
zitif bir ilişki bulunmaktadır.   

Genel olarak çevreyi değiştiren eylemleri başlatma ve sürdürme eğilimi olarak 
tanımlanan proaktif eğilim bireylerin davranışlarına yansımasıyla proaktif kişili-
ği oluşturmaktadır²⁷. Proaktif kişiler fırsatları belirleyip o fırsatlara göre hareket 
etmektedir ve anlamlı bir değişim gerçekleştirinceye kadar inisiyatif kullanmakta 
ve bu davranışlarında ısrarcı olmaktadırlar¹⁰. Etkileşim perspektifine²⁸’²⁹ dayalı 
olan proaktif yaklaşım bireylerin çevrelerini etkileme olasılığını dikkate almakta-
dır. Çevrelerini etkileme olasılığı yüksek olan çalışanlar içinde bulundukları du-
rumu ve ortamı doğrudan etkileyebilmektedirler³⁰. Bu şekilde örgüt içinde sorun-
ların çözümüne ve yeni fikirlerin gelişimine yol açan proaktif çalışanlar kendile-
rini daha değerli hissedecek ve bu da onların örgütsel vatandaşlık davranışların-
da bir artışa sebep olacaktır. Böylece çalışanda proaktif kişiliğin yüksek olduğu 
durumlarda hizmetkâr liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif 
ilişki daha güçlü olacak, çünkü proaktif kişiler ortaya çıkabilecek problemleri 
önceden gördükleri için, problemin ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde hare-
ket ederek, problemi ortadan kaldıracak kişilere yardım edeceklerdir. Oysa çalı-
şanda proaktif kişiliğin düşük olduğu durumlarda hizmetkâr liderlik ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı arasındaki pozitif ilişki zayıflayacak çünkü düşük proaktif 
kişiliğe sahip kişiler ortaya çıkabilecek problemleri önceden daha az gördükleri 
için, problemin ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde hareket etmeyip problemi 
ortadan kaldıracak diğer çalışanlara ve organizasyona yardım edemeyeceklerdir. 
Proaktif kişiliği yüksek olan bireyler bilgi ve fırsatların kendi ayaklarına gelme-
sini beklemeyip bu fırsatlara ulaşmak için çaba göstermektedirler. Bu şekildeki 
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davranışları da hem kendileri için hem de örgüt için yeni fırsatların ve becerilerin 
geliştirilmesine imkân sunmaktadır³¹. Buna dayanarak proaktif kişilik hizmetkâr 
liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki pozitif ilişkiyi proaktif kişi-
lik özelliklerine sahip bireylerin bir özelliği olan fırsatları belirleme şeklinde de 
etkilediği söylenebilir. Şöyle ki proaktif kişiliğin yüksek olduğu durumlarda ça-
lışanlar çevrede gelişen fırsatları daha erken fark ederek işletmenin gelişimi için 
yatırım yapacak kişilere yardım etmektedirler ve bu şekilde proaktif kişilik, hiz-
metkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki pozitif ilişkiyi daha 
güçlü hale getirecektir. Ancak proaktif kişiliğin düşük olduğu durumlarda çalı-
şanlar çevredeki fırsatları fark edemedikleri için işletmenin gelişimine katkıda 
bulunacak olan kişilere yardım edemeyeceklerdir. Bu da hizmetkâr liderlik ile ör-
gütsel vatandaşlık arasındaki pozitif ilişkinin daha zayıf olmasına sebep olacak-
tır. Bununla birlikte proaktif kişiliğe sahip çalışanlar Crant’ın¹⁰ (1996) da ifade 
ettiği gibi inisiyatif almaktan kaçınmamaktadırlar. Bu bağlamda yüksek proaktif 
özelliklere sahip çalışanlar gerekli gördükleri durumlarda inisiyatif alarak hem 
kendi işlerine hem diğer çalışanların işlerine hem de üst kademe çalışanların işle-
rine yardımcı olmaktadırlar. Bu çalışanların inisiyatif alarak proaktif davranma-
ları hizmetkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki pozitif ilişkiyi 
daha da güçlendirmektedir. Bu özellikler göz önüne alındığında proaktif özellik-
lere sahip çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışını artırdığı düşünülmektedir. 
Bu sebeple çalışanların proaktif kişilik özelliklerine sahip olması hizmetkâr lider-
lik ile çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki pozitif ilişkiyi daha 
güçlü yapacağı düşünülmektedir. Bu nedenle şunu öneriyoruz:

Önerme 2: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki 
ilişkide çalışanların proaktif kişiliğinin düzenleyici etkisi vardır; şöyle ki çalışan-
ların proaktif kişiliği yüksek olduğu zaman hizmetkâr liderlik ve örgütsel vatan-
daşlık davranışı arasındaki ilişki güçlü, çalışanların proaktif kişiliği zayıf olduğu 
zaman hizmetkâr liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arsındaki ilişki daha 
zayıftır.

Hizmetkâr Liderlik ile Görev Performansı

Görev performansı, çalışanların iş tanımında belirtilen teknolojik sürecin bir 
bölümünü doğrudan yerine getirerek ya da dolaylı olarak gerekli mal ve hizmet-
leri sağlama şeklinde örgütün teknik çekirdeğine yarar sağlayan eylemleri ger-
çekleştirme etkinliği olarak tanımlanmaktadır³². Bu bağlamda görev performansı 
yapılan işler dikkate alındığında iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplardan ilki işlet-
menin doğrudan kendi iş alanında yaptığı işlerle ilgidir. Bu alanda hammadde-
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nin ürüne veya hizmete dönüştürülmesi faaliyetleri yer almaktadır. Örneğin, bir 
üretim fabrikasında makineleri kullanarak ürün üretmek ya da bir perakende ma-
ğazasında satış yapmak bu grupta yer alan doğrudan faaliyetlere örnektir. İkinci 
grup ise işletmenin ana işinin yapılması için hizmet veren yani teknik çekirdeğe 
hizmet veren gruptur. Burada hammadde tedarikini yapmak, bitmiş ürünlerin da-
ğıtımını yapmak, üretim süreci ve işletmenin diğer faaliyetleri için plan yapmak 
gibi işler yer almaktadır³³. Örgüte yarar sağlayan işlerin yapılma derecesi olan 
görev performansı başlangıçta belirlenen hedeflere ne derecede ulaşıldığının gös-
tergesidir. 

Hizmetkâr liderlik ile çalışanların işlerini yapma derecesi olan görev perfor-
mansı arasındaki ilişki daha önceki çalışmalara da konu olmuştur. Daha önce 
yapılan çalışmalara²²’³⁴’³⁵’³⁶’³⁷ bakıldığında hizmetkâr liderlik ile görev perfor-
mansı ilişkisinin temelinde sosyal değişim teorisi²⁴’²⁵ (SDT) ve sosyal öğrenme 
teorisi’nin²⁸ (SÖT) yer aldığı söylenebilir. SDT’ye ve Gouldner’ın²⁵ (1960) kar-
şılıklılık kuralına göre bir kişi başka bir kişinin kendisi yararına bir davranışta 
bulunduğunu görürse bu iyiliğe karşılık vermek istemektedir³⁶. Bu açıdan değer-
lendirildiğinde hizmetkâr liderler çalışanlarının yararına göre davrandıkları ve 
onların çıkarlarını gözettikleri için çalışanlar da bu iyiliğe karşılık vermek için 
performanslarını arttıracağı düşünülmektedir. Bununla birlikte SÖT ise bireylerin 
başkalarını izleyerek öğrendiklerini yani dolaylı bir öğrenme gerçekleştirdikle-
rini ifade etmektedir. Güvenilir bir rol model olumlu davranışları sergilediğinde 
diğer kişiler bu rol modelin davranışlarını gözlemleyerek o sosyal bağlam içeri-
sinde bu davranışların uygulanması gerektiğini öğrenmektedirler. Daha sonra ise 
kendileri de taklit yoluyla bu davranışları uygulamaya başlamaktadırlar²⁸. Bu se-
beple hizmetkâr liderlikte lider tarafından görülen olumlu davranışlar çalışanlar-
da bu davranışları taklit etme isteği oluşturacaktır³⁵. Bu davranışları taklit ederek 
grubun içinde kendine daha çok yer bulduğunu düşünen çalışanların da perfor-
mansları buna bağlı olarak artacaktır³⁸. Bununla birlikte hizmetkâr liderler çalı-
şanlarına inanarak değer verdikleri için anlamlı işler yapmalarına da izin vermek-
tedirler. Bu da çalışanların liderleri için olumlu tutumlar geliştirmelerine sebep 
olur. Bu olumlu tutumlarda çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına ve perfor-
manslarını artırmalarına yol açmaktadır³⁴. Bu bağlamda çalışanların görevlerini 
yerine getirme derecesi olan görev performansının hizmetkâr liderlik ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Tüm bu anlatılanlara dayanarak şunu önermekteyiz:

Önerme 3: Hizmetkâr liderlik ile görev performansı arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır.

Crant³⁰ (1995) tarafından proaktif kişilik özellikler fırsatları belirleme ve bu 
fırsatlara göre hareket etme, anlamlı bir değişim gerçekleştirinceye kadar çabala-
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ma, hızlı harekete geçme ve inisiyatif kullanma şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca pro-
aktif kişilik özelliklerine sahip olan çalışanlar öğrenmeye daha açık bireyler olduk-
ları için yapılacak işin kilit noktalarını daha çabuk kavramakta ve bu şekilde örgüte 
daha iyi uyum sağlamaktadırlar³⁹. Proaktif kişilik özelliklerine sahip çalışanlar li-
derlerinin davranışlarını daha iyi gözlemleyerek ve daha hızlı öğrenerek perfor-
manslarını artıracaklardır. Ayrıca proaktif çalışanlar daha iş bitirici oldukları için 
verilen görevleri yerine getirme süreleri kısalacak ve bu da performanslarında artı-
şa sebep olacaktır⁴⁰. Bununla birlikte yapılan işe önemli katkılar vermeleri sebebiy-
le proaktif kişilerin performansları daha yüksek olacaktır⁴¹. Ayrıca proaktif kişiler 
uzun vadeli işleri de düşündükleri ve diğer çalışanlara kıyasla daha fazla esnekliğe 
sahip olmaları sebebiyle görev performansları da diğer çalışanlardan daha yüksek 
olacağı söylenebilmektedir⁴². Bunlardan yola çıkılarak hizmetkâr liderlik ile görev 
performansı arasındaki pozitif ilişkide proaktif kişiliğin düzenleyici etkisi olduğu 
söylenebilir. Şöyle ki proaktif kişiler işleri daha dikkatli oldukları için liderlerinin 
davranışlarını izleyerek daha çabuk öğrenip uygulamaya koyabileceklerdir. Bu şe-
kilde de proaktif kişiliğe sahip olan çalışanlar hizmetkâr liderlik ile görev perfor-
mansı arasındaki pozitif ilişkiyi daha güçlü yapacaktır. Bunun yanında hizmetkâr 
liderler çalışanlarına hizmet ederek onların performansını artırmaya çalışacaklar ve 
proaktif kişiliğe sahip çalışanlar iş bitiricilikleri ve hızlı harekete geçmeleri saye-
sinde bu hizmetleri daha iyi değerlendirerek işlerini daha iyi yerine getireceklerdir. 
Yani görev performanslarını artıracaklardır. Bu şekilde proaktif kişilik hizmetkâr 
liderlik ile görev performansı arasındaki pozitif ilişkiyi daha güçlü hale getirecektir. 
Buna karşılık proaktif kişiliğe sahip olmayan çalışanlar inisiyatif kullanma konu-
sunda çekimserdirler ve herhangi bir değişim gerçekleştirmek için çabalamamak-
tadırlar. Bu sebeple liderin davranışlarını örnek alma konusunda daha isteksizler-
dir. Bu isteksizlik onların hizmetkâr liderin davranışlarını öğrenerek görev perfor-
manslarını artırmalarına engel olacaktır. Bu şekilde düşük proaktif kişiliğe sahip 
çalışanlar hizmetkâr liderlik ile görev performansı arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi 
daha güçsüz hale getirecektir. Ayrıca düşük proaktif kişilikteki çalışanlar daha az 
iş bitiriciliğe sahip oldukları için hizmetkâr liderin onlara olan yardımlarını iyi şe-
kilde değerlendirerek görev performansı artırmada da zorlanacaklardır. Yani düşük 
proaktif kişiliğe sahip bireyler hizmetkâr liderlik ile görev performansı arasındaki 
pozitif ilişkinin gücünü azaltacaktır. Buradan yola çıkarak şunu önermekteyiz:

Önerme 4: Hizmetkâr liderlik ile görev performansı arasındaki ilişkide pro-
aktif kişiliğin düzenleyici etkisi vardır; şöyle ki proaktif kişilik yüksek olduğu 
zaman hizmetkâr liderlik ve görev performansı arasındaki ilişki güçlü, proaktif 
kişilik zayıf olduğu zaman hizmetkâr liderlik ile görev performansı arasındaki 
ilişki daha zayıftır.
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Hizmetkâr Liderlik ile Örgütsel Bağlılık

Örgütsel bağlılık, bir çalışanın örgütün amaçlarını benimsemesi, örgütün ge-
leceği için emek harcaması, örgütteki çalışma hayatını devam ettirmek istemesi, 
kendisini o örgüte ait hissetmesi ve o örgütle bütünleştirmesinin göreceli gücü 
olarak tanımlanmaktadır⁴³. Bir çalışanın çalıştığı örgüte duyduğu sadakat olarak 
tanımlanabilecek olan örgütsel bağlılık bir çalışanı çalıştığı örgüte ve örgüt için 
bir şeyleri başarmaya bağlayan bir gücü temsil etmektedir¹⁷’⁴⁴. Psikolojik etken-
ler tarafından yönlendirilen, çalışan ile örgüt arasında oluşan güçlü bir bağ olan 
örgütsel bağlılığın Allen ve Meyer⁴⁵ (1990) tarafından üç boyutu ortaya konul-
muştur. Bunlar; duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılıktır. 

Duygusal bağlılık, çalışanla örgüt arasında oluşan profesyonel ilişkilerden zi-
yade daha çok duygu ve hisler yoluyla kurulan ilişkilerdir. Örgütle bu tip bir iliş-
kiye sahip olan çalışan kendisini örgütün bir parçası olarak gördüğü için kendi 
isteğiyle örgütte kalmaya devam edecektir. Bu şekilde örgüt ile çalışan arasında 
duygu ile kurulmuş görünmeyen bir bağ oluşacaktır⁴⁵. 

Devamlılık bağlılığı, çalışanın örgüt içindeki işini bırakması sonucu karşılaşa-
bileceği zorlukları düşünerek örgüte karşı bir bağlılık hissetmesidir. Bu durumda 
çalışan örgütteki işini bıraktığında başka bir iş bulma ihtimali düşükse örgütteki 
işine devam etme gerekliliği hissedecektir. Bu da çalışanın kendi ekonomisini 
korumak istemesi ve işe duyduğu gereksinim sebebiyle örgüte karşı bağımlılık 
hissedecektir⁴⁵. 

Normatif bağlılık ise çalışanların kendilerini örgüte zorunlu olarak bağlı his-
setmeleridir. Bu tip çalışanlar kendilerini örgütün amaçlarına bağlı olmak için yü-
kümlülük hissine sahiptirler. Bu sebeple kişi kendisini örgütte kalmak için mec-
bur hisseder ve örgütte kalmak için çaba sarf eder⁴⁵.

Hizmetkâr liderlik ile Allen ve Meyer’in⁴⁵ (1990) tanımladığı üç boyutuyla 
birlikte ele alınan örgütsel bağlılık arasındaki ilişki daha önce yapılan çalışmalar-
da sosyal değişim teorisi (SDT) ile ele alınmıştır⁶’⁴⁶. SDT’nin karşılıklılık kuralı-
na göre bireyler kendisine yapılan iyiliğe karşı bir iyilik yapma ihtiyacı hissede-
ceklerdir²⁴’²⁵. Yani SDT’de bir kişinin davranışları başka bir kişi ile olan etkileşim 
sonucu oluşmaktadır. Yapılan bir davranışa karşılık verme isteği zamanla bir dön-
gü halini almaktadır²⁶. Hizmetkâr liderler çalışanlarının yeni beceriler edinmesini 
sağlayan, örgüt içerisinde çalışanlarının kendilerini gerçekleştirmeleri için onlara 
destek veren ve fırsatlar sunan liderlerdir. Ayrıca çalışanların karar alma süreçle-
rine katılımını sağlayarak kendi fikirlerini ifade etme becerilerini geliştirmek ve 
kendilerini örgüte ait hissetmelerini sağlamak için çaba göstermektedirler⁴⁶. Bu 
şekilde hizmetkâr liderler çalışanlarına hizmet ederek onların gelişimlerine katkı 
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sağlayacakları için çalışanlar liderlerine karşı bir bağlılık hissedeceklerdir lider-
ler de örgütü temsil ettikleri için bu bağlılık örgüte doğru kayacaktır ve sonuçta 
çalışanlarda örgüte duygusal ve normatif bağlılık hissi meydana gelecektir. Çalı-
şanlara yapılan hizmetlerin çalışanlarda örgüte için olumlu izlenimler oluşturma-
sı ve SDT’ye dayanarak yapılan yardıma cevap verme isteği kişilerin hissi olarak 
örgüte bağlanmalarına yani duygusal bağlılığa sebep olacaktır. Ayrıca çalışanlara 
yapılan bu iyilikler çalışanların kendilerini o örgütte kalmaları için zorunlu his-
setmesine yani normatif bağlılığın oluşmasına neden olacaktır. Devamlılık bağ-
lılığı açısından bakıldığında ise çalışanlar hizmetkâr liderlerin işyerinde onlara 
sağladığı imkânları ve rahatlığı diğer örgütlerde bulamayacakları sebebiyle ör-
gütle çıkarlara dayanan bir bağlılık kuracaktır. Bunun yanı sıra hizmetkâr liderler 
çalışanları ile sadece örgüt içinde değil örgüt dışında da ilgilendikleri için, onların 
maddi manevi tüm sorunlarına yardımcı oldukları için çalışanlar bu işten ayrıl-
maları durumunda katlanacakları zorlukları düşünerek örgütle devamlılık bağlılı-
ğı kuracaklardır. Bu bağlamda da hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasında 
bir ilişkinin oluşacağı söylenebilir. Buradan yola çıkarak şunları önermekteyiz:

Önerme 5: Hizmetkâr liderlik ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır.

Önerme 6: Hizmetkâr liderlik ile normatif bağlılık arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır.

Önerme 7: Hizmetkâr liderlik ile devamlılık bağlılığı arasında pozitif yönlü 
bir ilişki vardır.

Bireyin çevrede oluşan kısıtlamaların üstesinden gelmesi ve çevreyi etkileye-
rek değiştirmesine olan inancı olarak tanımlanan proaktif kişilik bulundukları or-
tam içinde daha aktif olan kişileri kapsamaktadır. Bu kişiler genellikle çalıştıkları 
ortamlarda daha esnek davranan ve uzun vadeli düşünen kişilerdir⁴². Hizmetkâr 
liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki açısından incelendiğinde proaktif 
çalışanlar yapacakları kısa süreli işe odaklanmak yerine hizmetkâr liderden de 
aldıkları destek sonucu daha uzun vadeli işleri nasıl başaracaklarını düşünme eği-
limine sahip oldukları için örgüte bağlılıkları diğer çalışanlara kıyasla daha fazla 
olacaktır. Proaktif çalışanların öğrenme hızları daha yüksek olduğu için liderleri-
nin davranışlarını çabuk öğrenip uygulamaya başlarlar ve yaptıkları işlerle ilgili 
aldıkları geribildirimleri değerlendirerek kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar³⁹.  
Ayrıca hizmetkâr liderler de çalışanların gelişimini desteklemek amacıyla onlara 
kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunacaklardır. Proaktif kişiliğe sahip çalı-
şanlar diğer çalışanlara kıyasla yeni işlerle uğraşmaktan ve sorumluluk almaktan 
daha çok zevk aldıkları için bu fırsatları değerlendirerek örgüt içindeki konum-
larını yükseltebileceklerdir. Kendilerini bu şekilde geliştirmelerini ve yeni bece-
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riler kazanmalarını örgüte ve lidere bağlamaları sonucu örgüte karşı bağlılıkları 
artacaktır. Bu fırsatları başka örgütlerin sağlayıp sağlamayacağını bilememeleri, 
örgüt tarafından onlara sunulan fırsatlar sayesinde yükselmeleri ve hizmetkâr li-
derlerinin onların gelişimi için çaba sarf ettiğini görmeleri hem liderlerine hem 
de örgüte bir bağlılık beslemelerine sebep olacaktır. Bu bağlılık onların örgütte 
kalma ve örgüte fayda sağlama isteklerini de artıracaktır. Örgüte fayda sağlamak 
için kendi sorumlulukları dışındaki işlere de katılım yapacaklar ve bu şekilde ör-
gütün bir parçası haline gelerek bağlılıklarını artıracaklardır⁴⁷.  Ayrıca proaktif 
çalışanlar bir işi yapamadıklarında liderlerini ve örgütü suçlamayıp bunun kendi 
başarısızlıkları olduğunu kabul ederler. Buna karşılık proaktif kişiliğe sahip ol-
mayan çalışanlar bir işi başaramamalarını liderlerine ve örgüte bağlamaktadırlar. 
Bu sebeple hizmetkâr liderin çalışanları geliştirmek için verdiği farklı işler ba-
şarısızlıkla sonuçlansa bile bu proaktif çalışanlarda örgüte duyulan bağlılıkta bir 
azalma meydana getirmezken, proaktif olmayan çalışanlar bu başarısızlıktan ör-
gütü sorumlu tutacakları için örgüte olan bağlılıkları azalacaktır. Yani hizmetkâr 
liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide proaktif kişiliğe sahip çalışanlar 
bu ilişkiyi daha güçlü yaparken, proaktif kişiliğe sahip olmayan çalışanlar bu iliş-
kinin gücünü zayıflatacaktır. Buradan yola çıkarak şunu önermekteyiz:

Önerme 8: Hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide çalışan-
ların proaktif kişiliğinin düzenleyici etkisi vardır; şöyle ki çalışanların proaktif 
kişiliği yüksek olduğu zaman hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişki güçlü, çalışanların proaktif kişilik özellikleri düşük olduğu zaman hizmet-
kâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki zayıf olacaktır.

Sonuç

Bu çalışmada hizmetkâr liderlik ile iş yeri tutum ve davranışlarından olan ör-
gütsel vatandaşlık davranışı, görev performansı ve örgütsel bağlılığın arasındaki 
ilişki incelenmiş ve proaktif kişiliğin bu ilişkideki düzenleyici rolünden bahse-
dilmiştir. Hizmetkâr liderlerin özellikleri göz önüne alındığında en dikkat çekici 
olanı liderlerin çalışanların ihtiyaçlarını gidermek ve gelişimlerini sağlamak için 
onlara gerekli yardımların yapılması ve desteklerin sağlanmasıdır. Yani liderle-
rin çalışanlara hizmet etmesidir. Bu şekilde liderlerinden hizmet gören çalışanlar 
kendi astlarına ya da işe yeni başlayan çalışanlara da bu şekilde davranarak daha 
verimli bir iş ortamı oluşturacaklardır. Buna göre hizmetkâr liderlik ile örgütsel 
vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olacağı yani liderlerin hiz-
metkâr liderlik özellikleri göstermesi ile çalışanların örgütsel vatandaşlık davra-
nışının artacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışanların proaktif olma derecelerinin 
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ise bu ilişkinin gücü üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Şöyle ki proaktif 
kişiler liderlerinin davranışlarını daha çabuk öğrenip uygulamaya başlayacakları 
için bu ilişkinin gücünü artıracakları söylenebilmektedir.

Hizmetkâr liderlik ile görev performansı arasındaki ilişkiye bakıldığında ise 
hizmetkâr liderler çalışanlarının gelişimi için onlara hizmet edecekleri için çalı-
şanlarında performanslarının da buna bağlı olarak artacağı tahmin edilmektedir. 
Bu ilişkide proaktif çalışanların düzenleyici etkisi olduğu düşünülmektedir. Çün-
kü proaktifliği yüksek olan çalışanlar sorumluluk almaktan kaçmadıkları aksine 
bu aldıkları sorumlulukları kendileri için bir fırsat olarak gördüklerinden ötürü 
hizmetkâr liderlerin onların gelişimi için verecekleri destekleri iyi değerlendire-
rek performanslarını artıracaklardır.

Son olarak hizmetkâr liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye bakıldı-
ğında çalışanların yapılan iyiliklere karşılık verme istekleri hizmetkâr liderlik ile 
örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olmasına sebebiyet vereceği 
beklenmektedir. Hizmetkâr liderler çalışanlarına hizmet ederek onların gelişimine 
katkı sağladıkları için çalışanlar bunu iyilik olarak algılayarak işletmeye karşı bağ-
lılık beslemeye başlayacaklardır. Bu bağlılık ise onların örgütte kalmalarına ve baş-
ka örgüte gitmek istememelerine neden olacaktır. Bu durumda çalışanların kişilik 
özellikleri dikkate alındığında ise proaktif kişilerin bu ilişkinin gücünü artıracağı 
söylenebilir. Çünkü proaktif kişiler hizmetkâr liderlerin onlara sağlayacağı destek-
leri iyi kullanarak kendilerini geliştirip örgüt içinde konumlarını yükselterek işlet-
meye karşı bağlılık oluşturacaklardır. Bu bağlılık hem örgütün onlara yaptığı iyi-
liklere karşılık vermek şeklinde duygusal hem de o örgütte bulduğu fırsatları başa 
örgütlerde bulamayacaklarını düşündükleri için mantıksaldır.
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Giriş

İnsan, anne rahmini terk edince gözlerini gurbet denilebilecek dünyaya açmış 
olur. Zamanla gördüğü, bildiği, yaşadığı, duyduğu ve genetik hafızanın hissettir-
diği “vatan” algısı, insan beyninde, gönlünde, ruhunda şekillenmeye başlar. Dün-
yaya garip olarak gelen insan, ömrünün sonuna kadar gurbet hissini bir şekilde 
içinde taşır. Bu yüzden vatanında olduğu hâlde insan zaman zaman kendini gur-
betteymiş gibi hissedebilir, tıpkı Kemalettin Kamu’nun ünlü şiirinde ifade edil-
diği gibi: “Ben gurbette değilim, Gurbet benim içimde” (Kamu, 2017: 3). İçinde 
taşıdığı bu gurbet, insanoğluna ömürlük yoldaş olup, onu son yolculuğuna kadar 
terk etmez. Bunun dışında gurbet hissi daha çok insanın bağlandığı ve sevdiği bir 
soyut anne modeli olan vatanını terk ettiğinde başkaldırır. Daha geniş bir açıdan 
bakıldığında, gurbet ve gariplik duygularının göçler ve sürgünler zamanı şahlan-
dığı ve edebiyata daha çok yansıdığı bilinmektedir. “Göç, göçmenlik, temelde bir 
göçerlik ya da bir “ara” durumdur” (Sakallı, 2018: 12), tıpkı Araf’ta gibi. Bu 
ruh hâlinin ortaya çıkardığı göç ve sürgünle gelen gurbet, sıla, gariplik teminin 
işlendiği edebî eserler, dünya edebiyatında hep ilgi odağı olmaktadır. 

Azerbaycan, maddi ve manevi servetleri, stratejik durumu itibariyle tarih bo-
yunca yabancı ülkelerin işgallerine maruz kalmıştır. Komşuları İran ve Rusya ise 
bu konuda daha aktif davranarak Azerbaycan’ı elde etmek için birbirleriyle sa-
vaşmışlardır. Bütün Azerbaycan toprakları gibi Karabağ Hanlığı da kâh İran’ın 
kâh da Rusya’nın hâkimiyeti altına girmiştir. Azerbaycan’daki hanlıklar, vatan-
larını savunmak için zaman zaman savaşa girseler de askerî ve siyasi güç denge-
sinden ziyade hanların birlik olamaması gibi sebeplerden dolayı bu mücadeleler 
hüsranla sonuçlanmıştır. Bu olaylar, pek çok sanatkârın kaderini de derinden et-
kilemiştir. Emperyalist devletlerin işgalcilik siyasetinin doğurduğu trajik yaşam 
izlerine, Azerbaycanlı kadınlar arasında ilk gurbet şairi olarak bilinen Ağabeyim 
Ağa’nın (1780-1832) hayatında ve şiirlerinde rastlanmaktadır. 

Tarihin birçok döneminde kadınlar ister taht kavgası olsun, ister hayır işleri, 
isterse de siyasi krizlerde aktif roller üstlenmişlerdir. Ağabeyim Ağa da Kaçarlar 
döneminde Karabağ Hanlığı ile İran arasındaki siyasi krizde kullanılan kadın-
lardandır. “Ağabacı” mahlasıyla şiirler yazan Ağabeyim Ağa’nın Farsça dışında 
Türkçe şiirler de yazdığı bilinmektedir. “Bir vefa simgesi” (Vəzir, 2016: 6) hesap 
edilen Ağabeyim Ağa’nın benzersiz ve efsaneleşmiş hayatı, şair kimliğinin önüne 
geçmiştir denilebilir.
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1. Hayatı

Ağabeyim Ağa Cavanşir, Karabağ hükümdarı İbrahim Halil Han ile Gence 
hükümdarı “Cavad Han’ın kızı Tuti Beyim’den olan kızıdır” (Qarabağnamələr, 
2006: 214), ünlü şair Hurşidbanu Natevan’ın (1832-1897) halasıdır. 1780’de 
Şuşa’da dünyaya gelmiştir. “Karabağ’da mülkiyet sahibi olan hanımlar “Ağa” 
un-vanı taşırdı” (Vəzir, 2016: 14). “Beyim” (Beğüm, Bigüm) ise “bey” 
sözünün ka-dınlar için kullanılan şeklidir (bay-bayan). Dolayısıyla “Ağabeyim” 
isminin kar-şılığı  “Hanımağa” olur. Kendisi gibi kız kardeşi Gövher Ağa da 
şiirler yazmıştır (Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1991: 72).

Gasımzade’nin Tahran’da yayınlanan “Name-i Haftagi” gazetesinin ilk sayı-
sındaki “Ağabacı” başlıklı yazıdan aktardığı bilgilerde Ağabeyim’in dış görünü-
şü şöyle tasvir edilmektedir: 

“Feth Ali Şah’ın karılarından biri İbrahim Karabağlı’nın kızı idi. Ağabacı 
güzel ve füsunkâr bir kızdı. Denilene göre, uzun boylu, güzel endamlı, hurmayi1 
saçlı ve yaraşıglı2 yüzü vardı. Bu Azerbaycanlı kızın doğal güzelliğinin yanı sıra 
latif konuşması, iyi şiir yazması vardı. Hem de yahşı3 şiirşinas4 idi. Edebî meclis 
ve mahfillerde hazır bulunurdu. Perde arkasında eyleşip5 müzakerelerde iştirak 
ederdi” (Qasımzadə, 1974: 51).

Bilindiği üzere, Kaçar hanedanının kurucusu Ağa Muhammed Kaçar 1797’de 
yeni ele geçirdiği Karabağ’ın Şuşa şehrinde kendi adamları tarafından katledilir. 
Bu olay, Karabağ Hanlığı ile İran resmileri arasında kriz yaşanmasına neden olur. 
İran tahtına, şahın yeğeni Baba Han Feth Ali Şah (1771-1834) geçer. Karabağ 
hükümdarı İbrahim Halil Han (1732-1806), ilk başta İran ile ilişkileri düzeltmek 
için elinden geleni yapar, İran’dan gelen elçileri üst düzeyde karşılayarak, Ağa 
Muhammed Kaçar’ın cenazesini kendi adamlarının da eşliğinde ihtiramla yolcu 
eder. Feth Ali Şah, Karabağ Han’ına hediyelerle birlikte şöyle bir talep içeren 
mektup yollar: “Her iki tarafın hatırcemliği için6 aziz ve muhterem kızınız Ağa-
beyim Ağayı bizim haremhâneye layık bilmelisiniz. O, bizim haremhânenin hanı-
mı olmalıdır” (Qarabaği, 2006: 148). Feth Ali Şah, Ağabeyim ile birlikte İbrahim 
Halil Han’ın oğlu Ebulfet Ağa’nın da sarayına gönderilmesini talep eder. İbrahim 

1  Hurmayi – hurma rengi, kahverengi. 

2  Yaraşıglı – yakışıklı, güzel. 

3  Yahşı – iyi.

4  Şiirşinas – şiir sanatı, şiir bilimi, şiirin teorik bilgilerine sahip olan.

5  Eyleşip – oturup.

6  Hatırcemliği için – hatırı kalmasın diye.
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Halil Han’ın iki evladının İran sarayına istenmesi, aslında rehin talebiydi, İran 
ile Karabağ arasında bağlanacak diplomatik sözleşmelerin itibarını sağlayacak 
teminattı. O dönem yasalarına göre, karşı taraf mukavele şartlarını bozduğunda 
rehin katledilirdi. İbrahim Halil Han, Karabağ’ı korumak adına gereken diploma-
tik ilişkileri sürdürmeye devam eder ve neticede “diplomasi kurbanı” Ağabeyim 
Ağabacı, ömrünün sonuna dek gurbet, başka bir deyimle rehine hayatı yaşama-
ya mahkûm olur. Ağabeyim Ağa 1798 yılının Mart ayında Feth Ali Şah’ın taç 
giyme törenine katılmak üzere 200 atlı ve bir hayli hizmetçi eşliğinde Şuşa’dan 
Tahran’a yolcu edilir. Tahran’da, Feth Ali Şah ile nikâhı kıyılır ve böylece harem 
hayatı başlar. 

 Mekân “hafızanın, dilin, benliğin, kimliğin, tarihin, bireyliğin, toplumsallığın 
kurulduğu bir ortamdır. Bu ortamı değiştirmek demek, her şeyi geride bırakmak, 
yabancı bir coğrafyada yeni bir yaşam, yeni bir dil, bir kimlik kurmak demektir” 
(Sakallı, 2018: 12). Ağabeyim Ağa, yaşamını yabancı coğrafyada sürdürüp yeni 
bir kimlik oluştursa da, Farsça şiirler yazsa da, asıl kimliğini unutmayan, Türkçe 
yazdığı şiirleri ile hatırlanan şairlerdendir. Ağabeyim Ağa kendisi “siyaset kur-
banı” olmasına rağmen, kaynaklara göre bulunduğu ortama uygun siyaset yürüt-
mesini bilen zeki, saygın, entelektüel, aynı zamanda güzel bir kadındır. Özellikle 
hanedanlığın Rusya, İngiltere ve Fransa ile olan ilişkilerinde önemli rol üstlendi-
ği söylenmektedir (Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1991: 30). Feyzulla Ga-
sımzade, farklı kaynaklara istinaden Ağabeyim Ağa’nın keskin zekâ ve yüksek 
medeniyete sahip, nezaket kurallarına hâkim, güzel konuşma ve sanatsal yetene-
ği olduğundan ve bütün bu özelliklerin ona kazandırdığı saygı ve ünden bahse-
der. Gasımzade, Ağabeyim Ağa hakkında ilk bilgiye P. Kovalevski’nin “Zapiski 
o Gruzii”7 kitabının “Karabağ” adlı bölümünde rastladığını belirterek, İran’da
Ağabeyim’e “Ağabacı” adıyla hitap edildiği, İngiliz kralı I. George, İran’a geldi-
ğinde Ağabeyim’le görüştüğü, İran’da bulunduğu süreçte Rusya ile ilişkilerin iyi 
olduğu yönündeki bilgileri aktarmaktadır (Qasımzadə, 1974: 50-51). Şu fikirlerle 
ilgili üzerinde durulması gereken hususlar vardır: 

a) I. George (1660-1727) ve II. George’nin (1683-1760) yaşadıkları dönem,
Ağabeyim Ağa’dan (1780-1832) çok daha öncelere denk gelmektedir. Gasımza-
de’nin kullandığı kaynakta söz konusu olan kral, muhtemelen III. George (1738-
1820) veya IV. George’dir (1762-1830).8 Ayrıca, İngiltere kralı, Feth Ali Şah’a 

7  Zapiski o Gruzii – Gürcistan Hakkında Notlar.

8  IV George –  George Augustus Frederick, 1820-1830 (vefatına dek) Birleşik Krallık ve Hannover krallığını 
yapar. IV. George, babası III. George hastalanıp ülkeyi yönetemez hâle geldikten sonra 1811-1820 yılları arasın-
da veliaht prens olarak zaten vekâleten krallık görevini yürütmüştür. Bu sebeplerden dolayı bahsi geçen olayda 
adı geçen kral, büyük ihtimalle IV. George’dir.
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pırlanta taşlı bir kutuda sefirlik mektubunu gönderirken, elmas işlemeli bir kese 
de “şahın baş haremi Ağabeyim’e takdim etmiştir. Bu hadise hakkında tarih ki-
taplarında geniş malumat vardır” (Tərbiyət, 1987: 21). 

b) Sovyet döneminde hem Karabağ hanının kızı hem de İran şahının haremi
olduğu için SSCB eleştirisel bakış açısı gereği Ağabeyim Ağa’nın Rusya ile iyi 
ilişkilere yön verdiği hakkında hiçbir delil ve kaynakla desteklenemeyen asılsız id-
dialarda bulunulmuştur. Rusya-İran münakaşasının Ağabeyim’in de rolü ve çabası 
sayesinde barışla sonuçlanması (Məmmədov, 1989: 15-16) gibi Sovyet dönemine 
ait fikirler, günümüzde de tekrarlanabilmektedir. Oysa Garabağî’nin yazdığı gibi, 
İbrahim Halil Han’ın kızı Ağabeyim Ağa, şahın nikâhlı eşi, oğlu Ebulfet Ağa ise 
“emiri’-l ümera ve hürmet sahibi” olduğu hâlde, Han, “büyük Rusya devletini ebe-
di, büyük imparatorun adalet ve merhametini daimi sanıp”, İran devletine aldırma-
dan “Komutan Sisianov’la görüşmek ve itaat şartlarını” sunmak istediğini bildir-
miştir (Qarabaği, 2006: 152). Buna rağmen İbrahim Halil Han, kaderden kaçamaz, 
1806’da eşi ve küçük oğluyla birlikte Rus askerî birlikleri tarafından katledilir. Bu 
katliamdan sonra, üstelik İran şahının hanımıyken Ağabeyim Ağa, Rusya ile iyi 
ilişkilere hizmet edemezdi. Tam aksine, “Çar hükûmeti onu Rusya ile İran arasında 
zıtlıklar türetmekle suçluyordu” (Qarabağnamələr, 2006: 214). 

İlyas Efendiyev’in Sovyetler dağıldığı dönemde yazdığı Hükümdar ve Kızı 
(1991) adlı piyesinde karşımıza çıkan Ağabeyim Ağa karakteri, babası İbrahim 
Halil Han’ı Ruslarla işbirliği yaptığı için eleştirir (Efendiyev, 2008). İlyas Efen-
diyev’den önce Yusuf Vezir Çemenzeminli de İki Od Arasında (1936-1937) isimli 
romanında (Bir diğer adı “Kan İçinde”), iki ateş olarak nitelendirdiği Rusya ve İran 
arasında kalan Karabağ Hanlığının 19. yüzyıl başlarındaki durumunu ele alırken, 
Karabağ hükümdarının kızı Ağabeyim Ağa karakterini canlandırır (Çəmənzəmin-
li, 2005). Elçin ise yine Ağabeyim Ağa karakterinin yer aldığı Hükümdarın Tali-
hi (2005) adlı eserini İlyas Efendiyev’in piyesi esasında yazmıştır (Elçin, 2005). 
Ağabeyim Ağa karakteri, en son Elçin Hüseyinbeyli’nin Yine İki Od Arasında ro-
manında karşımıza çıkmaktadır (Hüseynbəyli, 2017). Kendisinden önce ve sonra 
yazılan eserlerle kıyaslandığında, İlyas Efendiyev’in Hükümdar ve Kızı (1991) adlı 
piyesinde Ağabeyim Ağa,  daha merkezî ve güçlü karakter olarak görülmektedir.

Beyler Memmedovun’un farklı kaynaklara istinaden Ağabeyim Ağa’nın kişi-
sel özellikleri, saygınlığı, ünü hakkında verdiği bilgiler dikkate şayandır: 

“Genç ve tecrübesizliğine rağmen Ağabeyim Ağa şirin sohbetleri, zarif ve me-
deni davranışları ile Babahan’ı9 ram etmiş, kısa sürede onun itimadını kazanma-
yı başarmıştır. Parlak idraki ve feraseti sayesinde o, yaşadığı ülkenin içtimai-si-

9  Babahan Feth Ali Şah.
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yasi, kültürel hayatında faal iştirak eden ilk Müslüman kadın olmuştur. Ağabeyim 
Ağa İran’da Fransız dilini mükemmel öğrenerek Avrupalı dostlar edinmiş, döne-
mim bir sıra tanınmış, görkemli şahsiyetleri ile yazışmıştır. (…) 1811 yılında Ağa-
beyim Ağa, Fransa İmparatorunun karısı ile görüşmüş, onun aracılığıyla Napol-
yon Bonapart’a mektup göndermiştir” (Məmmədov, 1989: 15-16).

Birçok kaynakta gösterildiği gibi, Vasif Guliyev de Ağabeyim’in kendi amca-
sının oğlu Muhammed Bey Cavanşir’e duyduğu aşktan bahsetmektedir. Guliyev’e 
göre hem gurbet hem de sevdiğinden ayrılma derdi Ağabeyim bunalıma sokar. Ağa-
beyim, Tahran’da Feth Ali Şah ile nikâhlı olsalar da ilişkileri iki kardeş gibi olur, 
Feth Ali Şah, vaadine sadık kalarak Ağabeyim Ağa’ya hep saygılı davranır, onu 
sonuna kadar kendisine bir kardeş olarak görür (Quliyev, 1998: 74-75). Vasif Gu-
liyev’den çok daha önceleri Feyzulla Gasımzadenin İran’da çıkan “Name-i Hafta-
gi” gazetesine istinaden aktardığı bilgilere göre, Ağabeyim, ömrünün sonuna kadar 
bakire kalmıştır (Qasımzadə, 1974: 51). Bu fikir, güvenilir kaynaklara dayanma-
maktadır. Diğer araştırmalarda Feth Ali Şah ile Ağabeyim arasında güzel karı koca 
ilişkisinin, Şah’ın kendi hanımının hayranı olduğundan bahsedilmektedir. İran kay-
naklarında, Şah’ın Ağabeyim Ağa hakkında dediği “bu hanımla birlikte olmak beni 
çok mutlu ediyor” gibi bilgiler yer almaktadır (Bəşirli, 2015: 15).

Ağabeyim Ağa’yı 19. yüzyılın şiir ustalarından hesap eden Mehemmedeli 
Terbiyet, diğer kaynaklarda gösterildiği gibi, şairin 1248 (1832) yılında Kum şeh-
rinde vefat ettiğini belirtir (Tərbiyət, 1987: 20-21). “Karabağname” kitabında ise 
Ağabeyim’in 1834 yılında Feth Ali Şah Kaçar’ın “ölümünden sonra mescide gi-
rerek kendisini terk-i dünya ilan ettiği” ifade edilir. İran gazetesinden aktarılan bir 
diğer bilgiye göre, Ağabeyim Ağa, Feth Ali Şah’tan altı yıl önce, yani 1828 
yılında vefat eder ve şah bir yıl boyunca sevgili eşinin yasını tutar (Qasımzadə, 
1974: 51). Edebiyat kitaplarında şairin ölüm tarihi 1832 olarak gösterilmektedir. 
Mezarı İran’ın Kum şehrindedir (Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1991: 30).

2. Sanatı

Ağabeyim Ağa’nın şiirlerinin çoğu kaybolmuş, tam şekilde günümüze ulaş-
mamıştır. Şairin Türkçe yazdığı günümüze kadar belli olan birkaç şiiri vardır. 
Kaynaklarda Ağabeyim Ağa’nın “Ağabacı” mahlasıyla tanındığı belirtilmektedir. 
Mehemmedeli Terbiyet ise tezkiresinde Ağabeyim’den “Tuti” mahlaslı, “Ağabacı” 
adı ile ünlü şair diye bahseder (Tərbiyət, 1987: 20-21). Nebiyeva, âşık şiiri tarzında 
yazan kadın şairlerden bahsederken Ağabeyim Ağa hakkında, bu üslubu kullanan 
ilk kadın şair, hatta “XVIII. asrın ilk kadın âşığı” ifadesini kullanmaktadır (Nəbi-
yeva, 2019: 66, 113). Nebiyeva, İran’da “Divan-i Bacı” ismiyle tanınan Farsça şi-
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irlerinin konusunun esasen vatan, sıla, Karabağ olduğunu belirtir (Nəbiyeva, 2019: 
117-118). Farsça yazdığı şiirleri, kendisinden “kabiliyetli bir şair gibi bahsetme 
imkânı” vermektedir (Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1991: 31). Fakat şimdi-
ye kadar şairin adı geçen divanının veya şiirlerinin ilk kaynağı gösterilmemektedir. 

Vasif Guliyev’e göre Ağabeyim Ağa, Tahran’a gitmeden önce Karabağ’ın se-
falı yerlerini, Şuşa’nın dağlarını, ormanlarını, yaylalarını doyunca gezer, yurdu-
nun bütün güzelliklerini adeta gözlerine göçürür. Bu güzellikleri ömürlük bırakıp 
gitmeye mecbur kaldığı an bedaheten şiirler okumaya başlar:

Sende mesken salan ne bahtiyardır,
Sefalı koynun, hoş ab-havan vardır,
Devenin boynunda sefere çıkan
Zeng10 gibi gönlüm de sene bağlıdır. (Quliyev, 1998: 73)
Ağabeyim Ağa’nın ayrılık öncesi üzüntü içinde okuduğu bu şiir parçası, vata-

nına olan bağlılığını gösterir. Şairi hayatı boyunca terk etmeyen vatan sevgisi gi-
derek duygularını daha fazla tetikler, daha yaratıcı ve hüzünlü şiirlerin meydana 
gelmesine vesile olur. 

Ağabeyim’in iki dizeden veya bir dörtlükten oluşan şiirleri de vardır. Mehem-
medeli Terbiyet’in tezkiresinde şairin şöyle bir dörtlüğü yer almaktadır:

Vüsalına çatanların11 başka zevk ü sefası var, 
Çünkü güzel bir kuyunun saf suyu, hoş havası var. 
Sefer vakti zeng12 eyledim yüreğimin devesine, 
Bu kaydadır, her devenin öz zengi, [öz] nevası var. 
(Tərbiyət, 1987: 21)
Şairin en ünlü dizeleri ise şöyledir:
Efsus ki yârim gece geldi, gece gitti,
Hiç bilmedim ömrüm nece13 geldi, nece gitti. 
(Çəmənzəminli, 2005: 603; Bin yılın yüz şairi: Azerbaycan Şiiri Antolojisi, 

2000: 64; Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1991: 31)
“Yâddan çıhmaz Karabağ” dizeli bir bayatı, Azerbaycan edebiyatında olduk-

ça ünlü manilerdendir. Genel fikirler, bu mani-bayatının yazarının Ağabeyim ol-
duğu yönündedir:  

Men âşığım kara bağ,
Kara salkım, kara bağ.

10  Zeng – zil.
11  Vüsalına çatanların – vuslata erenlerin.
12  Zeng – zil.
13  Nece – nasıl.
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Tahran cennete dönse,
Yâddan çıhmaz Karabağ. 
(Azərbaycanın aşıq və şair qadınları, 1991: 31; Bin yılın yüz şairi: Azerbaycan 

Şiiri Antolojisi, 2000: 64; Çəmənzəminli, 2005: 661; Yaddan Çıxmaz Qarabağ, 
2007: 15). 

Niğar Refibeyli, bu bayatıyı “Azerbaycan kızının “kızıl kafeste” yazdığı şiir” 
olarak nitelendirir (Rəfibəyli, 1991: 11). Maninin Ağabeyim Ağa tarafından Tah-
ran’dayken, gurbet acısıyla söylendiğine dair türlü rivayetler vardır (Köçərli, 
1998: 24-25; Mustafazadə, 2009: 92).  Sarı Âşık hakkında ilk önemli araştırmayı 
yapan (1927) Salman Mümtaz da benzer maninin Ağabeyim’e ait olduğu yazar: 

Çene gara14, kara bak, 
Yağışa bak, kara bak 
Tahran cennete dönse 
Yaddan çıhmaz Karabağ. (Mümtaz, 2006:172). 
Görüldüğü gibi şu maninin ilk iki dizesi farklıdır. Söz konusu mani ya halk 

bayatıları arasında yer alır ya da ilk kaynak gösterilmeden müellifinin Ağabeyim 
olduğu yazılır. Yalnızca 1934’de Mustafa Fahreddin Mirzade tarafından bayatı-
nın yazarı, Sarı Âşık olarak gösterilir:

Garşımızda gara dağ 
Gara salgım gara bağ 
Tahran cennete dönse 
Yaddan çıkmaz Garabağ. (Mirzade, 1934: 178) 
Maniyi Sarı Âşık, sevgilisi Yahşı’dan ayırmak için İran’a sürgün edildiği za-

man yazmış olabilir. “Ayrıca Ağabeyim Ağa 18. asırda, Sarı Âşık ise çok daha 
önceleri yaşadığına göre sözü geçen bu bayatının müelliflik meselesi tartışmalı 
konulardan biri gibi görülmektedir” (Barmanbay, 2018: 353). 

Mehriban Vezir, kitabında kullandığı şöyle bir maninin yazarını da Ağabeyim 
Ağa olarak göstermektedir: 

Göz elinden, 
Dad… aman… göz elinden, 
Yârimi özgelere verdim, 
Özüm öz eliminen15. (Vəzir, 2016: 81)
Hacıyeva, İran basınına istinaden, Ağabeyim Ağa’nın âşık şiiri üslubunda 

yazdığı bir şiirin el yazmasının şah sarayı kütüphanesinde muhafaza edildiğini 
yazmaktadır (Hacıyeva, 2016: 88). Muhtemelen bize belli olmayan eserlerinin 

14  Gara – burada “bak” anlamındadır (Mümtaz, 2006:172).  
15  Eliminen – elimle.
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bir bölümü İran’daki arşiv ve cönklerden bulunabilir (Nəbiyeva, 2019: 119). Eli-
mizdeki örneklerin içinde en fazla rağbet gören, Ağabeyim Ağa’yı ünlü eden ese-
ri ise “Vatan Bağı16 Al-elvandır” dizesi ile başlayan şiiridir. 

3. “Vatan Bağı” Al-elvandır Şiiri Üzerine İnceleme

Vatan Bağı” Al-elvandır başlıklı şiirin ortaya çıkma tarihçesiyle ilgili söylen-
tilere göre, Feth Ali Şah, Ağabeyim Ağa’nın isteği üzerine Tahran’da büyük bir 
bağ yaptırır; meyve ağaçlarına, çiçeklerine, kazına, ördeğine dek her şeyi Kara-
bağ’dan getirttirir. Ağabeyim Ağa, ana yurdunun abuhavasını hissetmesi için bu 
bahçeye “Vatan Bağı” adını verir. Bahçeye dikilen bütün ağaçlar, çiçekler yaban-
cı memleketin toprağına uyum sağlar, fakat bir tek Hâr-ı Bülbül17 çiçeğinin tohu-
mu bitmez. Hâr-ı Bülbül çiçeğinin yalnızca Karabağ toprağında yetişen, kendisi-
ne vatan olarak yalnızca Şuşa’yı seçen nadide bir çiçek olduğuna inanılmaktadır. 
Hâr-ı Bülbül’ün eksikliğinden hayal kırıklığına uğrayan Ağabeyim Ağa, hüzünlü 
Vatan Bağı Al-Elvandır (Quliyev, 1998: 76-77) başlıklı şiirini yazar:

“Vatan bağı” al-elvandır18, 
Yok içinde Hâr-ı Bülbül.
Neden her yerin elvandır, 
Göğsün altı sarı, bülbül?! 
 Azerbaycan’da, Karabağ Hanlığında, İran’da baş gösteren siyasi olaylar, 

“Türkmençay”, “Gülistan” antlaşmaları sonucunda vatanının ikiye bölünmesi, 
yakınlarının, ailesinin başına gelenler, “halkı, toprağı için anavatanından, aşkın-
dan ayrı düşüp, kurban verilen” Ağabeyim Ağa’nın “dertlerinin üstüne sağal-
maz dert getirir” (Nəbiyeva, 2019: 117). Ağabeyim Ağa’nın kısmen de olsa te-
selli bulduğu “Vatan bağı”nda derdine merhem olabilecek Hâr-ı Bülbül çiçeğinin 
yokluğu, onun ümitlerini yok eder.

Seherin gülşen19 çağında,
Ne gezirsen bağı, bülbül?!
Okudun20, ağlım apardın21,
Oldun mene yağı, bülbül!

16  Bağ – geniş bahçe.

17  Hâr-ı Bülbül – sadece Karabağ bölgesinde yetişen bir çiçektir. “Hâr” farsça “diken” sözündendir.

18  Al-elvan – rengârenk, canlı renkler. 

19  Gülşen – gül bahçesi.

20  Okudun – öttün.

21  Ağlım apardın – aklımı aldın.
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Bülbül, Hâr-ı Bülbülden, şair de vatanından ayrı düşmüştür. Maşukuna hasret 
kalan âşık bülbülün figanı, şairin kendi içinde bastırdığı haykırışları hatırlattığı için 
derdine dert katan bülbüle “aklımı başımdan aldın, bana yağı, düşman oldun” der.

Bülbül, sen dala çekersen22,
Gözyaşım güle23 dökersen,
On bir ay cefa çekersen,
Bir ayı da zarı24, bülbül.
Şair, bülbülün vücudu eğik şekilde gözyaşları akıtmasını mecazi şekilde ifade 

ederek, bülbülü “dal (د)” harfine benzetir. Bülbül “dal (د)” harfi gibi eğik durduğu 
için akıttığı gözyaşları da kendi yüzüne değil çiçeğin üzerine, sanki şairin kalbine 
dökülür. On bir ay cefa çekip gülün yüzünü görmeyen bülbül, bir aylık gül-çiçek 
mevsimini de Hâr-ı Bülbül olmadığı için ah naleyle geçirir.  

Bülbül, geyibsen25 al, yeşil, 
Kolların boynumdan aşır, 
Ağlamak mene26 yaraşır, 
Koy ağlayım bari, bülbül!
Şair, ağlamanın bülbülden çok kendisine yakıştığını söyler, çünkü bülbül daha 

serbesttir, şair ise gözyaşlarını daha çok içine akıtmaya mahkûmdur. 
Bülbül, seni kim uçurttu,
Kim daldan dala kaçırttı,
Kim sana bade içirtti,
Kimler oldu saki, bülbül?
Siyasi-diplomatik bir rehine olarak ebediyen vatanından ayrı düşen şair, bül-

bülün kaderini de merak ederek onu kimlerin yerinden, yurdundan ettiğini, kim-
lerin saki olup ona bade içirdiğini sorar ki, buradan şairin kendisini badeli âşık 
olarak gördüğü söylenebilir. 

Şiirin tamamı, eserin yazılma tarihçesiyle birlikte incelendiğinde, Ağabeyim 
Ağabacı’nın vatan hasreti ve özlemini hiç olmazsa birazcık dindirmek, dert yü-
künü hafifletmek çabasının hayal kırıklığıyla sonuçlandığı, eski yaralarının ta-
zelendiği görülmektedir. Gurbette yazılan, şairin sıla hasretinin, kalp sızılarının 
duyulduğu bu şiir kısa sürede gönüllere kök salmıştır. 

22  Dala çekersen – “dal” harfine benzersin. Burada Arap alfabesinin sekizinci harfi olan dal (د) kastedilmiştir. 
“Boynu bükük” anlamındadır. 

23  Gül – çiçek.

24  Zarımak – inlemek, figan etmek.  

25  Geyibsen – giymişsin.

26  Mene – bana.
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Beyler Memmedov’un ifade ettiği gibi, Ağabeyim Ağa’nın şiirlerinin özü, va-
tan sevgisi, ayrılık azabı, kara sevda ve iyi niyetlerden oluşmaktadır; bu şiirin de 
tutkulu, alevli ve kederli mısralarını onun şahsi faciasından, manevi acılarından, 
heyecanlarından ayırmak çetindir (Məmmədov, 1989: 16). Gerçekten de şairin 
kendi hayalini tam şekilde gerçekleştiremediğinden duyduğu yetersizlik, ümit-
sizlik ve çaresizlik duygularının mısralara dönüşmesi sonucunda meydana çıkan 
“Vatan bağı al-elvandır” şiirindeki dert, hasret, gam yükü ağır olduğu gibi genel-
leme yönü de oldukça güçlüdür. Bu şiir, sadece Ağabeyim Ağa’nın hayatını değil 
hem de bütünlükte başı musibetler çekmiş, vatanı sürekli yabancılar tarafından 
yağmalanmış Azerbaycan halkının tarihî kader yolunu anlatan bir destan niteli-
ğindedir.

3.1. Karabağ’a Kavuşma Hayalinin Sembolü Hâr-ı Bülbül 

Hâr-ı Bülbül çiçeği, “Ophrys mammosa” adlı bir orkide türüdür. Yalnızca Ka-
rabağ’da, Şuşa toprağında yetiştiğine dair inançların etkisiyle bu çiçeğe efsanevi 
anlamlar yüklenmiştir. Azerbaycan edebiyatında kendine özgü yer edinen Hâr-ı 
Bülbül çiçeği, edebî eserlere konu olduğu gibi, efsane ve rivayetlerle de adından 
söz ettirmektedir.

Hâr-ı Bülbül (Xarıbülbül) çiçeği

Bir rivayete göre,  Hâr-ı Bülbül çiçeğine âşık olan bülbül, aşk nağmeleri söy-
leyerek göğsünü onun dikenine dayar ve kendini feda eder, böylece âşık-bülbül 
ile maşuk- çiçek ebediyen kavuşmuş olurlar. Doğanın büyüsüyle gül ile bülbülün 
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böylesine hayret edici vuslatı başka hiçbir yerde görülmemektedir. Hâr-ı Bülbül 
çiçeği, doğada eşi benzeri bulunmayan bu esrarengiz kavuşmanın sembolüdür. 
Hâr-ı Bülbül çiçeği görünüşü ile bu sembolü yaşatarak efsaneleşmiştir. Bu gibi 
rivayetler, Ağabeyim Ağa’nın kaderiyle bağdaştırılmaktadır. Hâr-ı Bülbül çiçeği, 
Ağabeyim’in vatana kavuşma hayalinin sembolüdür.

Sovyetlerin dağılmasıyla patlak veren Karabağ savaşından ve Şuşa’nın işgalin-
den sonra, Hâr-ı Bülbül, Türk halkının Karabağ’a kavuşma hayalinin sembolüne 
dönüşür ve yeniden şiirlere konu olmaya başlar. Örneğin, “Biliyorum, hiç görme-
dim seni, Hiç ellerime alıp koklamadım” diyen Osman Baş, “Hâr-ı Bülbül” adlı 
şiirinde;  Karabağ simgesinin “feryadını yüreğinde hisseder”, “Mehmetçik hazırlık 
yapıyor sefere, Dik dur vatan toprağında, alnın açık olsun...” der (Baş, 2013: 96). 
“Hâr-ı Bülbül (2)” isimli altı dörtlükten oluşan bir diğer şiirinde ise “Bekle bizi 
sana geleceğiz...” diyen Osman Baş, yine Hâr-ı Bülbül’e şöyle hitap eder:  

Ey Türk’ün cananı, ey Hâr-ı bülbül,
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.
Esaret altında açılmayan gül,
Sözüm sözdür, geleceğim bir tanem.  (Baş, 2019)
Hâr-ı Bülbül çiçeğinin adı, sanatçı Ahmet Şafak’ın “Karabağ” şarkısında da 

geçmektedir. 2017’de Bolu Belediyesi tarafından açılan “Karabağ Parkı”nda, 
Azerbaycanlı heykeltıraş Akif Asgarov tarafından yapılan Hâr-ı Bülbül çiçeğinin 
heykeli bulunmaktadır. 

3.2. Vatan Bağı ve Sarı Bülbül

Ağabeyim Ağa’nın Vatan Bağı Al-elvandır başlıklı şiiri, Sarı Bülbül adlı ünlü 
Azerbaycan halk şarkısının sözlerini anımsattığı için bu iki şiirin karıştırıldığı 
görülmektedir. Vâsif Guliyev’e göre, halk, Ağabeyim Ağa’nın şiirine beste yap-
mış, ağızdan ağıza geçip dilden dile düşen şarkı, şair ruhunu, halk ruhunu yaşata-
rak günümüze dek ulaşmıştır. “Bilinmeyen bir müellifin bu şiire bestelediği şarkı 
adeta Ağabeyim Ağa’nın kederli hayatı hakkındaki musikili hikâyedir” (Quliyev, 
1998: 77). Hatta Ağabeyim’in kendisinden de besteci gibi bahsedilmektedir  (Və-
zir, 2016: 6). Öncelikle, Sarı Bülbül adlı ünlü türkü sözlerine bakıldığında (El 
çələngi, 2004: 147), bu iki şiirde yalnızca dört mısranın aynı olduğu görülmektedir. 
Türkü, dört beyitten, Ağabeyim’in şiiri ise beş beyitten oluşmaktadır. Ağabe-
yim Ağa’ya ait edilen şiirin ilk dörtlüğünün iki mısrası, “Sarı Bülbül”  türküsünün 
başında, diğer iki mısrası ise türkünün  sonunda  geçmektedir: “Vatan bağı” al-
elvandır, Yok içinde Hâr-ı Bülbül.”, türküde ilk beytin 1. ve 2. dizesinde, “Neden 
her yerin elvandır, Göğsün altı sarı, bülbül?!” mısraları ise türküde son beytin 3. 
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ve 4. dizesinde geçmektedir. Türküdeki şu beyitte ise Ağabeyim’in şiirindeki ka-
ramsarlıktan uzak, iyimser bir ruh hâlinin sergilendiği görülmektedir:

Oku, kuşlar dile gelsin, 
Hoş nefesin ele27 gelsin, 
Yârim güle güle gelsin, 
Ben çalanda tarı28, bülbül, 
Sarı bülbül, sarı bülbül. (El çələngi, 2004: 147).
Ayrıca, bir türkünün tarihinin 18.-19. yüzyıldan çok daha eskilere dayanma 

olasılığı vardır. Dolayısıyla Ağabeyim Ağa’nın, türkünün başında ve sonunda ge-
çen ikişer mısrayı şiirine ilk beyit olarak seçme ihtimali daha güçlüdür. 

Sonuç

“Ağabacı” mahlaslı Ağabeyim Ağa Cavanşir, Azerbaycan edebiyatında kadın 
sanatkârlar arasında ilk gurbet şairi olarak bilinmektedir. Ağabeyim Ağa, en az 
sanatı kadar rivayetlerle donatılmış tarihî kişiliği ile de dikkat çekmektedir. Ağa-
beyim Ağa’nın’nın ünlü olmasının temel nedenleri şunlardır: Karabağ Hanının 
kızı olması; İran şahına baş harem olmak üzere, aslında ise bir “siyasi rehine” 
olarak Tahrana gönderilmesi; zekiliği, güzel konuşma yeteneği, aktif sosyal, siya-
si faaliyeti, İran sarayında saygı görmesi; edebî faaliyeti. Eserlerinin az olmasına 
rağmen sırf bu özellikleri sayesinde 19. yüzyıl başlarında Karabağ tarihinde en 
ilgi çeken kadınlardandır. 

Ağabeyim Ağa’nın kişiliği, siyaset ve edebiyatın birleştiği nokta gibi dikkat 
çekmektedir. Bu yüzden edebî eserlere de konu olmuş, hakkındaki gerçeklikler 
ve rivayetler birbirine karışmıştır. Vatanı Karabağ’dan ayrı kalması onu hem ma-
nen hem de tarihsel olarak Karabağ’ın ayrılmaz parçası hâline getirmiştir. 

Karabağ meselesinin en hassas ve güncel problem olması üzere özellikle 
1990’lı yıllardan başlayarak Ağabeyim Ağa, edebî camiada “Vatan Bağı Al-el-
vandır” başlıklı şiiriyle adından sıkça söz ettirmeğe başlar. Şiir, şairin vatan has-
retini, sıla derdini biraz olsun dindirmek çabasının boşa gitmesiyle yaşadığı hayal 
kırıklığı sonucunda meydana çıkmıştır. Karabağ’a kavuşma hayalinin sembolüne 
dönüşen Hâr-ı Bülbül çiçeği, vatan ile bağlarını koparmayan Ağabeyim ile öz-
deşleştirilmiştir. “Vatan Bağı Al-elvandır” şiiri, Ağabeyim Ağa’nın olduğu 
kadar, vatanı işgal altında kalan Azerbaycan halkının da kader yolu hakkında 
hazin bir destan niteliğindedir. 

27  El – halk, yurt, oba.

28  Tar – telli çalgı aletidir.
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Ağabeyim Ağa’nın yaşam hikâyesi ve şiirleri, vatan hasretini orijinal şekilde 
ifade etmektedir. Şairin günümüze ulaşmayan eserlerini bulmak için İran’daki 
arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yürütülmesine, cönkler üzerine incelemeler 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bölüm-3

Önyargı Temelli Nefret Suçları İle Bu Suçlara 
Yönelik Farklı Ülkelerdeki YasalUygulamalar

Aslı Yayak
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Bu bölümde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve 
İnsan Hakları Ofisi (OSCE-ODIHR) tarafından kabul edilerek izlenen önyargı 
temelli nefret suçları ile bu suçlara yönelik farklı ülkelerdeki yasal uygulamalar 
incelenmiştir. Bu bağlamda, en son yayınlanan 2018 yılı raporları temel alınarak 
farklı ülkelerdeki nefret suçu türleri değerlendirilmiştir.  

Ülkeler bağlamında özellikle son yıllarda ortaya çıkan “ötekileştirme” olgusu; 
etnik, dinsel, dilsel, kimliksel ve düşünsel ayrışmalara neden olarak özel bir suç 
türünün doğmasına yol açmıştır. Tarihi çok eskiye dayanmasına karşın, literatü-
re girmesi ve farklı bir suç türü olarak kabul edilmesiyle birlikte “nefret suçları” 
hem uluslararası hem de ulusal hukuk düzenlemelerinde yerini almaktadır. Kimi 
ülkeler nefret suçlarına direkt olarak kanunlarında yer verirken, kimi ülkeler de 
nefret saikiyle işlenen suçları ağırlaştırılmış sebepler dâhilinde işlenen suçlar 
olarak kabul etmektedir.  

Hem ayrımcılık hem de önyargı bileşenlerini yapısında bulunduran nefret suç-
larını küresel anlamda tanımlayan veya yasaklayan bir sözleşme/düzenleme bu-
lunmamaktadır. Ancak nefret suçlarıyla ilgili en kapsamlı tanımı yapan kurum 
olarak karışımıza bölgesel bir hükümetler arası organizasyon olan Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) çıkmaktadır. OSCE nefret suçunu şu şekilde 
tanımlamaktadır: “Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir suçun hedefinin, gerçek 
veya hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel 
ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı ola-
rak benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, 
aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları 
da kapsayacak şekilde işlenen her türlü suçtur.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere, 
nefret suçu yukarıda sayılan özellikler sebebiyle bir kişiye/gruba ya da onların 
mülklerine yönelik önyargı motivasyonuyla gerçekleştirilen suçlardır. OSCE, bir 
suçun nefret suçu olarak kabul edilebilmesi için iki temel şartın sağlanması ge-
rektiğini ifade etmektedir. Bunlardan ilki, yapılan eylemin ceza kanunlarında bir 
suç olarak kabul edilmesi, diğeri ise bu suç eyleminin önyargı motivasyonuyla 
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Nefret suçlarıyla ilgili kanunlar dünyanın değişik ül-
kelerinde farklılıklar arz etse de, bu cezai suçların ortak noktası hemen hepsinin 
şiddet içeren eylemler olmalarıdır. Suçun önyargı motivasyonuyla işlenmiş olma-
sı da nefret suçlarını diğer suçlardan ayıran başka bir özelliktir. Bu suçlar, belirli 
bir grup üyesine ya da grup üyelerinin tamamına yönelik olabileceği gibi onlara 
ait mülklere, ibadethane ve mezarlık gibi referans noktalara yönelik de gerçekleş-
tirilebilir (1). Yaralama, öldürme, tehdit, mala zarar verme, cinsel saldırı, hakaret, 
hırsızlık, yağma suçları gibi suçlar da nefret suçları kapsamında değerlendirile-
bilir (2).
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Nefret suçlarında gerçek mağdur direkt hedefe konan kişiyken, ait olduğu top-
lumsal grup potansiyel mağdur konumundadır (3). Nefret suçu mağdurları bi-
reysel kimliklerinden çok belli bir sosyal topluluğa/gruba ait olmaları üzerinden 
hedef seçilmektedirler. Nefret suçları sadece mağdura zarar vermekle kalmaz, 
toplumdaki önyargı ve ayrımcılığı körükleyerek aslında mağdurun ait olduğu 
toplumsal gruba tehditkâr bir mesaj vermiş olur. Bu sebeple de nefret suçları 
sembolik suçlar olarak anılmaktadır (1). 

Burada altta yatan temel hedef, mağdur kişiye/topluluğa içinde bulundukla-
rı toplumun bir parçası olmadıklarını hatırlatmaktır. Bu mesajı alan grup üyele-
rinde ortaya çıkabilecek kaygı ve endişe, kimliğin reddedilmesi noktasına kadar 
ulaşmaktadır. Bunun sebebi, kişinin, ait olduğu grup ya da kimliğinden ötürü 
bir saldırı yaşayabileceği endişesi duymasıdır. Potansiyel olarak bir nefret suçu 
mağduru olabileceği algısı ile yaşanan çevre baskısı, bireylerin kendi kimlikleri-
ni reddederek farklı bir kimlikle görünme isteği şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 
Bireysel ölçekte başlayan bu kimlik reddi durumu, zamanla toplumsal bir prob-
leme evrilmektedir (1).

Yukarıda da bahsedildiği gibi, nefret suçu sadece suçun mağduruna etki et-
mekle kalmaz. Durgun suya atılan bir taş misali, etkisi en yakın çevresinden baş-
layarak dış gruplara doğru dalga dalga yayılmaktadır. “Sıra bize/bana ne zaman 
gelecek?” sorusu insanların kaygı düzeyini arttırmaktadır (4). 

Birçok kriminoloji uzmanına göre suçun ortaya çıkması için motivasyon ge-
reklidir ancak yeterli değildir. Motivasyonun yanında fırsatın da bulunması el-
zemdir. Ortada suç motivasyonunu eyleme dönüştürecek uygun hedefler olmazsa 
suçun gerçekleşmesi olası değildir (5). 

Nefret suçlarıyla bazen birlikte anılan bazen de karıştırılan kavramlardan biri 
“nefret söylemi” dir. Aslında nefret söylemi, nefret suçuna zemin hazırlayan, ona 
yol açan ve altyapısını oluşturan bir hoşgörüsüzlük dışavurumudur. Dolayısıyla 
nefret söylemi hafife alınmaması gereken, aksine nefret suçlarını körükleyen ve 
ciddi toplumsal çatışmalara yol açabilen bir söylem türüdür. Nefret söylemiyle 
ilgili en geniş kapsamlı tanımı Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu R (97) 20 sa-
yılı ve 1997 tarihli kararında bildirmiştir. Buna göre nefret söylemi; “Irkçı nef-
ret, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan 
milliyetçilik de dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini 
yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gören her türlü ifade biçimidir.” şeklin-
de tanımlanmıştır. Nefret söylemi de nefret suçlarına benzer olarak bir kişi ya da 
gruba yönelik olarak önyargı temelli gerçekleştirilen söylemlerdir. Nefret söyle-
mi fiili bir eylem olmamakla birlikte gelecekte gerçekleşebilecek bir nefret suçu 
için zemin hazırlar (6).   
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Bir söylemin nefret söylemi olarak tanımlanması için söylemin, başka bireyle-
rin olduğu bir ortamda veya kamuya açık bir şekilde iletilmesi ve belirli bir gruba 
veya bir bireyin (varsayılan) grup kimliğine yönlendirilmesi gerekmektedir (7).

İnceoğlu ve Sözeri (8) nefret söyleminin, tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüz-
lüğün dışavurumu olduğunu ifade etmektedir. Oran da (9) nefret söyleminin bir 
noktada nefret suçunun işlenmesinin ön koşulu olduğunu belirtmektedir.

Bu aşamada, nefret piramidi teorisine de değinmek gerekir. “Fighting Hate 
for Good” sloganıyla yola çıkan ve 1913 yılından bu yana faaliyette olan, nefret 
suçları/nefret söylemiyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olan Anti-De-
famation League’in hazırladığı bu nefret piramidinde birbiriyle zincirleme ilişki 
içerisinde olan eylemler söz konusudur ve her biri diğerini bir ileri aşamaya taşır. 
Bu piramit, nefret söyleminden nefret suçuna giden yolu açık bir şekilde göster-
mektedir (10)   

Şekil 1. Nefret Piramidi

Bu piramide göre, en alt kısımda önyargılı tutumlar basamağı vardır. Bu ba-
samakta; kalıp yargılar, vurdumduymaz yorumlar, farklılıkların korkusu, kapsa-



48

yıcı olmayan dil, belirli bir azınlığa yönelik bilinçsizce yapılan ayrımcı/saldırgan 
söylemler, benzer fikirde olan insanları bularak önyargıları doğrulama, olumlu 
bilgi yerine olumsuz ya da yanlış bilgiyi kabul etme gibi bileşenler bulunmakta-
dır. Önyargılı tutumların bir üstündeki basamak ise önyargı eylemleridir. Bunun 
içinde; zorbalık, alay etmek için isim takma, iftira atma, lakap takma, sosyal ka-
çınma, insan-dışılaştırma, önyargılı/aşağılayıcı şakalar yapma eylemleri yer alır. 
Bir üst basamakta ise ayrımcılık vardır. Bu basamak; ekonomik ayrımcılık, poli-
tik ayrımcılık, eğitimsel ayrımcılık, iş ayrımcılığı, konut ayrımcılığı, ırk ayrımı 
ve ceza yargılamasındaki eşitsizlikleri içerir. Bir üst basamakta yer alan önyargı 
motivasyonlu şiddet katında ise, cinayet, tecavüz, saldırı, kundakçılık, terörizm, 
vandalizm, kutsal olana saygısızlık, tehditler gibi faaliyetler yer alır. Nefret pi-
ramidinin en üst basamağını ise soykırım oluşturur. Soykırım, bir gruba ait tüm 
insanları sistematik ve kasıtlı olarak ortadan kaldırma niyeti veya eylemi olarak 
kabul edilir (11)  

Nefret piramidinden de görüleceği üzere, önyargılı tutumlar zamanla eylem-
lere dönüşerek soykırıma kadar varabilmektedir. Dolayısıyla nefret suçları için 
uygun zeminin önyargı temelli nefret söylemleriyle oluştuğu açıktır. 

Nefret söylemi ile nefret suçunun ayrıldığı en önemli nokta; temel bir suçun 
varlığıdır. Nefret söyleminden nefret ya da önyargı saiki çıkarıldığında ortada ce-
zalandırılacak bir fiil kalmamaktadır. Nefret söylemi, nefret suçunun soruşturul-
ması aşamasında failin nefret ya da önyargı saiki taşıyıp taşımadığının kanıtlan-
ması açısından işlevseldir (1).

Araştırmacılar, ayrımcılığa uğrayan kişilerde ruhsal bozuklukların sıklığının 
fazla olmasını, bu kişilere yönelik önyargı ve ayrımcılığın yol açtığı stresli sosyal 
çevreye bağlamaktadırlar (12). “Azınlık stresi” (minority stress) olarak anılan bu 
durum, ayrımcı deneyimler, reddedilme beklentisi, gizlenme, içselleşmiş homo-
fobi ve ileri savunma stratejileri gibi stres oluşum süreçlerini içermektedir (13).    

OSCE-ODIHR, önyargı temelli suçları 9 alt grupta ele almaktadır. Kurum; 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, Roman ve Sinti’lere yönelik önyargı, Anti-semi-
tizm, Müslümanlara yönelik önyargı, Hristiyanlara yönelik önyargı, diğer din ve 
inanç üyelerine yönelik önyargı, cinsiyete yönelik önyargı, cinsel yönelim veya 
toplumsal cinsiyete yönelik önyargı, engelli bireylere yönelik önyargı temelinde 
nefret suçlarını rapor etmektedir (14). 

Irkçılık & Yabancı Düşmanlığı-Birleşik Krallık

Nefret söylemi tanımının da içinde geçen yabancı düşmanlığı kavramı, Yu-
nanca xenos/yabancı ve phobos/korku kelimelerinin birleşimiyle “xenophobia” 
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olarak oluşmuş, ancak kavram yerini zamanla yabancı düşmanlığına bırakmıştır 
(15). Yabancı düşmanlığı, “topluma ya da ulusal kimliğe yabancı olan ya da ya-
bancı olduğunu algıladığı kişileri reddeden, dışlayan ve sıklıkla kötüleyen tutum-
lar, ön yargılar ve davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır (16). Yabancı düşman-
lığı ile karıştırılan kavramlardan bir tanesi ırkçılıktır. Irkçılık temelde yabancı 
düşmanlığının en uç noktası olarak kabul edilir (17).

İngiltere’de 2018 yılında polis tarafından kaydedilen nefret suçları sayısı 
111.076’dır. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı olarak toplam 78.991 olay 
rapor edilmiştir. 18.055 kişi yargılanmış, 10.817 kişi mahkûm olmuştur. Irkçı-
lık ve yabancı düşmanlığı kategorisinde kaydedilen nefret suçları, Birleşik Kral-
lıktaki ülkeler ve Çingene veya İrlandalı Gezginler dâhil olmak üzere ırk, renk, 
milliyet, etnik veya ulusal kökene göre tanımlanan herhangi bir grubu içerebilir. 
Ayrıca, sığınmacı veya mülteci oldukları için hedeflenen kişileri de kapsar (18).  

Birleşik Krallık düzenli olarak ODIHR’e nefret suçu verilerini bildirmektedir. 
Birleşik Krallık nefret suçu kanunları; genel ceza artırım hükümlerinin ve maddi 
suçların birleşimidir. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da nefret suçu verileri 
Emniyet Amirleri Birliği, Kraliyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından top-
lanmaktadır. İskoçya’da ise veriler, Savcılık Mali Polisi tarafından toplanarak ge-
lecek yılın Nisan ayından Mart ayına kadar olan raporlama dönemini kapsayan 
polis ve kovuşturma verileri düzenli olarak yayınlanır. Birleşik Krallık, bildiril-
meyen nefret suçlarını önlemek için düzenli olarak mağduriyet araştırmaları yü-
rütmektedir (18).

Nefret suçu Birleşik Krallık tarafından “mağdur ya da başka bir kişi tarafın-
dan, kişisel bir özelliğe dayalı birine karşı düşmanlık ya da önyargı motivasyon-
lu olarak algılanan herhangi bir cezai suç” olarak tanımlanmaktadır. Bu ortak 
tanım; 2007’de Kraliyet Savcılık Servisi, Cezaevi Servisi (şu anda Ulusal Suçlu 
Yönetim Servsi) ve ceza adalet sistemini oluşturan diğer kurumlar tarafından ka-
bul edilmiştir. Merkezi olarak izlenen beş nefret suçu türü vardır: i)ırk veya etnik 
köken ii) din veya inançlar iii) cinsel yönelim iv) engellilik v) transseksüel kimli-
ği. Polis bir suçu kaydederken suçun, bu sayılan beş türden bir veya daha fazlası 
tarafından motive edildiğini işaret edebilir (örneğin bir suç, mağdurun ırk ya da 
dinine yönelik önyargı sebebiyle motive edilebilir) (18).

Polis Koleji 2014 yılında, nefret suçu çevresindeki polis güçlerine, ırkçı nef-
ret suçu tarafından kapsanabilecek bilgiler de dâhil olmak üzere operasyonel reh-
berlik sağlamıştır. Kılavuz “Irkçı nefret suçu; İngiltere, Çingene veya İrlandalı 
gezginler de dâhil olmak üzere ırk, renk, milliyet veya etnik veya ulusal kökene 
göre tanımlanan herhangi bir grubu içerebilir.” belirtmektedir. Bu tanım, etnisi-
te veya kökenleriyle bağlantılı olarak sığınmacı veya mülteci oldukları için he-
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deflenen bir kişiyi otomatik olarak kapsar. Politika ve mevzuat “insan hakları” 
yaklaşımını benimser ve azınlık gruplarının yanı sıra çoğunluğu da içine alır. Bu, 
yabancı düşmanlığı unsurlarına sahip suçların (bazı ulusları hedef alan grafitiler 
gibi) polis tarafından ırkçı nefret suçları olarak kaydedileceği anlamına gelir. Bir 
suç, merkezi olarak izlenmeyen ve bu yüzden istatistik bültenindeki verilerin bir 
parçası olmayacak (örneğin yaş veya cinsiyet) bir karakteristiğe karşı nefret ile 
motive edilebilir. Operasyonel olarak, böyle bir suç hala polis tarafından bir nef-
ret suçu olarak araştırılabilir. Polis, nefret suçlarının toplam sayısını kaydetmenin 
yanı sıra motive edici faktörlerin sayısı hakkında da bilgi toplar. Polis ve nefret 
olaylarının izlenmesine katılan iki sivil toplum kuruluşu (Community Security 
Trust ve Tell MAMA), her bir kayıtlı kurumun olayları hakkında veri alışverişini 
sağlar. Böylece herkes için nefretin bütünsel bir resmini sağlayan Bilgi Paylaşım 
Anlaşmalarına katılmış olurlar (18). 

Roman ve Sinti’lere Yönelik Önyargı-Polonya

Nefret suçlarının temelinde hoşgörüsüzlük yatmaktadır. Gerek dünyada ge-
rekse Türkiye’de etnik kökenlerinden ve kültürel kimliklerinden dolayı en faz-
la nefret söylemiyle karşı karşıya kalan kesimlerden birisi de Romanlardır (19).

1971’de Londra’da yapılan Çingene Konferansında bütün çingenelerin “Ro-
man” olarak anılmasına karar verildiği bilinmektedir (20).

Romanlara yönelik toplumsal damgalama, onların hayatlarında birçok anlam-
da olumsuzluğa yol açarken, devlet tarafından sağlanan hak ve hizmetlere erişim-
lerinde de engeller oluşturmaktadır (21).

Polonya’da 2018’de 1117 nefret suçu polis tarafından kaydedilmiştir. Bunlar-
dan 397’si yargılanırken, 315’i mahkûm olmuştur. Toplamda 43 Roman ve Sin-
ti kişiye yönelik önyargı temelli nefret suçu işlenmiştir. Bunların içinde fiziksel 
saldırı, tehdit ve özel olarak belirtilmemiş saldırılar mevcuttur. Polonya’da bazı 
kamu kurumları nefret suçlarıyla ilgili verileri izlemek ve/veya toplamakla ilgi-
lenmektedir. Bu alandaki ana aktörler polis ve savcılıklardır. Her birinin bu görev 
için ayrı bir kayıt sistemi ve metodolojisi vardır. 2015 yılından bu yana, polis ile 
İçişleri ve İdare Bakanlığı ortaklaşa bir nefret suçu veri toplama sistemi geliştire-
rek bunu paylaşmıştır. Irksal, ulusal, etnik veya dini geçmişi nedeniyle insanlara 
karşı işlenen tüm suçlar nefret suçları olarak sınıflandırılır. Nefret suçu kaydına 
ilişkin genel bir kılavuz olmasa da polis memurlarının failin önyargı saiki ile ha-
reket edip etmediğini tespit etmeleri gerekmektedir. Eylem sırasındaki davranış 
ve ifadeler, suçun koşulları ile mağdurla bağlantılı özellik ve koşullar gibi ön-
yargı göstergeleri suç motivasyonunu belirlemek için kullanılır. Nefret suçları 
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polis kuvvetlerinin elektronik veri tabanında vaka formunda işaretlenir. Nefret 
suçlarının önlenmesinden ve soruşturulmasından hem merkezdeki hem de yerel 
düzeydeki özel koordinatörler sorumludur. Görevleri; nefret suçlarıyla ilgili böl-
gelerindeki verileri toplamak ve aylık olarak Ulusal Polis Bilgi Sistemi’ne bildir-
mektedir (22).  

Aylık raporlar İçişleri ve İdare Bakanlığına iletilir. Aynı yapı, Polonya Ceza 
Kanunu kapsamındaki suçlar olarak nefret söylemi olaylarını izlemek için de kul-
lanılır. Ancak bunlar raporda ayrılabilir. Polisin verileri talep üzerine temin edile-
bilir. Savcılar, yargılamada önyargı saikleri tespit edildiğinde veya suçta ima edil-
diğinde nefret suçlarını kaydederler. 2014 yılında başsavcılık tarafından yayınla-
nan nefret suçu davalarının yürütülmesine ilişkin yönergeler, kovuşturma ve nef-
ret suçlarını bildirme uygulamalarını birleştirmektedir. Her kovuşturmalı nefret 
suçu ve davalar, cumhuriyet savcılığına bildirilmelidir. Başsavcılığa tüm dava-
lar hakkında bir rapor veren ve ikincil (ast) savcılıklara önerilerde bulunan Ulu-
sal Savcılık Ofisinin Hazırlık İşlemleri Dairesi tarafından da izlenmelidir. Ulusal 
Savcılık Ofisi nefret suçlarıyla ilgili verileri 6 ayda bir online olarak yayınlar. 
Yayınlanan veriler, belirli bir süre içinde savcının organizasyonel birimlerinde 
yürütülen soruşturmalar hakkındaki raporlardan alıntılar içermektedir. Adalet Ba-
kanlığı Strateji ve Avrupa Fonları Bölümünde İstatistiksel Yönetim Bilgileri Bi-
rimi, nefret suçları hakkında bilgiler de dâhil olmak üzere istatistiksel raporları 
düzenlemek, koordine etmek, denetlemek ve hazırlamaktan sorumludur. Veriler 
iki kaynaktan elde edilir: Her 6 ayda bir mahkemeler tarafından hazırlanan ista-
tistiksel raporlardan ve Ulusal Suç Sicili’nin elektronik veri tabanından. Veriler 
online olarak yayınlanmaktadır (22). 

İçişleri ve İdare Bakanlığı polis raporlarını derlemenin ve mahkemelerin yargı 
sonuçları hakkında bilgi almanın yanı sıra, kendi bağımsız izleme faaliyetlerini 
de yürütmektedir.      

Anti-Semitizm-Almanya

Anti-semitizm ODIHR’ın 2005 tanımında; Yahudilere yönelik nefret ve mo-
tivasyon kazanan her türlü sözlü ya da fiziksel dışavurum olup, Yahudi olan ya 
da olmayan bireyler, sahip oldukları mülkler, Yahudi cemaatlere ait kurumlar ve 
ibadet yerleri aleyhine gerçekleştirilmektedir (23).

Almanya’da 2018 yılında polis tarafından 8113 nefret suçu olayı kayıt edil-
miştir. 307 tanesi anti-semitizm olarak kayıtlara geçmiştir. Bu 307 vakada, fizik-
sel saldırı, hırsızlık, mülke zarar verme, kundakçılık, mezarlara saygısızlık, teh-
dit/tehdit edici davranışlar bulunmaktadır (24).
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Almanya’da polis, nefret suçları da dâhil olmak üzere siyasi olarak motive 
edilen suçlarla ilgili ülke çapında veri toplar. Veri toplama; uygulama kurallarına, 
yönergelere ve talimatlara dayanmaktadır. Bunlar; Almanya Federal Hükümeti 
ile İçişleri Bakanlarının daimi konferansının bir parçası olan çalışma grupların-
daki Alman Yerel Hükümetleri arasında koordine edilmiş ve üzerinde anlaşmaya 
varılmıştır. Nefret suçları şu şekilde tanımlanır: Nefret suçu, suçun ve/veya suç-
lunun tutumunun farkına varıldığında, siyasi olarak motive edilen suçlardan olu-
şur. Suçun; uyruğu, etnik kökeni, ırkı, ten rengi, dini, kökeni, görünüşü, engellili-
ği, cinsel yönelimi veya sosyal statüsü nedeniyle bir kişiye karşı yönlendirildiği-
ne dair belirtiler vardır. Eylem, bu güdülerden biriyle neden-sonuç ilişkisi içinde 
olmalı ve bir kuruma ya da bir nesneye yöneltilmiş olmalıdır (24). 

Mağdur, bir nefret suçu bildirdiğinde veya polis memurları bir nefret suçu tes-
pit ettiklerinde, yerel polis bir form doldurmaktadır. Diğer şeylerin yanında form 
şu bilgileri toplar: idari veriler (örnek bölüm ve dosya numarası), olayların kısa 
bir açıklaması, suçun zamanı, suç mahali, hedef, şüpheliyle ilgili bilgi, mağdurla 
ilgili bilgi (özellikle mağdurun karakteristikleriyle ilgili), ihlal edilen yasa, suçun 
niteliği ve suçun aşırılıkçı (radikal) bir suç olup olmadığı. Buna ek olarak eylem, 
11 alt konuya ayrılmıştır: anti-semitizm, antiziganizm (Roman ve Sintilere yöne-
lik önyargı ve düşmanlık), engellilik, yabancı düşmanlığı, sosyal statü, ırkçılık, 
din, cinsel yönelim, Hristiyan karşıtlığı, İslam karşıtlığı ve başka etnisite. Rapor 
daha sonra yerel polis tarafından Alman Eyaleti Kriminal Polis Bürolarına gön-
derilir. Bu bürodaki uzmanlar, bilgileri kontrol eder ve sorumlu yerel polis ka-
rakollarıyla olası açık soruları netleştirir. Bu ilk nitelik kontrol sürecinden sonra 
bilgi, Alman Federal Kriminal Polis Bürosuna (BKA) iletilir (24). 

BKA, ülke çapındaki verileri değerlendirir ve analiz sonuçlarını Alman Eya-
letine geri gönderir. Bildirilen vakalara ilişkin istatistikler, soruşturmayı yürüten 
polis memurlarının bulgularına ve suçlunun motivasyonu hakkında elde ettikleri 
bilgilere dayanmaktadır. Yıl sonundan bir ay öncesine kadar raporlanan rakamlar 
ve savcılık servisleri ve mahkemelerin bulgularından kaynaklanan değişiklikler 
düzeltilebilir. Örneğin bir önyargı saikinin kanıtlanamayacağı veya iddia edilen 
bir suçlunun bir suçtan sorumlu tutulamayacağına kanaat getirilirse bu durum söz 
konusu olabilir. Bu veri toplama faaliyetinin temel amacı, devletin, nefret suçları-
nın nasıl önleneceğine dair stratejik, kanıta dayalı kararlar almasına yardımcı ol-
maktır. Ocak 2018’de ilk Lander Yargı İdaresi nefret suçları hakkında istatistiksel 
veriler toplamaya başlamıştır. 1 Ocak 2019’da veri toplama ülke çapında uygu-
lanmıştır. Lander, verileri, tüm Almanya rakamlarını toplayan Federal Eyalet Ofi-
sine iletir. İstatistiksel amaçlar için; suçun koşulları ve/veya failin aldığı tutumun 
değerlendirilmesi üzerine o kişinin fiili veya varsayılan milliyeti, etnik kökeni, 
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ten rengi, dini, inançları, fiziksel ve/veya psikolojik engellilik veya yetersizliği, 
cinsel yönelimi ve/veya cinsel kimliği, politik görüşü veya politik katılımı, top-
lumdaki görünümü veya statüsü temelinde bir kişiye karşı yönlendirildiğine dair 
göstergeler varsa cezai suçlar nefret suçları olarak sınıflandırılacaktır (24).  

Müslümanlara Yönelik Önyargı-Danimarka

Danimarka’da 2018’de polis tarafından toplam 449 nefret suçu olayı kayıt edil-
miştir. Bunların 63’ü Müslümanlara yönelik önyargı motivasyonuyla işlenmiştir. 
Danimarka Ulusal Polisi Kasım 2015’ten bu yana nefret suçlarını izlemektedir. İz-
leme faaliyetleri; nefret suçlarının kapsamı ve bölgedeki gelişmeler hakkında bil-
gi sağlar ve davaların uygun bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Danimarka 
Ulusal Polisi, ulusal nefret suçu kayıt yönergelerine sahiptir. Bir suçu kaydederken 
bir polis memuru davanın ayrıntılarını davanın kısa bir açıklaması olarak kaydet-
melidir. Önyargı saiki kaydedilmezken, elektronik polis vaka yönetim sistemindeki 
(POLSAS) arama anahtarları nefret suçlarını izlemek için kullanılır. Polis memur-
ları, nefret suçlarını mağdur ve/veya tanıklarla görüşerek tespit eder. Ayrıca suç 
mahalini de hesaba katarlar. Polis memurları, mağdurların (ve tanıkların) suç mo-
tivasyonuna ilişkin algıları hakkında açık sorular sorarlar. Polis memurları ayrıca 
mağdur ve failin fiziksel özelliklerinin de farkında olmalıdır. Eğer mağdur nefret 
suçuna maruz kaldığından şüpheleniyorsa, polis memurları bunu dikkate almalıdır. 
Mağdur kendisinden bahsetmemiş olsa bile, memurlar nefret suçundan şüpheleni-
yorsa, mağduru ayrıntılı bir şekilde incelemek durumundadır. Polis memurları ön-
yargısız olmalı ve mağduru olabildiğince rahat hissettirmelidir (25). 

Tüm ceza davaları, Danimarka Polisi Vaka Yönetim Sistemi POLSAS’a ka-
yıtlıdır. Danimarka Ulusal Polisi şu davalara bakar: 

1-Önyargı içeren ırkçılık tarafından motive edilen; a-milliyet/etnisite b- ırk/
ten rengi c-diğer

2-Dini inançlara karşı önyargı tarafından motive edilmiş; a-Hristiyanlık b-Mu-
sevilik c-Müslümanlık d-Budizm e-Hinduizm f-diğer dini inanç ve cemaatler

3-Cinsel yönelime karşı önyargı tarafından motive edilmiş a-homoseksüalite 
b-travestilik (ve transseksüellik) c-diğer  

Travestilik alt kategorisi toplumsal cinsiyetleri veya cinsiyet ifadeleri nede-
niyle hedef olan mağdur grubu içerir (25). 

Danimarka Ulusal Polisi ayrıca “itham olmayan olayları ve diğer soruşturma 
tedbirlerini” önyargı saikiyle izlemektedir. Buna ek olarak, Danimarka Ulusal 
Polisi ceza yasasının 266b bölümüne göre kriminal suç teşkil eden nefret yasala-
rını inceler. 
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Adalet Bakanlığı yıllık mağduriyet anketi düzenlemektedir. Bu ankette, şid-
dete maruz kaldıklarını bildiren mağdurlara şiddetin, örneğin ırkçılık veya cinsel 
yönelim tarafından motive edildiğini düşünüp düşünmedikleri sorulmaktadır.

Hristiyanlara Yönelik Önyargı-Fransa

Fransa’da 2018 yılında polis tarafından 4430 nefret suçu vakası kayıt edil-
miştir. Bunların 1944 tanesi Hristiyanlara yönelik önyargı motivasyonuyla işlen-
miştir. Bunlar, fiziksel saldırı, mezarların tahrip edilmesi, tehdit, ibadet yerlerine 
saldırı şeklinde görülmüştür (26). 

Fransa’da bir suç bildirildiğinde, işlenen tüm suçlara polis memurları tarafın-
dan bir ceza yeterlilik kodu ve etiketi verilir; her bir kod ve etiket ceza kanunu-
nun belirli bir maddesine atıfta bulunur. Fransa’da nefret suçu, ceza kanunundaki 
suç açıklamalarıyla tanımlanır. Suçun türüne bağlı olarak 5’e kadar önyargı sa-
iki kaydedilir; din, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyetçilik ve homofobi. Ön 
safta çalışan polis memurları mağdur algısına ve/veya suçun önyargılı olduğunu 
gösteren nesnel gerçeklere ve koşullara dayanarak nefret suçlarını bildirdikle-
ri anda tespit eder ve kaydederler. Polis memurları nefret suçlarını kaydetmek 
için kapsamlı bir form kullanırlar. Bazı alanlar özellikle cezai yeterlilik kodları 
ve etiketleri, nefret suçu ile ilgili istatistikleri derleyen ulusal bir veri tabanında 
hesaplanmaktadır. İki veri toplama sürecinden de İçişleri Bakanlığı sorumludur. 
Tüm güvenlik güçleri merkezi bir kayıt sistemine bağlıdır. Nefret suçlarıyla ilgili 
veriler, kaydedildikleri ceza yeterlilik kodu kullanılarak bu veri tabanından elde 
edilebilir (26).  

Merkezi kayıt sistemine ek olarak, nefret suçlarıyla ilgili veriler 2008 yılın-
dan beri merkezi istihbarat servisleri tarafından Yahudi aleyhtarı ve Müslüman 
karşıtı suçları özel olarak değerlendirmek üzere yerel saha ofislerinden manuel 
olarak toplanmaktadır. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Başkanlığı İstatistik Da-
iresi (SSMSI), güvenilir cezai istatistikler üretmekten sorumludur ve Interstats 
web sitesinde nefret suçu istatistikleriyle ilgili çalışmaları yayınlamaktadır. Ada-
let Bakanlığı tüm adli sistemden veri toplamaktadır. Verilerin kaydı, tüm cezai 
suçları bir araya getiren, dava sayısına göre (kayıtlı, yargılanan, mahkum edilen), 
motivasyon tipine göre (homofobik, cinsiyetçi, ırkçı vb.), suç tipi ve cezai yap-
tırım türüne göre verilerin çapraz referans edilmesine izin veren “adalet referans 
sistemi” adı verilen ortak bir kodlamaya dayanan katı ve titiz bir kalite güvence 
sürecine tabidir (26).  

Adalet Bakanlığı İstatistik ve Etütler Dairesi (SDSE), savcılıklardan, Cassi-
opee bilgi sisteminden (kayıt ve işleme süreçleri) ve ceza kayıtlarına giren ni-



55

hai hükümlerden gelen istatistiksel verileri merkezileştirir ve kullanır. Bu veriler, 
Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu tarafından hazırlanan Irkçılık, Antise-
mitizm ve Yabancı Düşmanlığı Yıllık Raporunda yayınlanmaktadır (26). 

İç Güvenlik İstatistiksel Servis Başkanlığı (SSMSI), Adalet Bakanlığı İstatis-
tiksel Servis Dairesi ile Ceza İşleri ve Aflar Dairesi de olmak üzere 2015 yılın-
dan beri bir çalışma grubu toplanmaktadır. Grubun hedefleri; metodolojiyi geliş-
tirmek ve özellikle nefret suçları gibi belirli konularda karşılaştırılabilir veriler 
üretmektir (26).

Diğer Din ve İnançlara Yönelik Önyargı-Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

ABD’de 2018 yılında 8496 nefret suçu polis tarafından kayıt edilmiştir. Bun-
lardan 27’si yargılanırken 20’si mahkûm olmuştur. 240 kişiye yönelik başka din 
ya da inançlara sahip oldukları için önyargı temelinde nefret suçu yaşanmıştır. 
Fiziksel saldırı, hırsızlık, cinayet, tehdit, kundakçılık, mülkiyete zarar gibi suçlar 
işlenmiştir (27). 

ABD’de Adalet Bakanlığı Adalet İstatistikleri Bürosu, ABD İcra Dairesi ka-
yıtlarına dayanarak Federal Adalet İstatistik Programı aracılığıyla federal suçlar 
için idari kayıtlar toplamaktadır. Bir federal nefret suçu ile suçlanan sanıkların 
sayısını ve bir federal nefret suçundan hapis cezasına çarptırılan veya iyileştirme 
cezası alan sanıkların sayısını belirlemek mümkündür (27). 

2019 yılı itibariyle, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Genel Suç Rapor-
lama Programı (UCR), ülke çapındaki tüm federal eyalet ve yerel kolluk kuvvet-
leri, 1 Ocak 2021’e kadar Ulusal Olay Tabanlı Raporlama Sistemine (NIBRS) 
geçiş sürecindedir. NIBRS, kolluk kuvvetlerinin nefret suçlarını raporlaması için 
belirlenmiş bir alan içerir. NIBRS üzerinden raporlama, nefret suçu verilerinin 
kalitesini, güvenilirliğini ve doğruluğunu arttıracaktır (27).

Adalet İstatistikleri Bürosu, 2015-2017 dönemi için mevcut olan nefret suçu 
mağduriyetlerine ilişkin en son verilerle birlikte düzenli bir Ulusal Suç Mağduri-
yeti Araştırması yürütmektedir.

Cinsiyete Yönelik Önyargı-Belçika

Belçika’da 2018’de 1446 nefret suçu polis tarafından kayıt edilmiştir. 1006 
tanesi yargılanmıştır. Bu suçlardan 55 tanesi cinsiyet temelli önyargı sonucu ger-
çekleşmiştir. Nefret suçları diğer ülkelerin aksine, Belçika mevzuatında bu şe-
kilde tanımlanmamıştır. Bu nedenle bu suçları kayıtlarda nefret suçu olarak ni-
teleyen özel bir kod bulunmamaktadır. Cezai suç teşkil eden ayrımcılık yasağı 
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yasalarının ihlali genel olarak polis veya savcılık tarafından “ayrımcılık” olarak 
kaydedilmektedir. Polis ya da savcılıkların veri tabanları, olayın bir nefret suçu 
mu yoksa ayrımcılık mı içerdiğini belirtmez (28).  

Ayrımcılık ve nefret suçlarının kaydedilmesi, polis güçleri ve savcılar için 
ortak bir genelgede yayınlanan talimatlara dayanmaktadır. 2013 tarihli (COL 
13/2013 olarak anılır) bu ayrımcılık ve nefret suçları (cinsiyete dayalı ayrımcılık 
dahil) hakkında soruşturma ve kovuşturma politikası hakkındaki genelge, ayrım-
cılık ve nefret suçlarıyla mücadele için bir politika çerçevesi sunmaktadır. Diğer 
şeylerin yanı sıra, COL 13/2013, polis ve savcılıklara, ayrımcılık ve nefret suçla-
rının nasıl doğru bir şekilde kaydedileceği konusunda talimatlar vermektedir. Po-
lis bir suç tespit ettiğinde, temel suç, uygun tematik yasaya göre kaydedilir. Buna 
ek olarak, polis, suçun arkasındaki güdünün ırkçı, yabancı düşmanı, cinsiyetçi, 
homofobik veya engelliliği olan kişilere karşı olduğunu tespit ederse, bu güdü, 
savcılık bağlamında, “ayrımcılık ve nefret suçu vakası” olarak bahsedilecektir. 
Bir güdünün bağlam alanında belirttiği suçlar veri işleme sistemlerine kaydedilir. 
Bu, yerel polis bölgelerinin çoğunda “ISLP” ve federal polis teşkilatlarının ço-
ğunda “FEEDIS”dir. Raporun gönderildiği sulh yargıcı, ikincil önleme kodunun 
doğru olup olmadığını kontrol eder. Suç motivasyonu, yukarıda belirtilen kriter-
lere göre ayrımcılık temelli değilse, bu açıklama silinecektir. Eğer ilgili olayların 
incelenmesi, motivasyonun gerçekten yasa tarafından korunan kriterlerden biri 
olduğunu ve ikincil önleme kodundan bahsedilmediğini gösterirse, o, savcılığın 
sulh yargıcının girişimine eklenir. Ayrımcılıkla ilgili istatistiksel veriler, REA/
TPI sistemi veya savcılık tarafından kullanılan IT sistemi MACH temelinde baş-
savcılık tarafından toplanır ve sağlanır (28). 

Cinsel Yönelim veya Toplumsal Cinsiyete Yönelik Önyargı-Türkiye

Grup normlarına uymamanın, zorbalık ve ayrımcılık riskini arttırdığı göz 
önünde bulundurulduğunda, LGBT (lezbiyen gey biseksüel transeksüel) birey-
lerin sözel aşağılanmadan fiziksel saldırıya kadar çevreleri tarafından çeşitli şe-
killerde şiddete maruz kaldıkları düşünülmektedir (29). Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada da, eşcinsel bireylerin cinsel yönelimleri nedeniyle taciz, şiddet ve ay-
rımcılığa maruz kaldıkları, ayrıca açılma süreçlerinde olumsuz yaşantılar nede-
niyle kaygı ve korku yaşadıkları belirtilmektedir (30). 

Türkiye’de 2018 yılında polis tarafından kaydedilen nefret suçu bulunmamak-
tadır. Buna karşılık, 1983 kişi yargılanmış, 589 kişi mahkûm olmuştur. Tüm suç-
lar, polisten ziyade savcılıklar tarafından kayıt edilmiştir. Yargılama ve mahkû-
miyet verileri, nefret ve ayrımcılıkla tahrik suçlarını kapsar, ayrıca ibadet yerleri-
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ne saldırıları da içerir. Totalde 32 kişiye cinsel yönelimi ya da toplumsal cinsiyet 
kimliğine yönelik önyargı motivasyonuyla nefret suçu işlenmiştir (31).

Ülkemizde bir suç bildirildiğinde bir suç kaydı açılır. Bir önyargı unsuru taşı-
yan suçlar için de aynı yol izlenir. Nefret suçlarını kaydetmek veya soruşturmak 
için özel bir prosedür yoktur. Suçlar UYAP (Ulusal Yargı Ağı Sistemi) içinde 
elektronik olarak kaydedilmektedir. Onlar resmi istatistik programı kapsamında 
çıkarılmaktadır ve Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlarda yer alan madde ve pa-
ragraflara uygun olarak suçlanan kişiler ve suçlar temelinde yıllık olarak derlen-
mektedir. Adalet Bakanlığı Ceza Kayıtları ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Türk 
Ceza Kanununun ilgili maddelerinde yer alan nefret suçlarına ilişkin istatistikleri 
muhafaza etmektedir (31). 

Engelli Bireylere Yönelik Önyargı-İtalya

İtalya’da 2018’de 1111 nefret suçu polis tarafından kaydedilmiştir. Bunların 
210 tanesi engelli bireylere yönelik önyargı temelinde gerçekleşmiştir. Fiziksel 
saldırı, hırsızlık, vandalizm, tehdit, şiddete teşvik, mülke zarar, barışın bozulması 
gibi durumlar yaşanmıştır (32). 

İtalyan mevzuatı nefret suçunun bir tanımını sunmamaktadır. Nefret suçları, 
diğer tüm suçlar gibi yetkili polis memurları tarafından kaydedilir. Nefret suçla-
rının tespitinde ve kaydedilmesinde polise rehberlik edecek herhangi bir yönerge 
ya da tedbir belgesi yoktur (32).

Mağdur bilgileri ile polis eylemleri ve yasal yeterlilik hakkında bilgiler de da-
hil olmak üzere ilk suç raporları, Sistema di Indapire (SDI) soruşturma suç veri 
tabanına kaydedilir ve saklanır. SDI, sisteme girilen her raporda belirtilen farklı 
ceza hukuku hükümlerine göre düzenlenmiştir. Bu nedenle SDI sistemi, sadece 
etnisite, milliyet, ırk, din veya ulusal dilsel azınlıklara karşı suçlar da dahil olmak 
üzere yasada belirtilen nefret suçu türlerini kaydetmeye hizmet eder. SDI’daki her 
önyargı motivasyonu için özel bir belirteç yoktur bu nedenle suçlar motivasyona 
göre veritabanında birbirinden ayırt edilemez. Yasada açıkça belirtilenler dışın-
daki ayrımcı gerekçelerle işlenen suçlar (örneğin toplumsal cinsiyet veya cinsel 
yönelim) SDI’ya olağan suçlar olarak girilir. Bu ek nefret suçu tiplerini izlemek 
için ayrı bir sistem mevcuttur. Ayrımcı Eylemlere Karşı Güvenlik Gözlemevi 
(OSCAD) bu suçlarla ilgili raporlar toplamaktadır. OSCAD tarafından toplanan 
raporların tümü, SDI veritabanında yer almaktadır. 2011 yılında Bakanlar Kurulu 
Başkanlığının Irk Ayrımcılığına Karşı Ulusal Ofisi (UNAR) ile OSCAD arasında 
bir Mutabakat Bildirisi imzalanmıştır. UNAR ve OSCAD bu kapsamda olaylar 
hakkında bilgi alışverişinde bulunurlar. Bu mekanizma sayesinde, UNAR, ileti-
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şim merkezine bildirilen nefret suçu davalarına rapor vermektedir (32). 
Bir hükümet birimi, nefret suçları da dâhil olmak üzere ulusal SDI veri ta-

banının yönetiminden sorumludur. Çok Kurumlu Bilgi Sistemi Servisi, İçişleri 
Bakanlığı Kamu Güvenliği Daire Başkanlığı Kriminal Polis Merkezi Müdürlü-
ğünün bir parçasıdır. SDI, nefret suçu önyargı motivasyonlarının ayırt edilme-
sine izin vermediğinden, yalnızca tüm izlenen nefret suçu türlerine ilişkin toplu 
veriler mevcuttur. Bu toplu sayı, ırk/ten rengi, etnisite, köken, azınlık statüsü, dil, 
Roman ve Sinti’lere karşı önyargı ve dine karşı önyargı temelinde işlenen nefret 
suçlarını kapsar (32).     
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GİRİŞ

Var olduğu günden bu yana bir arada bulunma eğiliminde olan insanlar, ortak 
amaçlar etrafında toplanmayı ve bu amaçları gerçekleştirmek için birlikte hareket 
etmeyi sağlayacak liderlere ihtiyaç duymuştur. Grup içerisinde kimin neden lider 
olarak kabul gördüğü ise yüzyıllardır üzerinde düşünülen, araştırmalar yapılan ve 
çok farklı yaklaşımlar ile ele alınan bir konudur. Gerçek şu ki, bir bireyin bir grup 
tarafından lider olarak görülmesini sağlayan unsurlar, zaman içinde tıpkı sos-
yal yaşam ya da örgütsel yapılar gibi değişime uğrayabilmektedir. Bu bağlamda 
son yıllarda psikolojinin insanların yalnızca zayıf ya da tedavi edilmesi gereken 
yönleri ile değil, güçlü yönleri ile de ilgilenmesi gerektiği düşüncesini savunan 
pozitif psikoloji akımının örgütsel davranış üzerindeki etkileri ve modern çağın 
iş yaşamında meydana getirdiği köklü değişimin de örgütlerin yönetilmesi nok-
tasında dönüşümü başlattığı söylenebilir. Pozitif psikoloji kavramı 1900’lü yıl-
ların başından itibaren kendini göstermeye başlamış olsa da yaklaşımın bilimsel 
temellerinin oluşturulmasının ve günümüzdeki popüler konumuna ulaşmasının, 
yüzyılın son çeyreğinde Martin Seligman öncülüğünde gerçekleştiği söylenebilir. 
Psikolojinin insan doğasında var olan olumsuzlukları gidermeye odaklanan ba-
kış açısının, olumlu yönleri bulma ve geliştirmeye evrilmesini ifade eden pozitif 
psikoloji kavramı (1), örgütsel anlamda birçok konuda olduğu gibi lider davranış 
biçimlerinin zorlayıcı güç kullanımından daha pozitif bir eksene yönelmesinde 
de etkili olmuştur (2,3). 

Pozitif örgütsel yaklaşım bağlamında Luthans (2002), negatif yönelimlerin 
oluşturduğu kısır döngüyü aşabilmesinin yolunun güçlü yönlerin ön plana çıkar-
tılması, desteklenmesi ile proaktif ve pozitif bir yaklaşımın geliştirilmesi olduğu-
nu ifade etmektedir(4). Buradan hareketle pozitif yaklaşımla şekillenen örgütlerin 
yine aynı yaklaşımla tarif edilen istikamette yönetilmesi beklentisinin, pozitif li-
derliğin ortaya çıkışının öncülleri arasında yer aldığı ifade edilebilir.  

İzleyicinin örgütsel katkısını beklenen düzeye ulaştırmanın, onların sadece 
eksik yönlerine odaklanarak bu eksikleri gidermeye çalışmak yerine, güçlü yön-
lerini de keşfedip güçlendirme yolu ile sağlanabileceği düşüncesi, pozitif lider-
liğin insana bakışını ifade etmektedir (5). Bu bağlamda, pozitif örgütsel yaklaşım 
etkisindeki liderlik tarzları, pozitif psikoloji (6) ve pozitif örgütsel psikoloji (7) gibi 
disiplinlerden kaynaklanan olumlu davranış ilkelerinin uygulanmasına dayan-
maktadır. Bu ilkelerin olumlu sonuçları ise çalışanların pozitif bir ortamda ça-
lıştıklarında daha mutlu ve daha üretken olduklarına ilişkin kanıtlar sunan çok 
sayıda araştırma tarafından desteklenmektedir(8,9,10). 

Bu araştırma, liderliğin yeniden tanımlandığı 21. Yüzyılın başından beri araş-
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tırmacılar tarafından, pozitif psikoloji etkisi ile değişen çevresel ve örgütsel fak-
törlere bağlı olarak ortaya çıkan pozitif eksenli liderlik yaklaşımları arasında en 
çok dikkat çeken 5 liderlik yaklaşımının kuramsal temeller çerçevesinde değer-
lendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda özellikle son yıllarda 
araştırmacılar tarafından daha çok ampirik araştırmalara konu edilmiş pozitif te-
melli modern liderliğin ortaya çıkış ve gelişim süreçleri, karakteristikleri ve ör-
gütsel çıktılara olan etkileri açısından kısa birer değerlendirmesi yapılmıştır.  

POZİTİF LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

1.Hizmetkâr Liderlik

1.1.Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci

Hizmetkâr liderlik terimi modern anlamda ilk kez Robert Greenleaf tarafın-
dan 1970’ de yayınlanan “Hizmetkâr Lider” adlı seminer çalışmasında ortaya 
atılmıştır (11). Daha sonra Greenleaf 1977 yılında yayımladığı “Servant Leaders-
hip: A Journey Into the Nature of Legitimate Power and Greatness” (Hizmetkâr 
Liderlik: Meşru Güç ve Büyüklüğün Doğasına Bir Yolculuk) isimli kitabında, 
hizmetkâr liderlik kavramın daha ayrıntılı ve sonraki çalışmalara esas olacak 
kuramsal temellerini oluşturmuştur.  Aslında, Greeneaf’ın liderlik ve hizmet-
kârlık kavramlarını bütünleştirme fikrinin ilham kaynağının Herman Hes-
se’nin Doğuya Yolculuk (1956) kitabı olduğu birçok kaynakta ifade edilmek-
tedir (12,13,14). Greenleaf’ın kitapta geçen hikâyenin ana fikrinden yola çıkarak, 
“Büyük liderler önce hizmetkâr olabilmelidir ve büyük lider olabilmenin temel 
anahtarı budur” çıkarımının, hizmetkar liderliğin ortaya çıkış noktası olduğu 
ifade edilebilir. Uzun ve zorlu bir yolculukta bir grup gezgine hizmet etmekle 
görevli olan, başkarakter Leo’nun ortadan kaybolduktan sonra bu grubu ayakta 
tuttuğu, rehberlik ederek yönlendirdiği ve hatta gruba liderlik ettiğinin anlaşıl-
ması, hikâyeden bu çıkarımın yapılmasında etkili olmuştur. Greenleaf (1977), 
hizmetkâr liderleri, izleyicileri ilişkisel, etik, duygusal ve manevi boyutta bir-
leştirerek gerçekten kendilerini bulma konusunda bütünleştirici yaklaşımla on-
ları dinleme, anlamaya çalışma ve destekleme kısacası hizmet etme noktasında 
bilinenden farklı bir güce sahip lider olarak tanımlamaktadır (15). Benzer şekilde 
Farling vd (1999) de, hizmet etmenin hizmetkâr liderliğin birincil işlevi oldu-
ğunu ve bu hizmetin izleyicilerin çıkar ve refahına dayandırılması gerektiğini 
ifade etmektedir (16). 
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1.2.Hizmetkâr Liderlerin Karakteristik Özellikleri

Hizmetkâr liderliğe ilişkin tanımlar her ne kadar Greenleaf’ın çizdiği kavram-
sal çerçeve temelinde oluşsa da hizmetkâr liderlerin davranış şekilleri gibi kav-
ramsal alt yapının, yüzyılın sonlarında yapılan araştırmalar ile şekillendiği ifade 
edilmektedir (17). 

Spears (2005) tarafından hizmetkâr liderliğin merkezinde yer alan 10 temel 
karakteristik özellik aşağıda özetlenmiştir (18);   

Dinleme; Hizmetkâr liderlerin hem kendi iç sesleri ile dinlemeyi hem de karşı 
tarafın bedeninin, ruhunun ve zihninin ne ilettiğini anlamayı başarabildiğini ifade 
etmektedir

Empati; Hizmetkâr liderlerin izleyicilerinin duygu ve düşüncelerini hissettik-
lerini ve anladıklarını ifade etmektedir. 

İyileştirme; Hizmetkâr liderlerin en güçlü yönlerinden birisi kendisini ve baş-
kalarını iyileştirebilme potansiyeline sahip olmalarıdır. 

Farkındalık; Hizmetkâr liderin öz farkındalığını gerçekleştirdikten sonra 
çevresine ilişkin gerçekçi ve çoğu zaman teselli etmekten çok rahatsızlık verecek 
durumların dahi farkında olması anlamına gelmektedir.

İkna; Hizmetkâr liderin zorlayıcı güç kullanmak yerine ikna etmeyi tercih et-
mesi ve bu konuda başarılı olmasını sağlayan becerilerini ifade etmektedir.

Kavramsallaştırma; Hizmetkâr liderlerin, kısa vadeli operasyonel hedeflere 
odaklanan geleneksel yöneticilerden farklı olarak, vizyoner bir bakış açısına sa-
hip olduğunu ifade etmektedir.

Öngörü; Hizmetkâr liderin geleceğe yönelik bir kararın olası sonucunu öngö-
rebilme yeteneğini ifade etmektedir.

Yönetme; Hizmetkâr liderin, izleyicilerin ve örgütün tüm ihtiyaçlarını gidermek 
için hizmet etmeye ve sorumluluk üstlenmeye istekli olduğunu ifade etmektedir.  

İnsanların Gelişimine Adanma; Hizmetkâr liderlerin, örgütteki her bireyin 
gelişimini desteklemek için kendi gücü dâhilindeki her şeyi yapma sorumluluğu-
nu kabul etiğini ifade etmektedir.

Topluluk İnşası; Hizmetkâr liderin, tüm izleyicilerini kendini bir şeylerin par-
çası hissedebilmesini sağlayan topluluklar oluşturmayı başarabildiğini ifade et-
mektedir. 

Yapılan araştırmalar sayılan özellikler dışında hizmetkâr liderlerin ahlâki ba-
kış açısına sahip (19), kişisel alçakgönüllülüğü yoğun profesyonel iradeyle har-
manlayabilen (20), hatalardan öğrenmeyi başarabilen, karşıt görüşleri onurlandıran 
(14), erdemli, affedici (17), bilge ve fedakâr (21) liderler olduğunu göstermektedir. 
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1.3.Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Ardılları

Pozitif liderlik tarzlarından biri olan hizmetkâr liderliğin, örgütsel çıktılar ve 
çalışan performansı üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyan birçok araştırma bu-
lunmaktadır. Harwiki (2016) Endonezya’da kadınların çalıştığı bir kooperatifin 
yöneticileri; Choudhary, Akhtar ve Zaheer (2012) Pakistan’da kâr odaklı hizmet 
sektörü işletmelerinin çalışanları; Peterson, Galvin ve Lange (2012) ABD’de 
bazı teknoloji şirketlerinin CEO konumundaki yöneticileri; Gaskova (2020) ise 
Praq’da bir üniversitede ekonomi alanında yüksek lisans yapmakta olan öğrenci-
ler ile gerçekleştirdikleri araştırmalarda hizmetkar liderliğin örgütsel ve bireysel 
boyuttaki performans düzeylerine olumlu etkisi olduğunu gösteren sonuçlar elde 
etmişlerdir (22,23, 24,25). 

 Hizmetkâr liderliğin örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, iş tatmini ve işe 
adanmışlık gibi pozitif örgütsel olgular üzerindeki olumlu etkisini de doğrulayan 
birçok araştırma bulunmaktadır (26,27,28, 29,30,31,32,33). 

2. Otantik Liderlik

2.1.Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci

Etimolojisi incelendiğinde antik Yunan felsefesine kadar uzandığı ve “Kendi-
ni bil” ifadesi ile özdeşleştiği görülen otantiklik kavramının tarihsel süreci takip 
edildiğinde Sokrates’in kendini sorgulamaya ve Aristotales’in daha iyiyi bulma 
yolunda kendini gerçekleştirmeye odaklanan bakış açıları ile karşılaşılmaktadır 
(34). Söz konusu yaklaşımlar kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi ve kendi 
varlığına sadık olmasına atıf yapmaktadır. Bu nedenle otantiklik için bireyin hem 
kişisel deneyimlerinin hem de davranışlarının gerçek düşünce ve inançları doğ-
rultusunda olması gerektiği kabul edilmektedir (35).

Otantik liderlik kavramının liderlik yazınında yer bulması ve otantik lider-
lik kavramının ortaya çıkışı 1960 yılında, Seeman’ın liderlerin otantik olma-
yan özelliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak geliştirdiği ölçeğe dayanmakta-
dır (35,36). Seeman (1966) daha sonraki araştırmasında otantik liderliğin, liderlerin 
otantik olma derecelerinin liderlik rolleri hakkındaki belirsizliği azaltma yetenek-
lerinin bir işlevi olduğunu öne sürmüştür (37). 

Otantik liderlik, pozitif psikolojini etkisini örgütsel alanda göstermeye başla-
dığı 21. Yüzyılın başından itibaren, hem yoğun bir şekilde akademik araştırmala-
ra konu olmuş, hem de bunun bir sonucu olarak farklı perspektiflerle ele alınarak 
tanımlanmıştır. Bu bağlamda, Harter (2002), otantik davranışı “kişinin tecrübe, 
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duygu, düşünce, ihtiyaç ve inançları doğrultusunda kendini bilmesi “olarak ta-
nımlarken, Luthans ve Avolio (2003), otantikliği, kişinin gerçekten ne düşün-
düğünü ve inandığını farkında olması ve gerçek benliğine uygun hareket etmesi 
şeklinde ifade etmektedir (38,39). Kernis (2003) kavram için, öz farkındalık, tarafsız 
değerlendirme, otantik davranış ve ilişkilerde otantiklik olmak üzere dört boyut-
tan oluşan bir yapı önerirken (40), Walumbwa vd (2008) ise otantik liderliği, yıllar 
içinde örgütsel davranış araştırmalarında da oldukça kabul gören dört faktörlü bir 
yapı ile açıklamışlardır (41). Yazarlara göre otantik liderlik kişinin; 

(a)Özfarkındalık; Güçlü ve zayıf yönlerini, kendi çok boyutlu doğasını ve 
başkaları üzerindeki etki düzeyini farkında olması,

(b)İlişkilerde Şeffaflık; Gerçek düşünce ve duygularının bilgilerinin ve ifade-
lerinin açıkça paylaşması,

(c)Bilgiyi Dengeli ve Tarafsız Değerlendirme; Bir karara varmadan önce ilgi-
li tüm verileri toplamasını, farklı bakış açılarını dinlemesini ve bu veri ve fikirleri 
objektif olarak analiz etmesi,

(d)İçselleştirilmiş Ahlâk Anlayışı; İçsel ahlaki standartlara sahip olmasını 
ve toplumsal ya da örgütsel baskılar tarafından değil bu içselleştirilmiş ahlaki 
standartlar tarafından yönlendirilmesi unsurlarını içermektedir.  

2.2. Otantik Liderlerin Karakteristik Özellikleri

Otantik liderliğin, pozitif psikolojinin örgütsel davranış ve liderlik biçimleri 
üzerindeki etkisinin en net görüldüğü liderlik yaklaşımlarından birisi olduğu ve 
otantik liderlerin pozitif psikolojik sermayeyi geliştirecek davranış biçimleri ser-
giledikleri bilinmektedir (42). Otantik liderliğin karakteristik özelliklerinden birisi 
de öz benliklerine ilişkin derin bilgi sahibi olmaları ve bu bilgi sayesinde öz ben-
liklerine dair sarsılmaz bir sadakat geliştirebilmeleridir. Bu özellik ayrıca otan-
tik liderin fiziksel ve bilişsel sınırlarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak kabul 
etmelerini, sağlar (43). Otantik liderliği diğer liderlik türlerinden ayıran en belir-
gin özelliklerden birisi de yarattıkları olumlu etkileşim sayesinde izleyicilerini 
de otantik tutum ve davranışlar sergileme konusunda motive edebilmeleridir (34). 
Bu durum, aynı zamanda otantik liderler tarafından yönetilen izleyicilerin zaman 
içinde duygu bulaşması yolu ile otantik tavırlar sergilemeye başlaması ve otan-
tik izleyiciliğin oluşmasını da açıklamaktadır (44,35). Tüm bunların yanında otantik 
liderler için, liderliklerinin hiçbir taklit unsuru içermeyip tamamen gerçek oldu-
ğu, liderlik ederken sergiledikleri davranış biçimlerinin değer ve inançlarına da-
yanıyor olduğu, pozitif unsurlara dayanan olumlu bir örgüt kültürü oluşturmaya 
odaklandıkları, gelişime ve geliştirmeye açık oldukları, izleyicileri ile kalıcı, gü-
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ven unsuruna dayanan ilişkiler geliştirebildikleri, rehberlik edici ve alçak gönüllü 
oldukları söylenebilir (45,34,41). 

2.3. Otantik Liderliğin Örgütsel Ardılları

Otantik liderlerin, örgütsel çıktılara sağladığı olumlu katkı izleyicileri ile kur-
duğu etkili iletişim sayesinde gerçekleşmektedir. Kurulan sağlıklı iletişimin, örgüt-
sel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme gibi birey-örgüt etkileşimleri 
üzerinde de olumlu etkisi olduğu yapılan araştırmalar ile orta koyulmuştur (46,47,48). 

Otantik liderliğin ayrıca çalışan performansı ve dolayısıyla örgütsel perfor-
mans düzeyi üzerinde olumlu etkisi olduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda Wang 
vd., Çin’de 49 lider ve 794 izleyici ile (49); Zamahani vd. (2011) ise İran’da çalı-
şan örnekleminde gerçekleştirdikleri araştırmalarda otantik liderlik davranışları-
nın çalışanların pozitif özelliklerini destekleyerek performansı olumlu etkilediği-
ni ortaya koymuşlardır (50). Benzer şekilde Riberio vd. (2018), Portekiz’de 212; 
Leroy vd. (2012) ise Belçika’da 345 katılımcıyla birer araştırma gerçekleştirmiş 
ve otantik liderlerin çalışan bağlılığı aracılığı ile performans üzerinde olumlu etki 
oluşturduğuna işaret eden bulgular elde etmişlerdir (51,52). 

3. Kapsayıcı Liderlik

3.1. Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci

Kapsayıcı liderlik, özellikle pozitif örgütsel davranışın liderliği tarif ederken 
çokça vurgu yaptığı lider-izleyici ilişkileri ve bu ilişkilerin biçimleri ekseninde 
değerlendirilebilecek olan ve ilk olarak Nembhard ve Edmondson (2006) tarafın-
dan ortaya atılan liderlik yaklaşımıdır (53). Yazarlar kapsayıcı liderliği, örgüt ya da 
takımların yönetilmesinde çalışanların fikirsel katkı ve katılımlarının önemsen-
diği liderlik biçimi olarak tanımlanmıştır. Kavrama ilişkin çerçeve bu tanım ile 
çizilmiş olsa da zaman içerisinde araştırmacılar tarafından farklı örgütsel değiş-
kenlerle birlikte araştırmalara konu edildikçe farklı boyutlar kazanmıştır. Psiko-
log Edwin Hollander (2009), kapsayıcı liderliği karşılıklı fayda sağlayabilecek 
ilişkiler bağlamında açıklamış ve insanlar için bir şeyler yapmak yerine insanlar 
ile birlikte bir şeyler yapmanın bu liderlik yaklaşımının temelini oluşturduğuna 
işaret etmiştir (54). Hollander’ın tanımından yola çıkarak Carmeli vd (2010) ise 
kapsayıcı lideri, insanların genel kabul görmüş normlara uygun olmayan fikirleri 
bile kendilerini psikolojik olarak güvende hissederek, ifade edebilecekleri bir or-
tam yaratmayı başarabilen ve kendisi de bu fikirlere açık olan lider olarak tanım-
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lamaktadır (55). Yazarlar kapsayıcı liderlik için; (a) liderlerin çalışanları cesaret-
lendirmesi (b)liderlerin çalışanlara saygılı ve adil muamelesi ve (c) liderlerin ça-
lışanların başarısızlıklarına toleransı şeklinde üç boyutlu bir yapı önermişlerdir. 

Tüm tanım ve açıklamalar ışığında, izleyicilerin istek ve beklentilerini dikkate 
alan ve bunu açıkça belli etmekten çekinmeyen ilişkisel bir liderlik biçimi olan 
(Choi, Tran ve Kang (2017) kapsayıcı liderliğin özünün, çalışanların fikirlerini 
manipüle etmek yerine onları tüm süreçlere dâhil ederek onlara adil, saygılı dav-
ranıldığını ve değer verildiğini hissettirmek şeklinde ifade edilebilir (56). 

3.2. Kapsayıcı Liderlerin Karakteristik Özellikleri

Kapsayıcı liderlerin karakteristik özellikleri farklı araştırmalar sonucu ortaya 
koyulmuştur. Bourke ve Espedido (2019), kapsayıcı liderlerin davranış biçimle-
rini inceledikleri araştırmada 6 spesifik davranış belirlemişlerdir (57). Buna göre 
kapsayıcı liderler;

Açık Bağlılık: Statükoya meydan okuyarak, çeşitliliğe bağlı, hesap verebilir 
bir yönetim anlayışını öncelik haline getirirler.

Alçakgönüllülük; Sahip oldukları yetenekler konusunda mütevazıdırlar, ha-
talarını kabul ederek bunları düzeltme konusunda başkalarının katkıda bulunabi-
leceği uygun alan yaratırlar.

Önyargıların farkında olma; Bireysel kör noktalarının ve sistemdeki kusurla-
rın farkındadırlar. 

Başkaları hakkında merak: Başkalarını gerçek bir ilgi ve merak ile yargıla-
madan dinler ve etraflarındaki insanları anlamak için empati kurmaya çalışırlar.

Kültürel zekâ: Başkalarının kültürel özelliklerine nezaket ve saygıyla yaklaşır 
gerektiğinde uyum sağlarlar.

Etkili iş birliği: Başkalarını güçlendirir, düşüncelerin çeşitliliğine, psikolojik 
güvenliğe dikkat eder ve uyumlu ekip çalışmasına odaklanırlar.

3.3. Kapsayıcı Liderliğin Örgütsel Ardılları

Kapsayıcı liderliğin ön yargılardan arınmış, alçakgönüllü ve iş birliği içeren 
yaklaşımı, çalışanların kendilerini psikolojik olarak güvende hissetmelerini ve 
bu güvenlik hissinin de işlerine daha fazla adanmalarını sağladığı bilinmektedir 
(53,58). Çalışanların işine adanmasının, içten gelen bir istek, enerji ve yoğun odak-
lanma ile çalışmalarını sağlaması ve buna bağlı olarak örgütsel çıktıların olumlu 
etkilenmesi beklenebilir. Hanh Tran ve Choi (2014), Vietnam’da hizmet sektörü 
çalışanları ile gerçekleştirdikleri araştırmada kapsayıcı liderlerin olumlu davranış 
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biçimlerinin gerek sosyal değişim teorisi çerçevesinde karşılıklılık ilkesi gereği, 
gerekse söz konusu davranışların oluşturduğu örgütsel adalet algısı aracılığı ile 
çalışanlarda örgütsel vatandaşlık davranışı gelişmesinde olumlu etki sağladığını 
doğrulamışlardır (59). Qi ve Liu (2017), Çin’de 6 farklı şehirden 329 katılımcı ile 
gerçekleştirdikleri araştırmada, kapsayıcı liderler tarafından yönetilen takımlar-
da lider davranış biçimlerinin oluşturduğu etik iklim aracılığıyla takım perfor-
manslarının arttığına işaret eden bulgular elde etmişlerdir (60). Mitchell vd (2015), 
Avustralya’da sağlık sektöründe 75 ekibin 346 üyesi ile gerçekleştirdikleri araş-
tırmada ise, kapsayıcı liderlerin ekip kimliği oluşturmadaki başarılarının takım 
performansını olumlu etkilediğini ortaya koymuşlardır (61). 

4. Etik Liderlik

4.1. Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci

Etik, etimolojik olarak gelenek veya alışkanlık anlamına gelen Yunanca “Et-
hos” kelimesinden türediği ileri sürülen felsefi bir terimdir. Felsefi ilkelerin bir 
işlevi olarak, “kabul edilebilir” ve “kabul edilemez” davranış yolları olduğunu 
öne süren etik kavramı, neyin doğru neyin yanlış olduğuna göre bireysel veya 
grup davranışına rehberlik eden değerler ve normlardan oluşmaktadır (62). Etik 
kavramının, toplumun her alanında olduğu gibi gerek işletme gerekse kamu yö-
netimi alanlarındaki varlığının da oldukça eski olduğu ifade edilebilir. Ancak etik 
olgusunun bir liderlik biçimi şeklinde ele alınması, içinde bulunduğumuz yüz-
yılın erdemin ve ahlakın önemini vurgulayan yaklaşımı ile gerçekleştiği söyle-
nebilir (63). Bu bağlamda etik liderlik ilk kez Treviño, Hartman ve Brown (2000) 
tarafından kavramsallaştırılmış ve etik liderin karakteristik özelliklerine yönelik 
bir çerçeve oluşturulmuştur (64).  Yazarlar etik liderliği, kişisel eylemler ve kişiler 
arası ilişkiler yoluyla normatif olarak doğru ve uygun yönetim davranışının gös-
terilmesi ve bu davranış biçiminin çift yönlü iletişim, pekiştirme ve güçlendir-
me yoluyla takipçilere de benimsetilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da 
anlaşılacağı gibi, etik liderlik yalnızca doğru ya da yanlış arasında uygun seçimi 
yapmak değil aynı zamanda takipçilere de bu konuda rehber olmayı gerektirmek-
tedir. (65). Eisenbeiss (2012) ise etik liderliği, etik davranışı ve onun altında yatan 
değerleri meydana getiren asgari bir dizi normatif referans noktasına sahip ol-
madan ‘normatif olarak uygun davranış’ olarak tanımlamanın yeterli olmadığını 
ifade etmektedir (66). 

Etik liderliğin, özellikle finansal yolsuzlukların, yoğun rekabetin getirdiği etik 
ihlallerin ve çalışanlar üzerindeki baskı ve mobbing davranışlarının artış göster-
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diği, aynı zamanda bu olumsuzlukların karşısında pozitife ve iyiye odaklanarak 
gelişen pozitif örgütsel yaklaşımın etkisinin kendini göstermeye başladığı bir dö-
nemde ortaya çıktığı ve ilgi gördüğü ifade edilebilir. Bu durum, iş yaşamındaki 
ahlaki ve etik erozyonların, pozitif liderlik yaklaşımının etkisi ile gelişen, etik ve 
ahlaki önceleyerek bu konuda takipçilerine de rol model olan etik liderler tarafın-
dan aşılması beklentisinin oluştuğu şeklinde değerlendirilebilir. 

4.2. Etik Liderlerin Karakteristik Özellikleri

Etik liderlerin taşıdığı karakteristik özellikler farklı araştırmacılar tarafından 
gerek ampirik gerekse kuramsal araştırmalar ile ortaya koyulmuştur. Brown ve 
Trevino (2006), etik liderlerin aşağıdaki karakteristik özellikleri taşımasının bek-
lenebileceğini ileri sürmektedir (67);

Uysal; Etik liderin fedakâr, nazik ve iş birliğine hazır olduğunu ifade eder.
Dürüstlük; Etik liderin güvenilir, sorumluluk sahibi, işine saygılı ve azimli.
Ahlaki değerlendirme; Etik liderlerin yalnızca yüksek düzeyde ahlaki muha-

keme kapasitesine değil, aynı zamanda etik karar vermede ilkeli düşünme biçimi-
ne de sahip olduğunu ifade etmektedir.

Dahil kontrol odağı; Etik liderlerin, kendi davranışları ile bu davranışın üret-
tiği sonuçlar arasındaki bağlantıyı algılama olasılıklarının daha yüksek olması 
nedeniyle etik davranış biçimini tercih ettiklerini ifade eder. 

Ayrıca yapılan araştırmalar etik liderlerin örgütsel değerleri ve etik standartları 
açıkça ortaya koyan ve benimsenmesini sağlayan; karar alırken rehber ilkelerini ve 
değerlerini daima göz önünde bulunduran; etik kararlar almak için gerekli anlayış, 
bilgi ve bilince sahip; etki alanları içerisine giren bütün bireylerin duygu, görüş 
ve düşüncelerine önem veren; kararlarında misyon, vizyon ve değerleri ölçü alan; 
davranışları başkalarınca onaylanmasa bile bu davranışı sergileme konusunda ce-
sur proaktif, samimi ve tarafsız olan liderler olduğunu ortaya koymaktadır (67,68,13).

4.3. Etik Liderliğin Örgütsel Ardılları

Etik liderlerin örgütsel süreçlere etik yaklaşımı ve sahip oldukları diğer pozitif 
özellikler sayesinde örgütsel davranış değişkenleri üzerinde olumlu etki yaratma 
potansiyeli olduğu kabul edilmektedir (69). Bu bağlamda Yanık (2018), Türkiye’de 
328 üretim sektörü çalışanı ile gerçekleştirdiği çalışmada, etik liderliğin örgütsel 
güven, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisi olduğunu 
ortaya çıkarmışlardır (70). Aryati vd (2017) ise Endonezya’da 120 kamu çalışanı 
örnekleminde yaptıkları araştırma sonuçları bağlamında etik liderlerin dürüstlük, 
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güvenilirlik, adalet gibi olumlu özelliklerinin örgütte etik iklimin oluşmasında ve 
bu yolla sapkın işyeri davranışlarının azaltılmasında olumlu etkisinin olduğunu 
ifade etmektedirler (71). Qing vd (2019), de Çin’de kamu sektörü çalışanları ile bir 
araştırma gerçekleştirerek etik liderlerin psikolojik güçlendirme aracılığı ile çalı-
şanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarını arttırdıklarını ortaya koymuşlardır (72). 

Yukarıda örnek olarak verilen örgütsel davranış eksenli araştırmaların sonuç-
larına ek olarak etik liderliğin gerek doğrudan gerekse farklı değişkenler aracılığı 
ile performans ya da firma itibarı gibi unsurlar üzerindeki olumlu etkisini ortaya 
koyan birçok araştırma bulunmaktadır (73,74,66,75). 

5.  Spiritüel Liderlik

5.1. Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci

Spiritüelite kavramı hakkında, soyut olması ve farklı alanlarda farklı bakış 
açıları ile ele alınması nedeniyle tanım birliği oluşturulamadığı söylenebilir. An-
cak, köken olarak bir kişinin hayatla barışık olmasını ve içsel doğası ile ilişki kur-
masını sağlayan, canlandırıcı ve beden dışı soyut bir güç olarak ifade edilen Spirit 
(Ruh) kavramından türemiş olduğu ifade edilebilir (76,77). Spritüelite, en genel an-
lamı ile kutsal olana karşı hissedilen yakınlık duygusu (78), daha geniş anlamda ise 
sevgi, şefkat, sabır, hoşgörü, affetme, memnuniyet, kişisel sorumluluk ve uyum 
gibi olumlu niteliklerle ve bireyin iç dünyası ve yaşama bakışını etkilediğini dü-
şündüğü güçle kurduğu bağlantı ile ilgili olduğu ifade edilebilir (79). 

Liderlik ve spirituelite kavramları, 21. Yüzyılda bir araya gelmiş olsa da te-
mellerinin 90’llı yıllarda iş yaşamında spiritüelite ve anlam arayışı konularının 
gündemde yer almaya başlaması ile atıldığı söylenebilir. İşyerinde spiritüelite, 
hem çalışanların hem de liderlerin tamamlanmış bir maneviyata ihtiyaç duyduğu 
fikrinden hareketle (80), çalışanların işle ilgi anlam arayışlarını daha fazla şefkat 
ve iyilikle sonuçlandıracak şekilde iş süreçlerinde iç bilinci deneyimlemeyi, ma-
neviyatın üstünlüğünü mümkün kılan değerler bütünü olarak ifade edilebilir (81,82). 

İşyerinde spiritüelite ve liderlik kavramları Gilbert W. Fairholm ve Louis W. 
Fry’dır tarafından bir arada kullanılmış ve spiritüel liderlik kavramı ortaya çık-
mıştır. Spritüel liderlik teorisi temelde vizyon, umut / inanç ve özgecil sevgiyi, 
işyeri maneviyatı teorilerini ve manevi refahı içeren içsel bir motivasyon mode-
line dayanmaktadır. Fairholm (1998), spiritüel liderliği daha çok görevlere odak-
lanan, “Toplum; Sürekli gelişme; Yetkinlik; Yüksek ahlaki standartlar; Hizmet-
karlık; Ruhsallık; Yöneticilik ve Vizyon oluşturma” şeklinde 8 ana boyuttan 
oluşan bir yapı ile ele almıştır (83). Fry (2003)’ın liderlik teorisi ise başlangıçta 
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dört temel üzerine oturmaktadır. Bunlar; a)Bireyin manevi ihtiyaçlarını belirten 
içsel motivasyon; b) Fedakârlık, sevgi ve korumaya odaklanan din; c) Müşterek 
çıkarları gerçekleştirmek için sorumlulukları paylaşmayı ifade eden etik; d) işin 
anlamlılığını ortaya çıkaracak destekleyici bir örgütsel iklim oluşturmak için ça-
balamak anlamına gelen değerlerdir. Yazar, 2005 ve 2008 yıllarında teoriyi geniş-
leterek yedi unsura vurgu yapan yeni bir model oluşturmuştur.  Bunlar; 

Umut/İnanç; Kuruluşun vizyon ve amaçlarının gerçekleşeceğine kesin olarak 
inanmak.

Vizyon; Çalışanlar arasında anlam duygusu yaratan bir vizyon oluşturmak. 
Fedakâr Sevgi; Kişinin kendisi ve başkaları için bütünlük, uyum, mutluluk, 

sevgi ve takdir duygusu.
Anlam; Hayatın anlamlı olduğuna ve büyük hedeflere ulaşmanın mümkün ol-

duğuna inanmak.
Üyelik; Anlaşıldığını ve takdir edildiğin hissetmek.
Örgütsel bağlılık; Örgütle olan ilişkiyi ve örgütsel amaçlara olan inancı sür-

dürme arzusu duymak. 
Verimlilik; Yüksek kalitede ürünler ve istisnai hizmetler sunmak. 
Chen ve Yang (2012), spiritüel liderlik için iş yerinde anlam olgusunu öne 

çıkaran farklı bir model geliştirmiştir. Bu model, lider davranışlarına odaklanan 
vizyon, umut ve diğergamlık ile spiritüel liderin izleyicileri üzerindeki etkisine 
odaklanan anlam ve üyelik boyutlarından oluşmaktadır (84). 

5.2. Spiritüel Liderlerin Karakteristik Özellikleri

Spiritüel liderlik, kişinin kendisini ve izleyicilerini içsel olarak motive etmek 
için gerekli olan değerleri, tutumları ve davranışları oluşturmak ve geliştirmek 
için içsel veya manevi bir güç ya da kaynaktan yararlanmayı ve böylece mane-
vi bir refah duygusuna sahip olmayı ifade etmektedir (79). Bu anlamda, spiritüel 
liderlerin, izleyicilere umut veren, iç ve dış dünyasında denge kurmuş, fedakâr, 
ilgili ve sağduyulu bireyler olması beklenmektedir (79,85,86). Ayrıca, Smith, Minor 
ve Brashen (2018), bir liderin spiritüel lider olabilmesi için öz farkındalık, benlik 
saygısı, iletişim ve sağlıklı çatışma ortamını destekleme gibi özellikleri taşıması 
gerektiğini belirtmektedir (86). Her koşulda kibar sabırlı ve kararlı olan spiritüel li-
derler, yaşanan olumsuz durumlarda bahane üretmek ya da takipçilerini sorumlu 
tutmaktansa onların liderlik ruhuna sahip olmaları için çaba gösterirler (87, Aktaran, 

Uyar, 2019). Crossman (2010) ise spiritüel liderliğin şefkat, özen, cesaret, cömertlik, 
merak, hizmet, huzur, barış ve minnettarlık gibi nitelikleri içerdiğine işaret et-
mektedir (88). 
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5.3 Spiritüel Liderliğin Örgütsel Ardılları

Spiritüel liderlerin, izleyicilerinin işyerinde manevi ihtiyaçlarının karşılanma-
sı, spiritüel iş ortamının oluşturulması ve yarattıkları olumlu örgüt iklimi sayesin-
de çalışanların işle ilgili anlam arayışlarının sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır 
(89). İşlerinin anlamlılığı konusunda manevi olarak tatmin olan çalışanların içsel 
motivasyonlarının artması ve bu artışın örgütsel verim ve performans üzerinde-
ki olumlu etkileri olduğu araştırmalar ile doğrulanmıştır (90). Baykal Narcıkara 
(2017), Türkiye’ de 167 işletmede çalışan 751 beyaz yakalı çalışan ile gerçek-
leştirdiği araştırmada, spiritüel liderlerin çalışanların umut, iyimserlik, öz yeter-
lilik gibi olumlu duygularını destekleyici davranış biçiminin, nitel, nicel ve çalı-
şan performansı üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ortaya koymuştur (91). Udin 
(2019), Endonezya’da 162 üniversite çalışanı ile yapmış olduğu araştırmada, li-
derin spiritüel özellikleri ne kadar fazla ise izleyicilerin performansının o kadar 
yüksek olacağını gösteren sonuçlar elde etmiştir (92). 

Yukarıda örnek olarak seçilen araştırmaların dışında, yazında spiritüel liderli-
ğin iş tatmini, bağlılık, örgütsel vatandaşlık gibi örgütsel çıktılara olumlu etkisini 
gösteren birçok araştırma bulunmaktadır (93,94,80,95,96). 

SONUÇ

Pozitif psikolojinin örgütsel etkilerini ifade eden pozitif örgütsel yaklaşım, mo-
dern örgütlerin yönetim biçimini ve örgütsel paradigmaları değiştirecek yeni lider-
lik yaklaşımlarının oluşmasında da etkili olmuştur.  Özellikle, hız ve rekabetin in-
san faktörünü önemsizleştirmesi riskinin her geçen gün arttığı göz önünde bulundu-
rulduğunda, pozitif liderlerin başarıya ulaşmada iyiye, doğruya ve insani değerlere 
odaklanan bir yaklaşıma sahip olmasının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Araştırmada 
modern liderlikte pozitif örgütsel yaklaşımı temsil eden Hizmetkâr, Otantik, Kap-
sayıcı, Etik ve Spiritüel Liderlik yaklaşımlarına yer verilmiştir. Yapılan kuramsal 
değerlendirmede, bu liderlik yaklaşımlarının ortak özelliklerinin yüksek düzeyde 
evrensel ahlaki ve etik değerlere sahip olma, izleyicilerinin potansiyellerini ve ye-
teneklerini ortaya çıkararak geliştirilmesi konusunda destekleme, insanın temel er-
demleri olarak görülebilen bileşenler üzerinde yoğunlaşma ve davranış biçimleri-
nin en uç pozitif noktaya taşınmasını sağlayacak yönetim yaklaşımları geliştirme 
şeklinde sıralanabileceği görülmektedir. Araştırmaya konu olan liderlik yaklaşım-
larının örgütsel ardıllarına ilişkin olarak seçilen örnek araştırmalar da liderlikte in-
sanı önceleyen pozitif davranış biçiminin çalışanlar üzerinde yarattığı olumlu etki-
nin örgütsel çıktılara olan yansımasını ortaya koymaktadır. 
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1. GİRİŞ

Türkiye’de hızla artan genç nüfus ile birlikte yüksek öğretime olan talepte 
önemli bir artış görülmüştür. Üniversite ve bunlara başvuran öğrenci sayıların-
daki hızlı artış karşısında 1974 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) kurularak üniversitelere merkezi sınavla öğrenci alınmasına başlanmış-
tır. 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm 
yüksek.ğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, 
akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş 
ve konservatuarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır.

Bir ülkenin ekonomik ve teknolojik olarak gelişmesindeki en önemli faktör-
lerinden biri yetişmiş insan gücüdür. Mesleki eğitim; öğrencilere uygulamalı eği-
tim vererek mesleki beceri kazanmalarını ve bu mesleki becerileri kullanmayı 
amaçlamaktadır (1). Mesleki eğitim kurumları mevcut sanayide sektörün ihtiyaç 
duyduğu ara elemanları yetiştirmektedir. Yıllar içerisinde eğitim-öğretim de ya-
şanılan değişiklikler meslek liselerinden sonra üst bir eğitim vererek Meslek yük-
sek okulları da sektörde ara eleman ihtiyacını kapatmayı hedeflemektedir. Sektör 
ile birlikte çaimde lışarak ortak projeler de yapılmaktadır. 

Bütün bu eğitimler, projler gelecekle ilgili düşüncelerini belirlemektir. (2-5). 
Öğrencilerin, akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini yükseköğretim eği-
timi süresince geliştirmeleri çok önemlidir.  İş dünyasında rekabette avantajlı 
olmanın en önemli unsuru girişimciliktir. Yüksek öğretim eğitimi sırasında öğ-
rencilerin kişisel gelişimleri, akademik başarıları, girişimcilik ruhlarının yanısıra 
eğitim aldıkları bölüm ile ilgili algılarının da araştırılması oluşturulacak müfre-
datlar için gereklidir.(6-7)

Bu çalışmanın amacı; vakıf ve devlet üniversitesi Basım Yayın Teknolojileri 
Bölümünde okuyan öğrencilerin bölümlerine ilişkin algılarının saptanmasıdır. Bu 
amaçla 4 farklı üniversitenin Basım ve Yayın Teknolojileri öğrencileri belirlene-
rek 2 devlet ve 2 vakıf üniversitede çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
bulgular doğrultusunda; araştırmaya katılan hem vakıf üniversitesi hem  devlet 
üniversitesi öğrenci profilleri ortak sorular bazında karşılaştırılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu arastırmanın çalışma grubunu devlet üniversitelerinden Marmara Üniversite-
si TBMYO ve İstanbul Üniversitesi MYO’da bulunan Basım ve Yayın Teknolojileri 
Bölümlerinden 245 öğrenci ile Vakıf üniversitelerinden Aydın ve Arel Üniversiteleri 
MYO ilgili bölümlerinden 153 olmak üzere toplam 398 öğrenci oluşturmuştur. 
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Araştırmada veri toplamak için anket kullanılmıştır. Sorular, öğrencilerin kisi-
sel özellikleri, sosyo-ekonomik durumları, bölüm dersleri, ödevleri ve bölümleri 
hakkındaki düşüncelerini içermektedir. Anket soruları analizinde SPSS programı 
kullanılmıs, yüzde ve frekans dağılımları esas alınmıs ve sonuçlar tablolarla des-
teklenmistir.

3. BULGULAR

Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir ; 
Tablo 1. Üniversite Türü İle Cinsiyet Dağılımı Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 1. İncelendiğinde; araştırmaya katılan kadın öğrencilerin %59.2’sinin 
vakıf, %79.1’inin devlet, erkek öğrencilerin ise %40.8’inin vakıf, %20.9’unun 
ise devlet üniversitesinde okuduğu görülmektedir. Elde edilen bu bulgulara göre 
matbaa alanında hem vakıf hem de devlet üniversitelerinde kadın öğrencilerin 
ağırlıklı olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Üniversite Türü İle Yaş Dağılımı Çapraz Tablo Bulguları 
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Tablo 2. İncelendiğinde araştırmaya katılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin; 
%27.8’inin 17-19 yaş, %65.7’sinin 20-22 yaş, %6.5’inin 23-25 yaş aralığında ol-
duğu, devlet üniversitesi öğrencilerinin %41.8’inin 17-19 yaş, %56.2’sinin 20-22 
yaş, %1.13’ünün 23-25 yaş, %0.7’sinin ise 26 yaş ve üzerinde olduğu görülmek-
tedir. Elde edilen bu bulgulara dayalı olarak araştırmaya katılan vakıf ve devlet 
üniversitelerindeki öğrencilerin çoğunlukla 20-22 yaş aralığında olduğu söyle-
nebilir.

Tablo 3. Üniversite Türü İle Sınıf Dağılımı Çapraz Tablo Bulguları 

Tablo 3. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinden; %30.6’sının bi-
rinci, %69.4’ünün ikinci, devlet üniversitesi öğrencilerinden; %34’ünün birinci, 
%66’sının ise ikinci sınıfta olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler genel olarak 
değerlendirildiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları sınıf dağılımları 
yüzdeleri açısından birbirine yakın olduğu söylenebilir. 
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Tablo 4. Üniversite Türü İle Mezun Olunan Lise Türü Dağılımı Çapraz Tablo 
Bulguları

Tablo 4. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin mezun oldukları lise-
nin; %34,7’sinin Anadolu Lisesi, %29’unun Endüstri Meslek Lisesi, %2,4’ünün 
İmam Hatip Lisesi, %0,8’inin Açık öğretim Lisesi, %5,3’ünün Anadolu Teknik 
Lisesi, %13,9’unun Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, %0,8’inin Çok programlı lise 
, %6,1’inin  Düz lise, %2,4’ünün Kız meslek lisesi, %1,2’sinin Matbaa meslek 
lisesi, %2,9’unun Meslek lisesi, %0,4’ünün Ticaret lisesi olduğu görülmüştür. 
Devlet üniversitesi öğrencilerinin mezun oldukları lisenin ise; %7,8’inin Anado-
lu Lisesi, %77,1’inin Endüstri meslek lisesi, %13,1’inin Anadolu teknik lisesi, 
%2’sinin Anadolu ticaret meslek lisesi olduğu görülmüştür. 
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Tablo 5. Üniversite Türü İle Bölüm Tercih Sırası Dağılımı Çapraz Tablo 
Bulguları

Tablo 5. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinden; %45,7’sinin 1-3 
tercih sırasından, %31’inin 4-6 tercih sırasından, %13,9’unun 7-10 tercih sıra-
sından, %9,4’ünün 11-13 tercih sırasından Basım yayın teknolojileri bölümünü 
kazandıkları görülmüştür. Devlet üniversitesi öğrencilerinden ise; %66’sının 1-3 
tercih sırasından, %19,6’sının 4-6 tercih sırasından, %10,5’inin 7-10 tercih sıra-
sından, %3,9’unun 11-13 tercih sırasından Basım yayın teknolojileri bölümünü 
kazandıkları görülmüştür. 

Tablo 6. Üniversite Türü İle Bölüm Dağılımı Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 6. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencileri basım yayın teknolojile-
ri bölümünü %58,8’inin  Baskı, %29,8’inin Grafik , %11,4’ünün Ciltleme terim-
lerini yansıttığı,  devlet üniversitesi öğrencilerinin %34’ünün  Baskı, %54,2’sinin 
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Grafik, %11,8’inin Ciltleme terimlerini yansıttığını düşündükleri görülmüştür. 

Tablo 7. Üniversite Türü İle “Okuduğunuz bölümde mesleki anlamda hangi 
dersin daha yoğun olmasını istersiniz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları
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Tablo 7. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinden; %7,8’ı Grafik, 
%2,4’ünün Maliyet ve fiyatlandırma, %15,9’unun Baskı ve üretim , %9,8’inin 
Satış ve pazarlama derslerinin yoğun olmasını istedikleri görülmüştür; Devlet 
üniversitesi öğrencilerinin  %65,4’ünün  Grafik, %2’sinin Maliyet ve fiyatlan-
dırma, %20,9’unun Baskı ve üretim , %11,8’inin Satış ve pazarlama derslerinin 
yoğun olmasını istedikleri görülmüştür. 

Tablo 8. Üniversite Türü İle “Mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmak 
istersiniz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

 Tablo 8. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin mezun olduktan son-
ra; %71’i Grafik, %5,3’ü Matbaa üretimi, %7,8’i Satış pazarlama, %2,9’u Ma-
liyet, %3,3’ü Gazetecilik, %1,2’si Kalite kontrol, %0,8’i Medya, %0,8’i Muha-
bir, %’0,4 ü Reklam sektörü, %4,5’i Reklam veya iletişim, %0,4’i Baba mesle-
ğinde, %0,4’ü Fotoğrafçılık ile ilgili alanda çalışmayı düşündükleri görülmüştür. 
%1,2’si Çalışmayı düşünmediğini belirtmiştir. Devlet üniversitesi öğrencilerinin 
mezun olduktan sonra %63,4’ü Grafik, %9,8’i  Matbaa üretiminde, %17’si Satış 
pazarlamada, %1,3’ü Maliyet ile ilgili, %1,3’ü Gazetecilik, %0,7’si Görsel tasa-
rım, %0,7’si  Hukuk, %1,3’ü Medya, %0,7’si Öğretmenlik, %0,7’si Reklam veya 
iletişim, %0,7’si Turizm, %2,6’sı Diğer alanlarda çalışmayı düşündükleri görül-
müştür. Elde edilen veriler genel olarak incelendiğinde, ankete katılan tüm öğ-
rencilerin yarıdan fazlasının mezun olduktan sonra Grafik Bölümünde çalışmak 
istedikleri söylenebilir.
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Tablo 9. Üniversite Türü İle “Meslek dersleri saatlerinin yeterli olduğunu dü-
şünüyor musunuz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 9. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin meslek ders saatle-
rinin yeterliliğine %53,9’u katıldığını, %  15,5’i Katılmadığını, %30,6’sınında 
kısmen katıldığı görülmüştür. Devlet Üniversitesi öğrencileri ise; Meslek ders sa-
atlerinin yeterliliğine %43,8’inin katıldığı, %17’sinin Katılmadığı ve %39,2’sinin 
kısmen katıldığı görülmüştür. 

Tablo 10. Üniversite Türü İle “Okulunuzda atölye/laboratuvar/ekipman gibi 
ihtiyaçlarınıza istediğiniz zaman ulaşabiliyor musunuz?” İfadesi Çapraz Tablo 
Bulguları

Tablo 10. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %49,8’inin atölye/
laboratuvar/ekipman gibi ihtiyaçlarına istedikleri zaman ulaşabildiklerini %20
,8’inin istedikleri zaman ulaşamadıklarını, %29,4’ünün ise kısmen ulaşabildik-
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leri görülmüştür. Devlet üniversitesi öğrencilerinin ise  %26,8’inin  atölye/labo-
ratuvar/ekipman gibi ihtiyaçlarına istedikleri zaman ulaşabildiklerini %28,8’inin 
istedikleri zaman ulaşamadıklarını, %44,4’ünün ise kısmen ulaşabildikleri gö-
rülmüştür. Elde edilen bilgiler incelendiğinde; vakıf üniversitesi öğrencilerinin 
çoğunun atölye/laboratuvar/ekipman gibi ihtiyaçlarına istedikleri zaman ulaşa-
bildikleri söylenebilir. Devlet üniversitesindeki çoğu öğrencilerin ise atölye/la-
boratuvar/ekipman gibi ihtiyaçlarına istediklerine kısmen zaman ulaşabildikleri 
söylenebilir.

Tablo 11. Üniversite Türü İle “Okuduğunuz bölümün, çağın gerektirdiği de-
ğişim ve gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmeleri okula taşıyabildiğini düşünü-
yor musunuz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 11. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %52,7’sinin Oku-
dukları bölümün, çağın gerektirdiği değişim ve gelişmeleri takip ettiğini ve bu 
gelişmeleri okula taşıyabildiğini, %12,2 ‘sinin taşıyamadığını düşündükleri, 
%35,1’inin ise kısmen taşıyabildiğini düşündükleri görülmüştür. Devlet üni-
versitesi öğrencilerinin ise %22,9’unun Okudukları bölümün, çağın gerektirdi-
ği değişim ve gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmeleri okula taşıyabildiğini, 
%31,4‘ünün taşıyamadığını düşündükleri, %45,8’inin ise kısmen taşıyabildiğini 
düşündükleri görülmüştür. Elde edilen bulgular incelendiğinde Vakıf Üniversi-
tesi öğrencilerinin yarısından fazlasının Okudukları bölümün, çağın gerektirdiği 
değişim ve gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmeleri okula taşıyabildiğini, Dev-
let üniversitesi öğrencilerinin ise çoğunun kısmen taşıyabildiklerini düşündükleri 
söylenebilir.
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Tablo 12. Üniversite Türü İle “İnternet ve bilgisayar başında geçirdiğiniz za-
manı en çok ne amaçla kullanıyorsunuz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 12. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %40,8’inin İnternet 
ve bilgisayar başında geçirdikleri zamanı bilgi edinme amaçlı ve Sosyal payla-
şım sitlerinde vakit geçirmek için, %2,9’unun oyun oynamak için, %15,5’inin 
de mesleğiyle ilgili araştırma yapmak için geçirdikleri görülmüştür. Devlet üni-
versitelerinde okuyan öğrenciler ise; %28,1’inin İnternet ve bilgisayar başında 
geçirdikleri zamanı bilgi edinme amaçlı geçirdikleri, %62,1’inin Sosyal payla-
şım sitlerinde vakit geçirmek için, %3,3’ünün oyun oynamak için geçirdikleri, 
%6,5’inin de  kullandıkları mesleğiyle ilgili araştırma yapmak için geçirdikleri 
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Vakıf üniversitesinde okuyan öğren-
cilerin çoğunun İnternet ve bilgisayar başında geçirdikleri zamanı bilgi edinme 
amaçlı ve Sosyal paylaşım sitlerinde vakit geçirmek için kullandıkları, Devlet 
üniversitesinde okuyan öğrencilerin ise çoğunun sosyal paylaşım sitelerinde va-
kit geçirmek için kullandıkları söylenebilir.
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Tablo 13. Üniversite Türü İle “Mezun olacağınız bölümünden sonra dikey ge-
çiş yapmayı düşünüyor musunuz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 13. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %88,2’sinin Me-
zun oldukları bölümünden sonra dikey geçiş yapmayı düşündükleri, %11,8’inin 
dikey geçiş yapmayı düşünmedikleri görülmüştür. Devlet üniversitesi öğrenci-
lerinin; % 86,3’ünün Mezun oldukları bölümünden sonra dikey geçiş yapmayı 
düşündükleri, %13,7’sinin dikey geçiş yapmayı düşünmedikleri görülmüştür. 
Elde edilen bulgulara göre hem vakıf üniversitesi öğrencilerinin hem de devlet 
üniversitesi öğrencilerinin Mezun oldukları bölümünden sonra dikey geçiş yap-
mayı düşündükleri söylenebilir.
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Tablo 14. Üniversite Türü İle “Okuduğunuz bölümde ders/derslere devam 
oranınız nedir?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 14. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %46,5’inin oku-
dukları bölümde ders/derslere devam oranı %90 ve üstü olduğu, %18,4’ünün de-
vam oranının %70 olduğu, 23,7’sinin devam oranının %80 olduğu, %6,5’inin 
devam oranının %60 olduğu, %4,9’unun devam oranının %59 ve altı olduğu gö-
rülmüştür. Devlet üniversitesi öğrencilerinin %67,3’ünün okudukları bölümde 
ders/derslere devam oranı %90 ve üstü olduğu, %9,2’sinin devam oranının %70 
olduğu, %19’unun devam oranının %80 olduğu, %1,3’ünün devam oranının %60 
olduğu, %3,3’ünün devam oranının %59 ve altı olduğu görülmüştür. Elde edilen 
bulgular incelendiğinde tüm üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğunun okudukla-
rı bölümde ders/derslere devam oranı %90 ve üstü olduğu söylenebilir.
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Tablo 15. Üniversite Türü İle “Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim 
yeterli midir ?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 15. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %64,9’unun Öğ-
renci-öğretim elemanı arasındaki iletişim yeterli olduğunu, %12,2’sinin yetersiz 
olduğunu, %22,9’unun ise kısmen yeterli olduğunu düşündükleri görülmüştür. 
Devlet üniversitesi öğrencilerinin %59,5’inin Öğrenci-öğretim elemanı arasın-
daki iletişim yeterli olduğunu, %10,5’inin yetersiz olduğunu, %30,1’inin ise kıs-
men yeterli olduğunu düşündükleri görülmüştür. Elde edilen bilgilere göre; tüm 
öğrencilerinin çoğunun Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim yeterli oldu-
ğunu düşündükleri söylenebilir.

Tablo 16. Üniversite Türü İle “Derslerde verilen ödevler öğrenmemize ne öl-
çüde katkıda bulunmaktadır?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları
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Tablo 16. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %4,1’inin Derslerde 
verilen ödevlerin öğrenmelerine katkısının yetersiz olduğunu, %14,7’sinin az ye-
terli olduğunu, %53,1’inin yeterli olduğunu, %28,2’sinin oldukça yeterli olduğu-
nu düşündükleri görülmüştür. Devlet üniversitesi öğrencilerinin %6,5’inin Ders-
lerde verilen ödevlerin öğrenmelerine katkısının yetersiz olduğunu, %19,6’sının 
az yeterli olduğunu, %59,5’inin yeterli olduğunu, %14,4’ünün oldukça yeterli 
olduğunu düşündükleri görülmüştür. Elde edilen bilgiler incelendiğinde; tüm öğ-
rencilerinin çoğunun derslerde verilen ödevlerin öğrenmelerine yeterli ölçüde 
katkıda bulunduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Tablo 17. Üniversite Türü İle “Bölümü seçerken, bölümle ilgili yeterli bilgiye 
sahip miydiniz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 17. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %44,1’inin Bölümü 
seçerken, bölümle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, %55,9’unun yeterli bilgiye 
sahip oldukları görülmüştür. Devlet üniversitesi öğrencilerinin ise;  %36,6’sının 
Bölümü seçerken, bölümle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, %63,4’ünün ye-
terli bilgiye sahip oldukları görülmüştür. Elde edilen bulgular incelendiğinde hem 
Vakıf üniversitelerinde eğitim gören hem de devlet üniversitelerinde eğitim gören 
öğrencilerin  yarısından fazlasının Bölümü seçerken, bölümle ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları söylenebilir.
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Tablo 18. Üniversite Türü İle “Genel olarak üniversite ve bölümünüz de oku-
maktan memnun musunuz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 18. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %80,8’inin Genel 
olarak üniversite ve bölümlerinde de okumaktan memnun oldukları, %19,2’si-
nin memnun olmadıkları görülmüştür. Devlet üniversitesi öğrencilerinin ise; 
%69,3’ünün Genel olarak üniversite ve bölümlerinde de okumaktan memnun 
oldukları, %30,7’sinin memnun olmadıkları görülmüştür. Elde edilen bulgulara 
göre; vakıf üniversitesi öğrencilerinin ve devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğu-
nun Genel olarak üniversite ve bölümlerinde de okumaktan memnun oldukları 
söylenebilir.

Tablo 19. Üniversite Türü İle “Ön lisans eğitiminiz süresince herhangi bir iş-
letmede çalıştınız mı ya da çalışıyor musunuz?” İfadesi Çapraz Tablo Bulguları

Tablo 19. İncelendiğinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin %33,5’inin Ön li-
sans eğitimi süresince okuduğu bölümle ilgili herhangi bir işletmede çalıştığı, 
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%32,7’sinin farklı bir sektörde çalıştığı, %33,9’unun ise çalışmadığı görülmekte-
dir. Devlet üniversitesindeki öğrencilerin ise; %29,4’ünün Ön lisans eğitimi sü-
resince okuduğu bölümle ilgili herhangi bir işletmede çalıştığı, %19’unun farklı 
bir sektörde çalıştığı, %51,6’sının ise çalışmadığı görülmektedir. Elde edilen bil-
gilere göre; Vakıf üniversitesi öğrencilerinin yarısından fazlasının çalıştığı fakat 
devlet üniversitesi öğrencilerinin çoğunun çalışmadığı söylenebilir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Elde edilen bu bulgulara göre;
Basım ve Yayın teknolojilerinde eğitim gören hem vakıf hem de devlet üni-

versitelerinde kız öğrencilerin, erkek öğrencilere oranla fazladır. Ayrıca katılım-
cıların  büyük çoğunluğunun 20-22 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan hem vakıf Üniversitesi hem de Devlet Üniversitesi öğren-
cilerinin okudukları bölümü 1. ve 3. Sıra tercihleri arasından kazandıkları belir-
lenmiştir. Araştırmaya katılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin daha çok mesleki 
eğitim verilmeyen Anadolu Liselerinden; devlet üniversitelerindeki öğrencilerin 
ise büyük yüzdesinin mesleki eğitim veren Endüstri Meslek Liselerinden geldiği 
görülmüştür. 

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu okudukları bölümü en iyi 
yansıtan terimin Baskı olduğunu düşündükleri, devlet üniversitesi öğrencilerinin 
büyük çoğunluğunun ise okudukları bölümü en iyi yansıtan terimin Grafik oldu-
ğunu düşündükleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan tüm öğrencilerden yarıdan 
fazlasının mezun olduktan sonra Grafik Bölümünde çalışmak istedikleri söylene-
bilir ve yoğun olmasını istedikleri ders ile devlet Üniversitesi öğrencilerinin yo-
ğun olmasını istedikleri dersin grafik olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerden hem Vakıf üniversitelerinde eğitim gören 
hem de devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin ders saatinin yeterli 
olduğunu düşündükleri söylenebilir. Devlet Üniversitesi öğrencilerinin ve Vakıf 
üniversitesi öğrencilerin bölümlerinin düzenlediği sektörel gezilerin ayda bir kez 
olmasını istedikleri görülmüştür. 

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin çoğunun atölye/laboratuvar/ekipman gibi ih-
tiyaçlarına istedikleri zaman ulaşabildikleri söylenebilir. Devlet üniversitesindeki 
çoğu öğrencilerin ise atölye/laboratuvar/ekipman gibi ihtiyaçlarına istediklerine 
kısmen zaman ulaşabildikleri söylenebilir. 

Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin yarısından fazlasının Okudukları bölümün, 
çağın gerektirdiği değişim ve gelişmeleri takip ettiğini ve bu gelişmeleri okula 
taşıyabildiğini, Devlet üniversitesi öğrencilerinin ise çoğunun kısmen taşıyabil-
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diklerini düşündükleri görülmüştür. 
Vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerin çoğunun İnternet ve bilgisayar ba-

şında geçirdikleri zamanı bilgi edinme amaçlı ve Sosyal paylaşım sitlerinde vakit 
geçirmek için kullandıkları, Devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerin ise ço-
ğunun sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmek için kullandıkları söylenebilir.

Araştırmaya katılan tüm öğrencilerinin mezun oldukları bölümünden sonra 
dikey geçiş yapmayı düşündükleri söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğu-
nun okudukları bölümde ders/derslere devam oranı %90 ve üstü olduğu söyle-
nebilir.

Vakıf üniversitesi ve Devlet üniversitesindeki öğrencilerinin çoğunun Öğren-
ci-öğretim elemanı arasındaki iletişim yeterli olduğunu düşündükleri belirlen-
miştir. 

Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin çoğunun Derslerde verilen ödevlerin öğ-
renmelerine yeterli ölçüde katkıda bulunduğunu düşündükleri ve bölümlerinde 
de okumaktan memnun oldukları görülmüştür. Vakıf üniversitelerinde eğitim gö-
ren ve devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin  yarısından fazlasının 
bölümü seçerken, bölümle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir..

Elde edilen bulgular sonucunda vakıf ve devlet üniversitelerinde Basım yayın 
teknolojileri bölümünü seçen öğrencilerin bölüm hakkında bilgi sahibi olmadan 
bu bölümlere giriş yaptıkları belirlenmiştir. Meslek Liseleri ve Anadolu liselerine 
son sınıfta bu bölüm ile ilgili rehberlik yapılması, alanla ilgili işletmelere geziler 
düzenlenmesi önerilebilir.
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Giriş

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk yıllarda var olan muhalif basın or-
ganları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması ve Şeyh Sait İsya-
nı’ndan sonra başlayan Takrir-i Sükun Dönemi ile son bulmuştur. Takrir- Sü-
kun Kanunu “İrtica ve isyana ve ülkenin sosyal düzenini, huzur ve sükununu 
ve emniyet ve asayişini ihlale yönelen örgüt, kışkırtma, özendirme, girişim ve 
yayını hükümet, cumhurbaşkanının onayı ile doğrudan doğruya yasaklamaya 
yetkilidir” hükmünü getirmiştir. 3 Mayıs 1925 tarihli kararname ile ‘Havale-i 
Şarkiye’de İdare-i Örfiye Mıntıkasında Tatbik Edilecek Sansür Talimathanesi’ 
kabul edilmiş ve bu yasa 1929 yılına kadar yürürlükte kalarak yönetimin mu-
halif basına karşı uyguladığı sert tutumun temelini oluşturmuştur (1, s.973). Bu 
dönemde İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çıkan birçok basın orga-
nı kapatılmıştır.  İstanbul’da çıkmakta olan Tevhid-i Efkar, İstiklal, Son Teleg-
raf, Aydınlık, Orak Çekiç ve Sebiüreşşat adlı gazete ve dergilerin kapatılması, 
Takrir-i Sükun Kanunu’nun ilk uygulaması olmuştur (2, s.149). Ayrıca pek çok 
gazeteci de ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırttıkları iddiası ile tutuklanmış ve 
İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmıştır.

Basının muhalefetsiz yaşadığı dört yıllık dönemin ardından, Serbest Cumhu-
riyet Fırkası’nın kurulması ile birlikte muhalif politika izleyen yayınlar yeniden 
canlanmış ve bu yayınlar Serbest Fıkra kapatıldıktan sonra da kısa bir dönem var-
lıklarını sürdürmüşlerdir. Bu çalışmanın birinci bölümü, Serbest Fırka’nın kapa-
tılmasından sonra basında var olan muhalefeti, özellikle Arif Oruç’un Yarın adlı 
gazetesine odaklanarak incelemeyi planlamaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
ise muhalefeti susturmak amacıyla çıkartılan 1931 tarihli Matbuat Kanunu’nun 
muhalif basın üzerindeki etkileri incelenecektir.

Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Basın

Serbest Fırka’nın kurulması basında genel bir canlılığı beraberinde getirmiş-
tir, fakat bu canlılıkta yeni kurulan partiyi destekleyen basın organlarıyla birlikte 
Serbest Fırka’ya muhalefet amacıyla yayın hayatına başlayan süreli yayınlar da 
pay sahibidir (2, s.275).  Serbest Fırka’ya muhalif olması için İsmet Paşa tarafın-
dan Ali Naci Karacan’a çıkarttırılan İnkılap adındaki günlük gazete bu yayınlar-
dan bir tanesidir. İnkılap yayın hayatına 30 Ağustos 1930 günü başlamış ve sade-
ce ve 130 sayı çıkmıştır. Ali Naci’nin (2) İnkılap’ta çıkan 15 Ekim tarihli ‘Evet 
biz hürriyet değil, faşizm gibi bir idare istiyoruz’ başlıklı yazısı, gazetenin Ser-
best Fırka ’ya ve muhalefete olan genel tavrını sergiler niteliktedir:
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...Halkın istediği hürriyet değil, refahtır. Refahı getirecek olan çalışmadır 
ve çalışmak için huzur ve nizam lazımdır. Bunun içindir ki biz, faşizm gibi bir 
idare istiyoruz... (s.518).

Serbest Fırkaya karşı cephe oluşturmak için kurulan diğer bir gazete ise sol 
eğilimlere sahip Halk Dostu gazetesidir. Trabzon Mebusu Hamdi Nebizade ta-
rafından çıkartılan gazete yayın hayatına 3 Aralık 1930’da başlamış ve 54 sayı 
çıkmıştır. Halk Dostu Gazetesi “Osmanlı Borçlarını Vermeyeceğiz” sloganı ile 
yayın hayatına başlamıştır (3, s.126). Bu slogan kuşkusuz nedensiz ortaya atı-
lan bir slogan değildir. Serbest Fırka’nın kuruluş aşamasında Duyun-ı Umumiye 
borçlarının ödenmesi tartışılan konulardan bir tanesi olmuştur. Fethi Bey, Serbest 
Fıkra Programına borçların altın para ile ödenmesi maddesini koymak istemiş fa-
kat Gazi Mustafa Kemal bu maddeyi parti programından çıkartmıştır. Fethi Ok-
yar (4), anılarında Atatürk’ün bu maddeden duyduğu hoşnutsuzluğu şöyle dile 
getirmektedir.

Yalnız düyun-ı umumiyenin ödenmesi hakkındaki anlaşmadan sonra hüküme-
tin paramızın istikrarına teşebbüs etmediği hakkındaki fıkrayı kaldırsanız daha 
iyi olur. İsmet Paşa alacaklılarla müzakerededir. Bu işte muhahhak surette ba-
şarılı olacaktır. Onun için bu fıkranın mektubunuzda çıkması alacaklılara ümit 
verebilir (s.421)

Serbsest Fırka’nın muhalefetine karşı çıkan iktidar yanlısı basının yanında, 
bu dönemde basındaki canlılığın önemli nedenlerinden bir tanesi de yönetimin 
karşısında yer alan muhalif basın olmuştur. Serbest Fırka’nın doğrudan bir yayın 
organı bulunmasa da muhalif basının büyük ölçüde Serbest Fırka’yı destekledi-
ği görülmektedir. Muhalif basın arasında Arif Oruç’un çıkardığı Yarın oldukça 
önemlidir. Arif Oruç’un yayın hayatı 30 Ağustos 1920’de Kuva-yı Seyyare ko-
mutanı Çerkez Ethem’in desteği ile Eskişehir’de çıkardığı Seyyare Yeni Dünya 
adlı gazete ile başlamıştır. Mustafa Kemal Çerkez Ethem’i resmi Türkiye Komü-
nist Fırka’sına katılmaya çağırdıktan sonra Yeni Dünya’yı da partinin organı ola-
rak Ankara’ya getirmiştir. 1921’de Çerkez Ethem’in isyanından sonra TKF ka-
patılmış, Arif Oruç da tutuklu kaldığı süre yeterli bulunarak Kayseri’ye sürgüne 
gönderilmiştir. Kısa süre sonra affedilen Arif Oruç, Ankara’da Yeni Dünya’yı ye-
niden yayınlamaya Mart 1922’ye kadar devam etmiştir. 1923’te ise İzmir’de Yeni 
Turan adlı bir gazete çıkarmıştır. Yeni Turan’da İzmir’de bir Hilafet Kongresi’nin 
toplanacağına dair attığı bir manşet dolayısıyla Bakanlar Kurulunca Oruç’un ga-
zetesi kapatılmış, kendisi de para ve hapis cezasına mahkum edilmiştir. Oruç, 
daha sonra 1926’da İzmir Suikastı ile ilgili olarak İstiklal Mahkemesi tarafından 
Ankara’ya gönderilmiş fakat hemen sonrasında serbest bırakılmıştır. Yarın’ı ise 
1929’un sonlarında çıkarmaya başlamıştır.  (5).
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Diğer muhalif basın organları ise Ahmet Kadri yönetiminde Yılmaz ve Zeke-
riya Sertel tarafından yönetilen Son Posta’dır. Fakat belirtmek gerekir ki, gerek 
Yarın’ın gerekse Son Posta’nın savunduğu ekonomi politikası Serbest Fırka’nın 
sunduğu programdan oldukça farklıydı. Zekeriya Sertel (6) bu farklılığı şöyle de-
ğerlendirmektedir: “Serbest Fırka’nin organı olmak hiçbir bakımdan bize çekici 
görünmüyordu. Zaten biz, Serbest Fırka’nın ortaya attığı ilkeleri beğenmiyorduk. 
O, liberalizmi savunuyordu, özel sermayeye önem veriyordu, devletçiliğe karşı 
durum almıştı. Biz ise özel sermayeye devletçe yapılan yardıma karşı şiddetli bir 
savaşa girişmiştik” (s.193).

Yarın’ın Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı yürüttüğü sert muhalefete rağmen 
herhangi bir soruşturmaya uğramaması, Yarın’ın Gazi Mustafa Kemal Paşa ve 
yakın çevresinin koruması altında olabileceği görüşünün dile getirilmesine ne-
den olmuştur (7, s.19-22). Bu görüşün dile getirilmesinde, Arif Oruç’un Mayıs 
1921 tarihindeki komünistler davasında yargılanmasına rağmen ceza almaması 
nedeniyle Mustafa Kemal’in ajanı olduğuna dair söylentilerin de etkisi de ol-
muştur. Bu çalışmada Mustafa Kemal ve Arif Oruç arasındaki dolaylı ilişkinin 
boyutu hakkında kesin bir şey yargıya varmak mümkün olmamakla birlikte, Ya-
rın’ın yayın hayatına Serbest Fırka kapatıldıktan sonra da devam edebilmesi, Arif 
Oruç’un Mustafa Kemal’den destek aldığı görüşünü güçlendirmektedir. Serbest 
Fırka varlığını sadece 1930 yılının Ağustos ve Kasım ayları arasında sürdürme-
sine rağmen, Yarın yayın hayatına Serbest Fırka’dan sonra da devam etmiştir (8). 

Mete Tunçay’ın (9) giriş yazısıyla Toplumsal Tarih’te yayınlanan “Arif 
Oruç-Mustafa Kemal Mektuplaşması” adlı makale, Mustafa Kemal ve Arif Oruç 
arasındaki ilişkinin Kurtuluş Savaşı yıllarına dayandığını göstermektedir. Arif 
Oruç, 12 Ekim 1920’de yazdığı mektupta, Yunus Nadi’yi Mustafa Kemal’e şöyle 
şikayet etmektedir:

... Sırf İstihlası-ı vatan emeliyle saha-ı intişara vaz’ettiğimiz gazetemizin An-
kara muhitlerinde bazı dedikodulara bais olduğunu hayret ve teessürle istihbar 
ettik. Bulanık suda balık avlamak isteyen, intişarımızla şahsi menfaatlerinden 
mahrum kalacağı zehabında bulunan bedbin ve hodgamların bütün müfteriyatına 
bir hatt-ı ibtal çekmek üzere bu arızamızı takdim ediyoruz...

Mustafa Kemal ise Arif Oruç’a cevaben yazdığı mektupta:
...Şikayet ettiğiniz dedikodulardan haberdar değilim. Neşriyat itibarıyla gir-

diğiniz münakaşadan bahsetmek istiyorsunuz. Buna ben de her iki tarafa şamil 
bir teessüfle müteessifim. Gazetecilik aleminin sahte kavgaları, kapitalist siyaset 
aleminin nümayişperestane riyarkalıkları kadar benim de, Anadolu’nun da men-
furumuzdur. Hakikatlar üzerinde yalnız ilmi münakaşalar olabilir...
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Arif Oruç’un Yarın’ının Muhalefeti

Arif Oruç, Yarın’ı 1929 yılında İstanbul’da çıkarmaya başlamış ve Serbest 
Fırka’nın 1930 yılında kurulmasının ardından bu partiyi desteklemiştir. Arif 
Oruç’un partiye verdiği desteğin kimi zaman Fethi Bey’in istediğinden daha sert 
ve aşırı olduğu söylenebilir. Mete Tunçay (2, s.288) Fethi Okyar ve Arif Oruç ara-
sındaki ilişkinin, Arif Oruç’un   Fevzi Çakmak’ın cumhurbaşkanı, Gazi’nin ise 
başbakan olmasına ilişkin yaptığı öneri nedeniyle bozulduğunu aktarmaktadır. 

1930-31 yılları, dünya ve henüz on yılını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti 
için zorluklarla geçen bir zaman dilimini kapsamaktadır. 1929 ekonomik krizinin 
ardından dünya çok ciddi bir ekonomik buhranın pençesinde kıvranırken, küre-
sel piyasalarda tarım ürünlerinin fiyatındaki muazzam düşüş, ihracat gelirlerinde 
azalmaya neden olarak yerel ekonomiyi derin bir dar boğaza sokmuştur. Önemli 
bir bölümünü tarım ürünlerinin oluşturduğu ihracat gelirleri 1925’te 105 milyon 
dolar olarak kaydedilirken, 1932 yılında 50 milyonun altına inmiştir (10, s.539). 
Bu krizden en çok nüfusun önemli bir kısmını oluşturan çiftçiler etkilenmiş, Arif 
Oruç Yarın ’da çiftçilerin günden güne kötüleşen iktisadi durumlarını sıklıkla 
dile getirmiştir. Ekonomik Buhran’ın memur ve isçiler üzerindeki yıkıcı etkileri 
Yarın’ın üzerinde durduğu diğer bir konudur. Arif Oruç, kötü çalışma koşulları, 
tasarruf tedbirleri nedeniyle işten çıkartılan çalışanların düştükleri zor durumu 
sıklıkla haberleştirerek hükümetten gerekli önlemleri almasını istemiştir (11).

Ekonomik ve sosyal problemlerin damgasını vurduğu Ekim 1930 yerel seçimle-
rinde Serbest Fırka’nın elde ettiği başarı iktidarı tedirgin etmeye yeter niteliktedir. 
Yerel seçimlerin hemen ertesinde Serbest Fırka mecliste komünizm ve irtica suçla-
maları ile karşılaşmış, meclis oturumlarının ardından Fethi Bey partisini kapatma 
kararı almıştır (12, s.145).. Serbest Fırka’nın 17 Kasım 1930 yılında feshedilmesini 
takiben, Aralık 1930’da Menemen Olayı gerçekleşmiş ve ardından ilan edilen sıkı-
yönetim ve yargılamalar Mart 1931 tarihine kadar sürmüştür. Serbest Fırka ile Me-
nemen Olayı’na karışan kişiler arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair doğru-
dan bir kanıt bulunmamakla birlikte, bu olayın Serbest Fırka’nın kurulmasıyla ge-
lişen özgürlüklerin sonucu olarak gerçekleştiği kanaati oluşmuştur (13, s.278). Bu-
nun bir sonucu olarak, Menemen Olayı’nın ardından hükümet ve hükümet yanlısı 
basın, yaşananlardan muhalif basını sorumlu tutmuştur. 5 Temmuz 1931’de Elâzığ 
Milletvekili Fazıl Ahmet, Aksaray Milletvekili Ahmet Süreyya ve Ordu Milletve-
kili Ahmet İhsan tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen önergede (14) muha-
lif basının sorumluluğu şu şekilde aktarılmıştır: “Bazı gazetelerin izledikleri yön, 
yurttaşların ve yurdun siyasal kavrayış ve uygar vicdanı üzerinde açık bir düşünce 
haydutluğu yaparak masum ruhları zehirleyecek nitelikler almaya başladı. Şimdiki 
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duruma hiçbir yararı olmadığı gibi geleceğe de birçok tehlikeli durum ve zarar ha-
zırlayan bu felaketli akım karşısında hükümet ne düşünüyor?”

Dönemin diğer bir önemli özelliği ise 1931 yılının ilk aylarından itibaren tek 
parti iktidarının çoğulcu kuruluşları bastırarak gücünü sağlamlaştırmaya başla-
masıdır. 10 Nisan 1931 tarihinde Türk Ocakları Örgütü tasfiye kararı alarak Cum-
huriyet Halk Fırkası ile birleşmiştir. Ardından Türk Matbuat, Türk İhtiyat Zabit-
leri Cemiyetleri, Türk Kadınlar Birliği ve Mason Derneği gibi pek çok dernek de 
kendi kendisini feshetmiştir (2, s.307). Tek parti yönetimi iktidarını her alanda 
kurarken, basındaki muhalefet özellikle 1931 yılının mayıs ve haziran aylarından 
itibaren şiddetlenerek bir müddet daha devam etmiştir.  Bu dönemde var olan mu-
halif basının hem iktidarla hem de iktidar yanlısı basınla mücadele ettiği görül-
mektedir. Bu durum, iktidar yanlısı basının iktidara yapılmış her türlü eleştiriyi 
kendisine yapılmış sayarak doğrudan cevaplama yoluna gitmiş olmasının sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır (8, s.6).  Muhalif basın bu dönemde idareyi hedef alan ya-
zılardan kaçınarak eleştirilerini doğrudan iktidara ve partiye yöneltmeyi seçmiş-
tir. Bunun nedeni idareyi eleştiren yazılardan ötürü birçok gazetecinin daha önce 
ağır cezalara çarptırılmış olmasıdır (8, s.9). Yarın’dan da Arif Oruç ve Süleyman 
Tevfik, İzmit Valisi’ni hedef alan yayınlarından dolayı ‘adab-ı umumiyeye mu-
gayeret’ suçlamasıyla açılan dava sonucunda Arif Oruç bir sene üç ay on beş gün 
hapis, 312 lira para cezasıyla, 2500 lira manevi tazminat ödemeye, Süleyman 
Tevfik de yedi ay bir gün hapis ve 222 lira para cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Arif Oruç ve Süleyman Tevfik’in ceza almasına neden olan bu konunun ayrıntıla-
rı Mete Tunçay’ın çalışmasında bulunabilir. İzmit Valisi Eşref Bey, Bahriye Kay-
makamı Şerafettin Bey tarafından yaptığı çapkınlık nedeniyle dövdürülmüştür. 
Yarın’da bu olayın karikatürü yayınlanmıştır (2, s.228). 

1931 yılının mayıs ve haziran aylarında basında tartışılan konuların başında 
dış ticarette tekelciliğe gidiş konusu yer almaktadır. İhracatın yeni kurulan ve 
sermayesinin büyük bir kısmı İş Bankası tarafından sağlanan İş Limited Şirke-
ti’ne verileceğine dair haberler basında yer alınca, muhalif basın bunu ihracatın 
tekelleşmesi olarak yorumlamıştır. İktidar yanlısı basın ise bunun bir tekelleş-
me olmadığını, yeni sistemin düzen ve kontrolü sağlayacağı üzerinde durmuştur.  
Arif Oruç (15, s.4) kurulacak şirketin esas olarak Türk şirketlerini yok edeceğini 
söyleyerek eleştirisini şöyle dile getirmiştir: “Oda kâtibi umumisine memleketi-
mizde harici ticaret ile meşgul olan Türk tüccarının adedini öğretecek değilim. 
Yalnız sunu söyleyeyim ki, Türkiye’de harici ticaretle meşgul 10 ecnebi şirkete 
karşı binlerce Türk taciri vardır. İş şirketi, sermayesi esasen milyonlarca lira olan 
gayri Türk ve ecnebi şirketlere rakip olamaz. İş şirketinin ezeceği, mahvedeceği 
ancak 3-5 kuruş sermayeli gibi Türk tüccarlarıdır.”
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Kurulması planlanan Laik Cumhuriyetçi Çiftçi ve İşçi Fırkası basında sert tar-
tışmaların yaşanmasına neden olan diğer bir konudur. İktidar yanlısı basınla bir-
likte muhalif basın arasında yer alan Son Posta gazetesi de yeni partiye şiddetle 
karşı çıkmıştır. Laik Cumhuriyetçi Çiftçi ve İşçi Fırkası”nın programı, 6 Haziran 
1931 günü Yarın’da yayınlanmıştır. Parti programının yayınlamasının hemen ar-
dından, basında yeni parti aleyhinde pek çok yazı çıkmıştır. Fakat Arif Oruç ve 
Yarın tüm eleştirilere rağmen partiyi savunmaya devam etmiştir. Arif Oruç ikti-
dar yanlısı basının yeni parti karşısında almış olduğu tutumu eleştirmiş ve ikti-
dara temsiliyet noktasında yüklenmiştir.12 Haziran 1931’de Yarın’da yayınlanan  
‘Tezvir Başladı’ adlı yazısında, yeni fırkada göğüsleri  sırmalı veya Halk Fırka-
sına mensup muvazaalı mebusların bulunmadığını, paşalı mebuslu teşekkülle-
rin önemli olmadığını, halkı şatafatlı zevatın temsil edemeyeceğini, halkı halkın 
kendi göğsünden, kendi kucağından doğan halk teşekküllerinin temsil edeceğini 
savunmuştur (16, s.1). Yeni partinin mensuplarının, hayatını kol gücüyle kazanan 
işçi, çiftçi, memur ve esnafın oluşturduğu halkın olacağı, Arif Oruç’un Cumhu-
riyet Halk Fırkası’na karşı yürüttüğü muhalefetin odak noktasını oluşturmuştur. 
Arif Oruç (17) çarpıcı ifadelerle bu noktayı şöyle aktarmaktadır:

Efendiler bu paşa derneği değildir, aç ve sefil olan çiftçinin, canı yanık köylü-
nün “devri sabık Paşaların irşatlarından fayda görmeyeceği hala anlaşılıp idrak 
edilmemiş midir? (s.1)

Laik Cumhuriyetçi Çiftçi ve İşçi Fırkası kısa zamanda ‘Arif Oruç’un Partisi’ 
olarak anılmaya başlamıştır. Yeni partiye karşı çıkan Cumhuriyet’te, kurulması 
planlanan partinin Arif Oruç ile ilişkisine değinilerek Arif Oruç’un eski bir ko-
münist olduğuna dair bir yazı çıkmıştır (18, s.2.). Bu yazı ile birlikte basındaki 
tartışma, kişiler ekseninde yaşanan bir tartışma halini alarak, Arif Oruç-Yunus 
Nadi arasında gerçekleşen söz düellosuna dönüşecektir. Arif Oruç kendisinin ko-
münist olduğunu belirten yazıya yazdığı cevapta, Cumhuriyet Gazetesi başyazarı 
Yunus Nadi’nin de aynı dönemde Ankara’daki Komünist Partisi merkez umumi 
azasından olduğunu yazmıştır. Burada dikkati çeken unsur, Arif Oruç ve Yunus 
Nadi’nin yazılarında kullandıkları üslubun bugün basında sıkça karşımıza çıkan 
üsluba oldukça benzediğidir. Arif Oruç yazısında, “O Yunus Nadi Bey ki, bir 
vakitler yine firari Çerkez Ethem’in biraderi Reşit Bey’den 1000 Türk Lirası al-
mış ve Yeni Gün gazetesini tesis etmiştir” demiştir. Yunus Nadi de Arif Oruç’a 
“... Şeşi beş gören şaşı gözleri ve şafi köpeği suratile bu Arif Oruç güya vakti ile 
Ankara’da Yeni Gün’ü neşretmek için Çerkez Ethem’den bin lira aldığımı yaz-
mış. Asıl Arif Oruç Çerkez Ethem’in parası ile Yeni Gün’ü kurmuştur...” diyerek 
karşılık vermektedir (8, s.49).  Daha sonraki günlerde tartışmanın dilinin daha 
da sertleştiği görülmektedir. Birbirlerine nankör, habisdalkavuk, dönek, rüşvetçi 
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gibi pek çok sıfatla sataştıktan sonra tarışmanın tonu haziran ayının son günle-
rinde iyice sertleşmektedir: Yarın’da (19) 26 Haziran tarihinde çıkan bir yazı bu 
atmosferi yansıtır niteliktedir:

Kalemimiz ve aziz okuyucuların kıymetli vakitlerine yazık fakat bizi sinirlen-
diren bir nokta var. Yeni Gün diye ufak bir matbuat piçi var. Cumhuriyet gazete-
sinin bu matbuat veledi de bacağına bakmadan lafa karışıyor. Gene Diyojenine 
aklınca espri yapmış. Diyojen diyor ki: Eyvah bir koku var galiba kanalizasyon 
patlamış. Hayır bu değilmiş Yarın’ın penceresi açılmış. Şimdi kafası hela olan bu 
piçe hatırlatmak gerekmez mi ki, Yarın onlara uzaktır. Bu koku burunları dibinde-
ki babaları Cumhuriyet’in sahibi Yunusun bağırsaklarından gelen kokudur (s.5). 

Yunus Nadi ile Arif Oruç arasında başlayan bu tartışma ortamı kısa bir zaman 
içinde tüm basına yansımaya başlamıştır. Nurettin Güz (8, s.35) tartışma süresi-
nin uzamasının gazetelerin birbirleri hakkında çok ağır sözler söylemesine yol 
açtığını ve 1931 tarihli Basın Kanunu’nun çıkarılmasının ana sebeplerinden bi-
risinin bu tartışmalar olduğunu vurgulamaktadır. Şahıslar arasında gerçekleşen 
tartışma, kısa zaman içinde muhalif basının toplu olarak eleştirilmesine dönüş-
müştür. İktidar yanlısı basın, dünyanın ağır bir ekonomik buhrandan geçtiği için 
Türkiye’nin de zor günler geçirdiğini, muhalif basının bu bunalımı istismar ede-
rek fikir hürriyeti adına muhalefet yaptığını iddia etmiştir. Muhalif basının ülkeyi 
ilgilendiren hayati konularda demagoji yaparak tiraj arttırma peşinde olduğu da 
iktidar yanlısı basının sıkça dile getirdiği diğer bir görüştür. Halkın yaşadığı eko-
nomik zorlukları yansıtan muhalif basını hedef alan bir yazısında Falih Rıfkı (20) 
şöyle demektedir: “Aç olanlar köylüler değil Serbest Fırka kargaşalığında umma 
hastalığına uğrayan politika oyuncularıdır.” İktidar yanlısı basının muhalif basına 
karşı tahammülsüzlüğü, Yunus Nadi’nin Türk milletinden ‘kağıt parçaları’ olarak 
adlandırdığı muhalif gazeteleri almayıp onları cezalandırmasını istemesiyle de 
görülebilir (s.1)

Konunun Meclise Taşınması

İktidar yanlısı ve muhalif basın arasında sert tartışmalar yaşanırken, basın ile 
ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu, var olan Matbuat Kanunu’nun kişi 
haklarını muhalif basına karşı koruyamadığı ileri sürülmeye başlanmıştır. Dö-
nemde yürürlükte olan kanun, 1909 tarihli Matbuat Kanunu’dur. Otuz yedi mad-
deyi içeren Kanun, 1925 Takrir- i Sükûn dönemine kadar bazı değişikliklere uğ-
ramıştır. 1913 yılında genel ahlak ve edep kurallarına aykırı yazı ve resimlerin 
yayınlanması ve devletin iç ve dış güvenliğini bozabilecek yayın yapan gazete-
lerin kapatılması hükmü getirilmiştir.1914 yılında ise ülkenin savaşa girmesi ne-
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deniyle sansür talimatnamesi yürürlüğe konmuş ve savaş süresince basının tama-
men hükümet kontrolüne girmesi amaçlanmıştır (21).

İlk defa muhalif ve iktidar yanlısı basın arasındaki tartışmanın bir düzenleme-
ye ihtiyaç duyduğunu Ahmet Şükrü Esmer (22) Milliyet’te dile getirmiştir. İktidar 
yanlısı basın konunun meclise taşınması gereğini daha sonra sıkça tekrarlamıştır. 
Zekeriya Sertel (23) ise Ceza Hukuku’nda kişi, hükümet ve devlet haklarını ko-
runduğu için ayrı bir basın kanununa ihtiyaç olmadığını belirtmiş, İsmet Paşa’dan 
yeni bir kanun çıkarmamasını istemiştir. Fakat konu üç milletvekilinin verdiği 
soru önergesi ile 5 Temmuz 1931 tarihinde meclise taşınmıştır. Meclis görüşme-
lerine bakıldığında söz alan tüm konuşmacıların-Aksaray Mebusu Ahmet Sürey-
ya Bey, Denizli Mebusu Mashar Müfit, Çanakkale Mebusu Ziya Gevher, Muğla 
Mebusu Yunus Nadi, Urfa Mebusu Ali Saip -üzerinde durdukları nokta, basın 
hürriyetine karşı olmadıkları fakat hak ve hürriyetlerini kötüye kullanan basının 
bozguncu yayınlarına karşı olduklarıdır. Önerge sahiplerinden Urfa Mebusu Ali 
Saip ise bir adım daha ileri giderek, basın kanunun değiştirilmesinin yanı sıra mu-
halif gazetecilerin yurtdışına gönderilmesini teklif etmiştir (8, s.96-110).

Basın kanununa duyulan ihtiyacın diğer bir gerekçesi olarak, yürürlükte olan 
1909 tarihli Matbuat Kanunu’nun o dönemin ihtiyaçlarına göre düzenlendiği ve 
geçen yirmi iki yıllık süre içinde yetersiz kaldığı görüşü dile getirilmiştir. Ceza 
Hukuku’nda kişi, hükümet ve devlet haklarının korunduğu için ayrı bir basın ka-
nununa ihtiyaç olmadığını savunan görüşe ise basının suç işleme aracı olması 
durumunda bu suçların kovuşturulmasının normal suretle işlenen suçların bağlı 
olduğu yargılama usulüne bırakmanın doğru olmayacağı için teminatlı fakat hızlı 
bir yargılama usulünün gerektiği görüşü ile karşılık verilmiştir. Böylelikle Basın 
Mahkemeleri’nin kurulmasının önü açılmış ve kurulan basın mahkemeleri 1983 
tarihine kadar yürürlükte kalmıştır (8, s.40).

Kanun tasarısı mecliste görüşülürken, tasarı muhalif basında ağır eleştirilere 
hedef olmuştur. Arif Oruç (24, s.1), ‘Gazete Kapatmak’ adlı yazısında, gazete ka-
patmanın içinde bulunulan asrın gereklerine ters düştüğünü ve kapatma olayının 
ancak ahlaksız yayın yapan yayınlar için söz konusu olabileceğini dile getirmiş-
tir. Ahmet Şükrü Esmer (8, s.130-132) ise vali ve savcıya gazete kapatma yetkisi 
verdirilerek basının zayıflatıldığını, layihanın amacın tamamen zıddı bir mahiyet 
taşıdığını belirtmiştir. Tüm eleştirilere rağmen Basın Kanunu 25 Temmuz 1931 
tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanun ile matbaa açma, gazete ve dergi yayınlan-
ması, gazete ve dergi çalışanlarının sorumlulukları ve hakları, basın suçları ile 
suça tahrik, şantaj, yayınlanması yasal olan şeyler, gazete ve dergilerin toplatıl-
ması ve kapatılması, tazminatlar ve bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin madde-
ler ile, ülkede bulunan yabancıların gazete çıkarmaları hükümet iznine bağlanmış 
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ve bu gazetelerin yazı işleri müdürlerinin Türk olma zorunluluğu getirilmiştir. 
Yazı işleri müdürü olmak için aranılan diğer koşullar ise otuz yaşında ve yüksek 
öğrenime sahip olmak olarak belirlenmiş ve bu madde yazı ile fikir açıklamayı 
sadece yüksek öğrenim görmüş küçük bir gruba bıraktığı için demokratik olma-
dığı gerekçesiyle eleştirilmiştir (21, s.3). Ayrıca bu gazete ve dergilerin Cumhu-
riyet hükümetinin iç ve dış politikaları aleyhine yayın yapmaları da yasaklanmış-
tır. Matbuat Kanunu’nun getirdiği yasakların gazeteler üzerindeki etkisi Yarın’da 
(25, s.1) çıkan bir karikatürde şu şekilde anlatılmıştır:

Matbuat Kanunu’nun (21, s.3) 50 ve 51. maddelerinin incelenmesi, basına ve-
rilen kapatma cezaları veya belli sürelerde ara verme cezalarının hukuksal zemi-
ninin anlaşılması açısından önemlidir: 

50. madde: Memleketin umumi siyasetine dokunacak neşriyattan dolayı İcra 
Vekilleri Heyeti Kararı ile gazete veya mecmualar muvakkaten tatil olunabilir. 
Bu suretle kapatılan gazete veya mecmuanın neşrine devam edenler hakkında 18. 
madde hükmü tatbik olunur. Bu suretle kapatılan bir gazetenin mes’ulleri tatil 
müddetince başka bir isim ile gazete çıkaramaz.

51. madde: Yabancı bir memlekette çıkan bir gazete veya mecmuanın Türki-
ye’ye sokulması ve dağıtılması İcra Vekilleri Heyeti Kararları ile menolunabilir. 
Dağıtılan nüshalar karardan evvel, İcra Vekilleri Heyetinden müstacelen karar 
alınmak üzere Dahiliye Vekili’nin emri ile toplattırılabilir. Menolunmuş gazete-
leri memnuiyeti bilerek Türkiye’ye sokan ve dağıttıranlardan 300 Liraya kadar 
ağır para cezası alınır.

Matbuat Kanunu’nun çıkmasının ardından ağustos ayı içinde muhalif bası-
nın teker teker susturulduğu görülür. Arif Oruç Yarın’ı 597. sayısını çıkardığı 
19 Ağustos 1931 günü kapatır. 1 Ağustos’ta Kayseri Valisi Suat Bey ve sabık 
müddeiumumi Rıfat Bey hakkında hilaf-ı hakikat ve muhlil-i haysiyet neşriyattan 
dolayı gazetesinin mesul müdürü Süleyman Teyfik Bey’in bir yıl sekiz ay ken-
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disinin de tazminata mahkûm olması Arif Oruç’u gazetesini kapatmaya zorlamış-
tır (2, s.291). Oruç, daha sonra kimliğini gizleyerek Mücadele isimli bir gazete 
çıkarmış fakat bu gazetenin ilk gazetesi toplatılarak yasaklanmıştır. Daha sonra 
geçimini sağlamak için çeşitli işlere giren Arif Oruç, Yunus Nadi ile bir tartışma 
sırasında verdiği sözü tutmak için bir kundura boyacısı dükkanı açarak geçimini 
sağlamaya çalışmıştır. 1932 yılında Vatandaşın Birinci Hürriyeti diye bir kitap 
çıkararak basın özgürlüğünü savunmuş ve Matbuat Kanunu’nun basın özgürlü-
ğünü tamamen ortadan kaldırdığını iddia etmiştir.  Bu kitabı yazdıktan sonra Arif 
Oruç’un yurtdışı günleri başlamıştır. İrticayı desteklediği iddiası ile vatana hıya-
net suçu ile itham edilerek mahkeme kararı olmaksızın Bulgaristan’a sürülmüş ve 
Şummu medresesinde müderrislik yapmak zorunda bırakılmıştır. Arif Oruç Bul-
garistan’da da yayın hayatına devam etmiş ve Türk Demokrat Fırkası’nın Kur-
tuluş Neşriyatı başlığında çeşitli yayınlar çıkarmıştır. 1933 Mayıs ayı boyunca 
Şumnu da haftalık bir dergi, 1934 Ocak-Temmuz arası dönemde de Sofya’da on 
günlük bir gazete çıkarmıştır. Her iki yayın da Yarın adını taşımıştır (2, s.292).

Sonuç Yerine

Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm muhalefet organlarının susturulduğu bir sırada, 
Arif Oruç’un Bulgaristan’da yayınladığı Yarın Broşürleri’nin tek parti yöneti-
mine karşı yaptığı muhalefet, Türkiye’deki siyasi atmosferi yansıtır niteliktedir. 
Arif Oruç’un doğrudan hükümete, partiye ve Mustafa Kemal’e çok sert eleştiriler 
yönelttiği görülmektedir. Oruç, 5 no’lu broşürde Türkiye’de muhalefet yıkılınca 
yeni üç vaziyetin hasıl olduğunu yazmaktadır. Bunlardan birincisi hükümette-
ki diktatör ve kanlı istibdattır. İkincisi meclis ve diktatörün şamar uşaklarından 
oluşan tufeyliler saltanatıdır.  Üçüncüsü ise Halk Fırkası denilen soyguncu açık 
gözlerden oluşan teşekküldür. Matbuat Kanunu’ndan sonra basının içine düştüğü 
durum da Arif Oruç’un sıkça üzerinde durduğu bir noktadır. Matbuatın tam bir 
dilsizliğe büründüğünü yazan Oruç, Türkiye’deki bütün gazetelerin resmi daire-
lerin beyan memuruyla hükümet tarafından tanınmış ajansların verdikleri haber-
leri yayınladıklarını, muhterem mebusların, vekil beylerin ve memurların beton 
kaleler içine sokularak, haklarında ima tariki ile bile bir resim veya yazılamaz 
olduğunu vurgulamıştır (5, s.13,18). 

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-1931 arası dönem tek parti yönetiminin kurul-
duğu dönem olarak anılmaktadır. 1931 tarihli “Matbuat Kanunu”, Türkiye’de tek 
parti yönetiminin iktidarını, basın üzerinde de tamamlaması açısından oldukça 
önemlidir. Çünkü Matbuat Kanunu ile Serbest Fırka ile yeniden güç kazanan mu-
halif basın tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Matbuat 
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Kanunu sadece muhalif basının değil iktidar yanlısı basının da tüm özgürlüklerini 
elinden almıştır. Böylelikle, basını kontrol edebilmek için siyasi iktidarın önünde 
bulunan her türlü engel 1950 yılında çok partili hayata geçene kadar kaldırılmış 
ve tek parti iktidarı zaferini ilan etmiştir.
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Giriş

Suudi Arabistan’daki siyasi ve sosyal hayatı siyasal terimler açısından değer-
lendirdiğimizde entelektüel özgürlüklerin önüne engeller koyan bir yönetimin ol-
duğunu söyleyebiliriz. Ülkedeki siyasal yönetimin dünyaya ayak uyduracak bir 
konumu  şu an itibariyle oldukça zor gözükmektedir. Arap tarihine bakıldığında 
geçmişten günümüze hiçbir zaman istikrarlı sistem geliştirememiştir. (Asrı Saadet 
dışında) Bu bağlamda baktığımızda Suudi Arabistan iç ve dış güvenliğini sağlama-
da güç artırımına gitmiş ve abartılı silah alımıyla komşu ülkelerarası ilişkilerinde 
gerilime neden olmuştur. Türkiye- Suudi ilişkileri de hep inişli çıkışlı süreç takip 
etmiştir. Türkiye’nin demokratik siyasal yapısı ve Batıcı bir çizgi takip etmesinden 
dolayı Suudi Arabistan tarafından Türkiye’ye karşı bilinçli bir ötekileştirme ya-
pılmıştır. Bin yıllık bir ilişki, iç içe yaşamışlık ve aynı dinin paylaşılması yetersiz 
kalmıştır. Özellikle Arap bedevilerinin sert kavmi milliyetçi tavırları ve taviz ver-
mez mezhepsel anlayışlarından dolayı iki ülke ilişkileri bu döneme kadar yetersiz 
kalmıştır. Ayrıca Arapları yönetmiş siyasetçilerin, yazarların, düşünürlerin geliştir-
diği olumsuz fikirler Türk düşmanlığının karşılığı olmuştur. Bu aşamada Suu-
di Arabistan’ın  uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik siyasi teorilerin ötesinde 
farklı bir toplumsal yapısı vardır. Suudi Arabistan’ı diğer Arap Ortadoğu ülkelerini 
ulus devlet ve vatandaşlık kimliği perspektifinde tanımlamak oldukça güçtür. ABD 
gibi hegemon bir ülke ile ilişkilerinde karşılıklı çıkara dayalı ilişki olsa da yeni bir 
analitik çerçeveden bakıldığında küresel kapitalist sistemin yeni dünya  düzeninde 
serbest piyasa ekonomisine yönetenler  adapte olmuştur. Özellikle Suudi Arabistan 
siyasetçi elitleri Batı değerlerini özümserken halka hala bedevi inanç ve kültürünü 
özümsetmeye çalışılmış. Suudi Arabistan’da Muhammed bin Selman veliaht prens 
olmasıyla önemli değişimlerin olmasına yönelik  yeni vizyon ortaya konmuştur. 
Ülke, ittifak içinde olduğu ABD  ve Batı ülkeleriyle oluşturduğu 2030 vizyonu ile  
rantiye devletten üretime dayalı devlet yapısına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 
ABD’nin amacı ise bölgedeki petrol kaynaklarının güvenliği ve kontrolünü elle-
rinde tutmak ve nükleer güce sahip bir Müslüman ülkenin ortaya çıkmasını önle-
mektir. Ozan Örmeci makalesinde alıntıladığı üzere eski Suudi Arabistan elçiliği 
yapmış Robert W.Jordan konuşmasında ABD’nin Suudi Arabistan stratejisini “ida-
re etmek güç bela yönetmek”(mudding through) olarak değerlendirir. Ayrıca Suu-
di Arabistan ordusunun  zayıflığına dikkati çeker. Ortadoğu ve Körfez bölgesinde 
diplomasinin gelişmediğine vurgu yapan konuşmasında bu bölgede diplomasinin 
“sıfır toplamlı oyun” mantığıyla anlaşıldığını söylüyordu. Oryantalistler ise İslam 
anlayışının ne anlama geldiği düşüncesinin dışında tarihsel ötekileştirme misyonu 
üstlenmiş ve İslam dünyasını yıpratıcı bir görevler yürütmüşlerdir.
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İslam medeniyeti Avrupa Hristiyanlığı’nın ve Avrupa modernitesinin evren-
selci iddialarını sarsacak alternatif gelenek ve değerler deposudur1.  İslam’ın 
geleneksel olarak Avrupa’ya hem de moderniteye tarihsel karşıtlık bakımından 
kendine özgü bir yer teşkil etmesi2 bakımından önemli bir yeri vardır. Burada 
sorulacak soru hangi İslamdır. İslam ülkelerinde farklılaşan İslam anlayışı “Ke-
lam fanatizmi”, “Tasavvuf fanatizmi” “Selefi fanatizmi”3  yönelmiştir. Böylece 
İslam anlayışının manipülasyona açık, provakatif  istihbarat örgütlerinin etkisine 
girmesi kaçınılmaz olmuştur. Dünya meselelerinde istihbaratların etkisi yadsına-
maz. Birinci Dünya Savaşında Arap coğrafyasında  arkeolog görünümlü “gezgin-
ci ve gönüllü ajanların bölgede dolaşarak”4 bölgede isyancı faaliyetler geliştirdiği 
bilinmektedir. Batının askeri planlamasını ve tüm ulusal stratejisini uygularken 
haber alma servisleriyle bağlantılı çalıştığı bilinmektedir. Wilson’un “Liberal en-
ternasyonalizm” fikirleri, ABD’nin yıllardır sahiplendiği “Serbest ticaret” politi-
kasının bir gereğiydi. Aslında buna  “zorunlu ticaret” olarak adlandırılırsa daha 
uygun olabilir. Çünkü ABD politikası diğer ülkeleri Amerikan yatırımları lehi-
ne yapılan ticaret anlaşmalarını zorla kabul ettirmeyi amaçlıyordu. ABD devleti-
nin gücü her nerede olursa olsun ticaretini geliştirmesi ve korunmasında kullanı-
yordu5. “Macht politik” Almanca bir kavramdır. “İktidar Oyunları” 6 anlamında 
uygulanan güç her şeyi bozar stratejisi, uluslararası ilişkiler dilinde egemen bir 
varlığın diğerlerini askeri, ekonomik ve siyasi açıdan tehdit ederek kendi çıkar-
larını savunması anlamına gelir. Günümüzde Suudi Arabistan öncülüğünde Kör-
fez ülkeleri Ortadoğu siyasetinde aktif rol almaya başladığını görüyoruz. Suudi 
Arabistan en fazla petrol geliri elde eden ülkeler arasındadır. Petrolden elde ettiği 
zenginliği uluslararası ilişkilerde önemli aktör olma yönünde kullanmaktadır ve 
bilhassa İslam dünyasında lider olma yönünde çalışmalarını hızlandırmıştır. Mı-
sır’da Nasır’ın devlet başkanlığı döneminde Pan-Arabizm’nin ve Arap  coğrafya-
sının liderliğine soyunmuş ve Suudi Arabistan 1964’te Kral Faysal’ın tahta geç-
mesi ile bölge siyasetinde daha etkin olmaya başlamıştır. Nasır’ın Pan-Arabist 
dış politikasına, Faysal, Pan-İslamizm’i eklemiştir.7 Günümüz dış politikasını İh-

1  Ian Almond, Yeni Oryantalistler, İstanbul:  Pinnah Yayınları, 2013, s.25

2  Almond, Yeni Oryantalistler,  s.25

3  Süleyman Uludağ,İslam Düşüncesinin Yapısı, İstanbul: Dergah Yayınları, 1979, s. 6

4  Stephen Kinzer, Dulles Kardeşler, İstanbul: Profil Yayıncılık, 2016, s. 86

5  Kinzer, Dulles Kardeşler,  s.78

6  Almond, Yeni Oryantalistler, s.38

7  Mehmet Rakipoğlu, (Ed.Numan Telci)”Suudi Arabistan-Mısır İlişkileri:Ihvanı Dışlamak,Darbeyi Kucakla-

mak”,SETA-Devrim Sonrası Mısır Dış Politikası, İstanbul:  SETA Vakfı Yayınları, 2018, s.135
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van düşmanlığı üzerine kuran Suud Hanedanlığı Nasır’a karşı İhvan hareketini 
desteklemiştir. Nasır’ın 1967’de yaşadığı İsrail yenilgisi sonunu getirmiştir. Su-
udi Arabistan’ın 11 Eylül saldırısı, İran gerilimi ve 2011 Arap Baharı adı altında 
gelişen halk ayaklanması sonucunda Suud hanedanlığının geleceği konusu tehdit 
edilir olmuştur. üzerindeki Bu amaçla petrolden elde ettiği gelirin büyük kısmını 
silaha yatırarak abartılı miktarda silah alımı anlaşmaları imzalanmıştır. 

Osmanlı Arabistanı

Arap yarımadası,”Ceziretü’l Arap” veya  “ Şibhe’l Ceziretü’l Arabiyye” ola-
rak bilinirdi. Büyük bölümü çöl  olan Arabistan,  Arap ve Müslümanların yaşa-
dığı bir yerdir. Hicaz bölgesi Suudi Arabistan’ın güney bölgesinde Kızıl Deniz 
boyunca kuzeyde Ürdün, güneyde Asir bölgesini kapsar. Hicaz bölgesi kutsal 
bölgeleri de kapsadığı için İslam dünyasında  önemli bir yere sahiptir. Arabistan, 
Emeviler ve Abbasiler  sonrası 1258’de Mısır Memluklarının egemenliğine girdi. 
Mısır, 1517’de Osmanlıların egemenliğine geçti. Osmanlı, Kanun-ı Kadim hük-
müyle nizam-ı alem ideolojini cihan Şümul’leştirme  tasavvurunun beslendiği 
kaynaklar yönüyle kelam, felsefe, tasavvuf fikirlerini siyasete uygulamaya çalış-
mıştır. Nizam-ı Alem ve Kanun-ı Kadim adalet fikrini elinde tutan Osmanlıdaki 
saltanat ve devlet sistemi her ne kadar padişahların şahsında odaklansa da onları 
da aşan ve sınırlandıran bir kıymetler ve değerler  silsilesi  hükmünü yansıtacak-
tır. Osmanlı Devleti’ni vücuda getiren ve nizamlayan esaslar  kelam, felsefe, ta-
savvuf gibi ilmi kıymetler silsilesidir 8 Osmanlı fetih ettikleri yerde feodal bey-
lerden aldıkları toprakları miri araziye kaydediyor sonra bu toprakları genellikle 
eskiden üzerinde köle olarak çalışanlara kiralıyordu.9 Osmanlı iktisat sisteminin 
Batı’nın beynelmilel sömürüyle temasa geçmeden önce tutarlı  bir sistem oluştur-
duğu bilinmektedir. Osmanlı devletinin kurulduğu 14.yüzyıldan 17. yüzyıl son-
larına kadar süren yükselişi devletin toplumsal yapısını bozacak ticaret sermaye-
sinin oluşturduğu bir burjuva sınıfın gelişmesinin önünü kesmiştir. Hedef üretim 
ve tüketimin dengede tutulmasıdır. Haksız aşırı kazançlarla kapitalistleşmenin 
önü kanuni düzenlemelerle engellenmiştir. Osmanlı Devleti’ne dış baskıların art-
tığı dönemlerde dahi ayakta kalabilmesinde normatif iktisat boyutunun önemli 
bir yeri vardır. 10 Merkezi Mekke, Medine, Cidde ve Hicaz bölgesi dahil olmak 
üzere üç sancaklı bir eyalet oluşturuldu. Bu eyaletlerin yönetimi Mekke Şeriflerin 

8  Fatih M.Şeker, Osmanlı Entelektüel Geleneği, İstanbul: Dergah Yayınları,2015, s. 428

9  Ömer Lütfi Barkan, “16. Asırın İkinci Yarısında Türkiye de Fiyat Hareketleri” Belleten,36, 1970,s. 30

10  Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul,: Ötüken Yayın,2000,s.34-36
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yönetimine bırakıldı. Suud Hanedanlığın ortaya çıkışı 1744’de hanedanın  kuru-
cusu Muhammed bin Suud’un Vahhabiliğin önderi Muhammed Abdül Vahab ile 
yapılan ittifak ile meşruiyet kazandı. Şimdiki Suud Hanedanlığın  soy ismini taşı-
yan Suudi Arabistan’ın temelini oluşturdu. İslam medeniyetinin Emevi ve Abbasi 
devletleriyle zirveye ulaştığı dönemler 7 ile 11. yüzyıl arasında bir ara dönemdir. 
İbn Haldun bu dönemi için “bedene bürünmüş kötülük” diyecektir. Bu dönem-
de İspanya’daki (yani Andalusya, el-Andalus, Endülüs) Hıristiyanlar İslamiyet’e 
girmek isteyenler kırbaçlanır  eziyetler görürlerdi. Çünkü vergiyi yalnızca gayri-
müslimler ödemektedir.11 Arap olmayan milletlerin İslam’ı kabul etmeleriyle baş-
layan süreçte İslam uygarlığı muazzam bir gelişme gösterecektir. Suudi Vahhabi-
liği ve Şii dünyasının çatışması ise tarihi kökleri eski bir rekabete dayanır. Hz. Ali 
ve oğlu  Hz. Hüseyin’in Emeviler tarafından şehit edilmesi Hz. Ali’ye gönülden 
bağlı olan Şii İslam hızla yayılacak ve Sünni İslam’a karşı bir blok oluşturacaktır.  
Her iki tarafında radikal söylemleri ile örtüşen eylemleri 1802’de Şiilerin kutsal 
mekanlarından Hz. Hüseyin’in türbesini tahrip edip  şehri yağmalanmasıyla so-
nuçlanmıştır. Günümüz dünyasında her iki mezhep fanatizminin tehditleri birbi-
rini aşağılayıcı bir nitelik kazanmış durumdadır. Suudi Arabistan hanedanlığı “Şii 
Hilali”ni ve Müslüman kardeşleri (İhvan) düşman olarak belirlemiştir.12 Osmanlı 
Arabistan’ı İslam dünyasının dini merkezi olan Mekke ve Medine’ye sahip oldu-
ğu için önem verdiği bir bölgeydi. Bu kutsal yerlere bakmak ve muhafaza etmek, 
hac ve hacıların rahat ve huzurunu sağlamak görevini kendine misyon edinmişti. 
Bu bakımdan Osmanlı bu bölgeye çok fazla imtiyazlar tanıyordu. Hicaz özel  bir 
statüye sahipti. Bölge haraç vermek şöyle dursun her sene büyük yardım parası 
alıyordu. Yönetimi eski sistem altında kalma müsadesi verilmiş, Mekke şerifliği 
aynı sülaleden bir Emir (şerifi) tarafından idare ediliyordu. Yavuz Sultan Selim 
döneminde başlayan Mekke Medine ahalisine devlet bütçesinden bir hayli tah-
sisat ayrılmış, oğul Kanuni çok fazla tahsisat ve özel imtiyazlar tanıdı ve hayır 
işler yaptı. Mesela “Sadakaiy’i Rumiyye” denilen tahsisat Kanuni’nin ataları ta-
rafından başlatılmıştı. Kanuni döneminde görülmemiş şekilde artışlar olmuştu. 
Hac mevsiminde Osmanlı subaşı mu’temed ile beraber Kabe’nin kapısında du-
rarak sadaka dağıtırlardı. Diğer  sadaka ise “Sadaka’yı Hubba” idi. Mısır’dan 
buğday şeklinde gelirdi. Bu sadaka Yavuz Sultan Selim ihdas etmiş, Mekke ve 
Medine’de dağıtılırdı. Nüfus artışıyla Kanuni döneminde tahsisatın miktarı artı-

11  Fernard Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev,Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara: İmge Kitapevi, 2017,s.104-
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12  Sibel Bülbül Pehlivan,”Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Politikaları” (Ed.) Veysel Kurt,”Orta Doğu da 

Ulusal Güvenlik Stratejileri”, İstanbul:  SETA Vakfı Yayınları, 2018 ,  s.109
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rılmıştır. O kadar ki her sene Mekke’ye takriben 3000 Erdeb ve Medine’ye 1000 
Erdeb hesabıyla artış kaydedilmişti.13 Yine gayri müslimlerden alınan Cizye yani 
“Sadaka’yi Havali” diye başka bir maaş vardı. Bu gelir mukaddes şehirlerin, Ule-
ma ve eşrafına dağıtılırdı. Kanuni Kabe’nin su yolu Badr’u Humayun ile Arafat 
çeşmelerinin tamirini ve yeniden tesisini hacılar için Mekke’ye kadar bir su yolu 
inşa ettirdi. Kanuni tarafından Hicaz’da yaptırılan binalardan biriside dört Sünni 
mezhebin merkezi medresesi idi. Osmanlı bu kutsal mekanın idaresine fazla ka-
rışmamak fikrinde idi. Fakat bu iyi niyeti suistimal eden idareciler ve emirlerin 
yolsuzlukları halk tarafından şikayet ediliyordu.14   

Coğrafi Keşiflerden sonra İspanya ve Portekiz’de gemicilik endüstrisi zama-
nın ilerisine geçmeye başlamıştı. İnşa ettikleri  sağlam gövdeli gemileri silahla 
donatarak okyanusun sert dalgalarına dayanabilen  büyük ticaret filoları ile dö-
nemin başat güçleri olmuşlardı. İspanya Amerika’ya yönelirken, Portekiz Hint 
okyanusunda Hindistan ticaretine egemen olmak üzere silahla donatılmış ticaret 
filolarını Hint Okyanusuna gönderecekti. Hint okyanusunu kontrol altına almak  
Hint ticaretini kontrol etmek demekti. Dönemin Müslüman Arap tüccarlarının 
kontrolündeki Hint okyanusundaki ticaret yollarındaki ticari mübadele küçük ve 
zayıf gövdeli gemilerle yapılıyordu. Bu bölgeden yapılan ticaret Mısır’dan İstan-
bul’a oradan dünyanın her yerine gönderilen ticaret mallarının merkezi deposu 
halindeydi. İslamiyet’in yayıldığı VII. asırdan itibaren İslam dünyası büyük bir 
hareketlilik içine girmişti. Hz Muhammed’in kurduğu devlet “Hulefayı Raşidin” 
adı verilen dört halifenin devrinde daha da güçlenmişti. Daha sonra Emeviler, 
Abbasiler, Selçuklar, ve Osmanlılar hakimiyetinde devam eden İslam imparator-
lukları döneminde,bu uygarlık dünyanın meskun bütün köşelerine varlığını his-
settiren güç olmuştur. İslam ülkeleri Akdeniz ticaretinde Batı Avrupa dünyasıyla 
ticarette önemli roller üstlenmişti. İslam ülkelerinde  özellikle Suriye’de üretilen 
dokumacılık, altın-gümüş işlemeciliği, silahlar, fildişi kakma eşyalar dünya tica-
retinde değerli ticaret mallarıydı. Musul ve Şam dokumaları (Damask ve Müslim 
dokumaları) halıcılık, ıtriyat, dericilik, kağıtçılık, dünya pazarlarında sirkülize 
oluyordu.15  Şam ve Trablusşam’da yapılan kağıtçılıkta ayrı bir teknikle, bambu 
kamışı yerine paçavra olarak kullanıyordu. Şeker kamışından imal edilen şekerin 
milletlerarası ticarette önemli bir yeri vardı. Ayrıca “Emanet eşya kabul edilen”, 
“ Emanet Sandıkları” ticari muhasebelerini “Muzaaf usul”le yürüten tacirler ta-
rafından yapılırdı.  “Poliçe” adı verilen ticaret senedi İslam tacirleri tarafından 

13  Pehlivan, “Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Politikaları”, s.146.

14  Pehlivan, “Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Politikaları”, s.146-147.

15  Aydın Yalçın, İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1976, s.104



124

icat edilmişti.16  Milletler toplumsal gelişme ve refahın yükselmesiyle başarılı ol-
dukları dönemlerde dış dünyaya  karşı daha rasyoneldir; karar ve düşüncelerinde 
daha istikrarlıdırlar. Yalnız iktisadi refah ve dinamizm bakımından değil, kültür, 
edebiyat, bilim, mimari, teknoloji ve düşünce hayatında da çok zengin ve yaratı-
cılardır.17   Gümuhluoğlu, Arap dünyasının halini  veciz bir sözle belirtir:”Fitne-
nin evveli Şam, ahiri Şam’dır. Her şey gönülde cereyan ediyor.” diyen Gemuh-
luoğlu: ”Biz zannediyoruz ki Hal-i cima doğuruyorlar. İnsanlar hal-i cimadan 
doğmuyorlar. İnsanları gönül döllüyor. Gönül çocukları onun için ayrı oluyorlar.
Ve gönül çocuklarının çoğu onun için ‘yol evladı oluyor’, ‘Bel evladı olmuyor’.”-
diyerek düşüncelerini ifade ediyor.18 

Hint Okyanusu aktif ticaret güzergahıdır. İslam ülkelerini besleyen büyük bir 
ekonomik değere sahiptir. Portekizlerin bölgeye gelmeleriyle birlikte Hint Ok-
yanusunu Arap ve Müslüman tüccarlarına kapatacaktı. Müslüman tüccarların 
gemilerini yağmalamaya  ve tayfalarını öldürmeye başlamışlardı. Portekiz kor-
sanlarının bu baskı politikaları gittikçe artan bir terör durumu yaratırken ticaret 
tamamen durma noktasına gelecekti. Müslüman hacıların Kabe’yi ziyaretlerin-
de Umman denizindeki gemilerini tahrip edilmesi ve eşyalarına el konması gibi 
olaylar yaşandı.19 Portekiz korsanlarının eylemleri Portekiz kralının finanse ettiği 
devlet destekli işgal ve sömürü hareketiydi. Uygulanan bu baskı Müslüman tüc-
carlarının ticari faaliyetlerini durdurmuş, Cidde limanı top atışına tutularak hara-
beye çevrilmişti. Korsanların 1505’te Mekke’nin liman şehri olan Cidde’ye ka-
dar gelmeleri ile Müslümanların kutsalı yeri olan Kabe’yi yıkmak ve tahrip etme 
yönünde niyetler ortaya çıkmıştı. Korsanlar Papa II. Julius’e  Müslüman ülkele-
rinden gelebilecek tehditlerini karşılayabilecek güçte olduklarını bildirmişlerdi. 
Mısır’daki Memluk Sultanı bu vahim durum karşısında Papa II. Julius’e İspanya 
kralı Ferdinand ve Portekiz Kralı Manuel’e elçiler gönderse de bir sonuç alamadı 
Papa’ya gönderdiği elçi kanalıyla Hıristiyanlara karşı aynı muameleyi yapaca-
ğı tehdidi de etkili olmadı.20 Dönemin en kuvvetli ordusuna sahip İslam Devleti 
Osmanlı İmparatorluğu İslam ülkelerini tehdit eden Portekizli sömürgeci güçlere 
karşı savaşmayı üstlenecek, Doğu Afrika, Arabistan ve Hint sahillerindeki Müs-
lüman devletlerini himaye etmeyi bir görev olarak görecektir. Osmanlı 1517 ta-

16  Yalçın, İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi, s. 105

17  Yalçın, İktisadi Doktirinler ve Sistemler Tarihi,  s.117

18   Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Üzerine, İstanbul: İz yayıncılık, 2016,  s. 27

19  Muhammed Yakup Maghul, Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası,Osmanlı,Müslüman Hint Münasebet-

leri, 1517-1538, İstanbul:Fetih Yayınları, 1974, s.35 

20  Maghul, Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası,Osmanlı,Müslüman Hint Münasebetleri, 1517-1538, s. 35
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rihinden itibaren bölgedeki Müslümanların himaye sorumluluğunu üzerine aldı 
ve Portekizlere karşı savaşa girişecektir Osmanlı Devleti Hint Okyanusu mese-
lesiyle dini, siyasi ve iktisadi yönleriyle ilgilenmiş, Osmanlı Portekiz tehlikesini 
1517-1538 döneminde kesin olarak bölgeden uzaklaştırmayı başarmıştır. 1550-
1554 yılı itibariyle yeniden başlayacak Osmanlı-Portekiz savaşları kesin bir ba-
şarı elde edilmese de Portekizleri ve İspanyolların neden olduğu Hindistan ticaret 
yolu üzerindeki tehdidin önünü kesildi.21 

Sudeyri Yedilisi

Kral Abdülaziz Al Suud ,(öl.1953) Suudi Arabistan’ın kurucusu olarak taht’a 
geçtiği 1932’den  77 yaşında vefat  edene kadar iktidardaydı. 15 eşinden 35 oğlu 
bulunuyordu. En tanınmış eşlerinden Hassa binti Ahmed es Sudeyri’nin araların-
da kral Selman’ın da bulunduğu yedi oğlu vardır. Bu yedi oğul daha sonra “Su-
deyri Yedilisi” olarak bilinecektir.22 Sudeyri Yedilisi olarak bilinen Abdül Aziz’in 
Hassa’dan erkek çocukları şunlardır: Kral Fahd, Kral Selman, Sultan, Ahmed, 
Turki, Nayif, Abdurrahman. Kurucu  Abdülaziz’den sonra bu güne kadar 6 oğlu 
taht’a geçti diğer çocuklar ve torunlarda ülke yönetiminde önemli görevler aldı. 
Sadece Abdul Aziz’in çocukları ve torunlarından oluşan “ Biyat Heyeti” üye-
si 34 prens belirgin şahsiyetler olarak tanınıyor. Kraliyet ailesi içinde ön plana 
çıkan prensler, veliaht prens, veliaht prens, başbakan yardımcısı, içişleri baka-
nı, istihbarat başkanı ve savunma bakanı ve yardımcısı gibi görevler üstlenir.23                                                                                                                                       
Suudi Arabistan’da  iktidarda bulunan Suud ailesiyle siyasi, askeri olarak ittifak 
yapan soy ve ideolojik birlikteliğine giren “Deriy’ye” bölgesinde yaşayan Beni 
temim aşiretinden olan Muhammed bin Adül Vehhab Suud ailesiyle işbirliğine 
gitmiş ve en yakın müttefiki olan Abdül Vehhab ve soyundan gelenler de “şeyh 
ailesi” olmuştur. Suudi Arabistan’daki dini işler bu ailenin elindedir. Abdül Veh-
hab’ın İslam’ı saf İslam’a dönüş olarak nitelendirdiği  Vahhabiliğin aslında  Arap 
İslam’ı olarak da tanımlayabiliriz. Eğitim ve dini konular şeyh ailesine tahsis 
edilmiştir. Şeyh ailesi Necid bölgesi, Riyad, Kasim, ve Hail civarında güç sa-
hipdirler24. Suud ailesiyle husumet içinde olan aşiretler: Şemmer aşireti, Uteybe 
aşireti, Devasır aşireti, Matıyır aşireti, eşraf diye tanınan aileler, Asir bölgesinde, 

21  Maghul, Osmanlıların Hint Okyanusu Politikası,Osmanlı,Müslüman Hint Münasebetleri, 1517-1538,  s. 35

22  https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/suudi-kraliyet-ailesinin-soyagaci/1304176 (22.07.2020)

23  https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/suudi-kraliyet-ailesinin-soyagaci/1304176 (22.07.2020)

24  http://www.gercekhayat.com.tr/yazarlar/suud-ailesinin-dusmanlari-ve-ittifaklari/ (22.07.2020)
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İdrisiler, İyaz oğulları, Nemir oğulları, Saffar oğulları, Selman oğulları, Hacir ai-
lesini, Fadli ailesini, Ebu Hamsin ailesini ve Hezlul ve Fukiyh gibi liderler Suud 
ailesine düşmanlıklarıyla bilinir. 

Reşid aşireti, Osmanlı yanlısı politika izlemiş, İngiliz ve Fransa ile ittifak yap-
mayı kabul etmemiştir.1920’de  İngilizlerin desteklediği İbni Suud Reşidi güçle-
rini yenilgiye uğratmış. 1922-1924 yılları arasında Reşidi aşiretinin topraklarını 
kendi topraklarına katmıştır. Reşid ailesinin,  Kuveyt’te hüküm süren Sabbah ai-
lesi ve Suud ailesi ile aralarındaki husumeti bugün de devam etmektedir.25                                                                 

Necid bölgesinde Muhammed bin Abdül  Vehhab’ın (ÖL.1792)  Vahhabi diye 
anılan dini hareketi kurmuş. Muhammed bin Suud kendi bölgesi olan Diri’yye 
bölgesine iltica etmiş, dini  öğretisini  anlatarak taraftar kazanan Abdül Vehhab  
Arap geleneksel yapısına uygun olarak Arap İslam’ı öğretisi olan Vahhabiliği 
bölgeye yaymayı başarmıştır. Önceleri Muhammed bin Suud tereddüt etmesine 
rağmen ona sahip çıktı. İki taraf arasında 1744 veya 1745 yılında yapılan ve “Di-
ri’yye İttifakı” diye bilinen anlaşma, Suud ailesi için yeni bir tarihin başlangıcı 
olmuştur. Bu ittifakla Muhammed bin Suud meşruluk kazanarak nüfuzunu arttır-
ma fırsat elde etmiştir. Bu gelişme birinci Suud devletinin başlangıcı olarak da 
kabul edilir. Bu devlet  Bidad’a düştüğünü iddia ettiği kabilelere cihat ilan ederek 
nüfuzunu arttıracaktır. Artık Suud devleti kabile devletinden ziyade dini bir kim-
lik kazanmıştır. Neced bölgesinin tamamı Suud ailesinin hakimiyeti altına gir-
miştir. Vahhabiliğin iktidardan aldığı gücü arttırdıkça Suud hanedanlığı iktidarını 
meşrulaştırma fırsatı elde etmiştir.  Bu yüzden Vahhabi  İslam geleneği  Arap top-
lumunda ezilen kitlelerin bir ideolojisi haline gelememiş tersine Suudi Arabistan, 
Katar, BAE, Bahreyn, Umman, Kuveyt gibi yapay devletler de bir grup azınlığın 
iktidar gücünü koruma  işlevi gördü. Dünyadaki pek çok devlet iktidar gücünü 
meşruluk kazanmak için dini referanslar kullanarak araçsallaştırmaya çalışmıştır.

Bilgi teorisi sorunsalı felsefede değişik ekollerin meydana çıkmasına sebep 
olduğu gibi dinde de muhtelif hareketlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ah-
laki ve ilahi gerçeklerin anlaşılmasında bilginin kaynağı ve elde edilmesi şek-
li esas alınarak sayıları binleri aşan İslam mezheplerini ve tarikatlarını üç grup 
altında değerlendirebiliriz. Selefiler, Kelamcılar, Sufiler. Selefiler nass’a, nakile 
ve rivayetlere ağırlık verirken, Kelamcılar akıl, istidlal ve muhakemeyi esas alır. 
Sufiler ise keşfe, feyze ve ilhama daha çok önem verir. Bu üç gurubun da fanatik 
ve aşırılıkların bulunduğunu göz önünde bulundurabiliriz. Bu bağlamda “Sele-
fi fanatizmi”, “Kelam fanatizmi”, “Tasavvuf Fanatizmi” söz konusudur. Şubat 
1979 tarihinde İran’daki devrim ve Humeyni’nin Velayet-i Fakih teorisi İran Şii 

25  http://www.gercekhayat.com.tr/yazarlar/suud-ailesinin-dusmanlari-ve-ittifaklari/ (22.07.2020)
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Anayasasında yer almasıyla bazı Şii Ulemaları tepki göstermiş ve ihtilaflara ne-
den olmuştur. Muhalif kanadı temsil eden Ayetullah Şeriatmedari (1904-1986) 
ve Ayetullah Mahmud Telekani (1912-1979) Ümmetin meselelerinin tek bir fa-
kihin değil müştereken tüm fukuhanın sorumluluğunda olduğunu savunmuş ve 
Humeyni’ye karşı cephe almışlardır. Ayetullah Mahmud Telekani Resullullah ve 
halifelerinin devlet yöneticiliği ile alakalarının olmadığını onların devlet için ge-
rekli zemini hazırladığını ileri sürmüştür.26Muhalif grubun eleştirilerini şöyle sı-
ralayabilriz: Birincisi: İlahi dinler hükümetten uzaktır. Din sadece ferdi ve onun 
kulluk vazifelerini ele alır. Halk siyasi, iktisadi, içtimai ve kazai meselelerde ser-
besttir. Velayet-i Fakih Kuran da zikredilmemiştir. Din ve siyasetin iç içe olduğu 
dönem Peygamber ve imamların olduğu dönemdir.   Siyasetin dinden ayrıldığı 
gaybet dönemidir. Velayet-i Fakih kayıtsız şartsız hakimiyet doğurmaktadır. Sı-
nırsız ve anayasanın üzerinde bir otoriteye sahiptir. Buna göre halk, devlet ve 
kurumlar ona karşı tam bir itaat içinde olmayı emreder. Buna ilave olarak bütün 
ahkamın ve şeriatın üzerinde bir önceliğe sahiptir.27 İran Şii Fanatizmi ve Suud 
merkezli Vahhabi  Selefilik fanatizmi iki anlayışın uzlaşmasını zora sokan etken-
lerdir. Ian Almond “Yeni Oryantalistler” kitabında 18.yüzyıl Arap mezhebi olarak 
tanımladığı Vahhhabi fanatizmini yaşanmış bir olayı şöyle ifade eder:  “Böyle-
ce  Vahhabiler iki ölümcül günah bilirler: Vahhabi tanrısından başka bir tanrıya 
sahip olmak ve tütün içmek( içmenin en kötü şekli derler) Bunu öğrenen İngiliz 
şaşırmış,”Peki ya cinayet ve zinaya ne dersin?”’ diye sordu. Yaşlı lider “Tanrı 
bağışlayıcı ve merhametlidir” diye yanıtladı. Şaşkın haldeki adam Palgrave’dir 
.(Palgrave’in Travels in Arabia eserinden,1867 tarihinde Almancadan tercüme)28 

Bölgede Vahhabiliğin gelişmesiyle Sünni İslam’a ve Osmanlı’ya karşı ci-
hat hareketleri de (Kendileri öyle ifade ediyor) baş göstermeye başladı. 1806’da  
Mekke ve Medine’yi ele geçiren Suud Vahhabiliği Osmanlı padişahı  III.Selimin 
halifelik ve saltanatını sarsacak boyuta tehlike boyutuna ulaştı.  Osmanlı devleti-
nin Vahhabiliğe karşı sert güç kullanma emri ile harekete geçen Mısır Valisi Meh-
met Ali Paşa askeri hareketle Vahhabi güçlerini Hicaz’dan çıkarıp kendi bölgele-
rine sürdü. Akabinde Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’yı 
görevlendirerek Suudi Vahhabiliği’nin idare ve komuta merkezi olan Diri’yye 
girildi. Eylül 1818’de esir alınan Emir Abdullah bin Suud tutuklanarak İstanbul’a 
getirilerek yargılandı ve Medine’nin işgal edilmesinde (Hücre-i Saadet’i) yağ-

26  İsmail Sefa üstün,  İran İslam Cumhuriyeti Yönetim Biçimi, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1999, s.49

27  Üstün, İran İslam Cumhuriyeti Yönetim Biçimi, s. 51

28  Almond, Yeni Oryantalistler,  s. 29
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ma yapmaktan suçlu bulundu. 17 Aralık 1818’de idam edildi.29   Türki bin Ab-
dullah aşiretini ve Vahhabi taraftarlarını 1824 de yeniden toparladı. Ölümünden 
sonra aile içi çekişmeler  baş gösterecek fakat 1840 Londra Protokolü ile Mısır 
Hicaz bölgesinden çekilmiş ve Suud ailesi tekrar güç kazanmıştır.  İngilizler bu 
tarihten itibaren Suudi Arabistan’la yakından ilgilenmeye başladıkları bilinmek-
tedir. Osmanlı Devletini uzun bir süre rahatsız eden bu başkaldırılardan sonra 
Suud Vahhabiliğinin karşısına  Cebelişemer bölgesinden  İbn’r-Reşid ailesinden 
Muhammed bin Reşid çıkar. Osmanlı Devleti Reşidilerin güç kazanmasına  göz 
yumdu hatta destek verdi. Suudların güvenilmez olduğu gerekçesiyle Suud aile-
si 1891’de Riyad’dan çıkarıldı. Abdülhamid’in aile fertlerine verdiği mali des-
tekle Suudiler Kuveyt’te ikamet etmeye zorlandı. 1902 tarihinde Abdülaziz bin 
Abdurrahman bin Suud Riyad’ı geri alır, Kuveyt’den  geri çağırdığı babası Ab-
durrahman bin Faysal’ı emir sıfatıyla idareyi teslim eder.30  Balkan Harbi Suudi 
Arabistan’ daki otorite  boşluğunu arttıracak ardından başlayan Birinci Dünya 
savaşı bölgedeki dengeleri alt üst edecektir. İngiltere’nin desteğini arkasına alan 
Suudlar, 1920’de Reşidi güçlerini yenerek topraklarını ele geçirecektir. Suud aşi-
reti 1924’de Mekke şerifi Hüseyin ve oğlu Ali’yi de Hicazdan sürüp çıkaracak ve 
rakip aşiretleri güç kullanarak pasifize etmiştir.  Ayrıca bu aşiret 10 Ocak 1926 
da Mekke’yi başkent yapacaktır.  1932 de kurulan Suudi Arabistan güçlü bir aile 
olarak günümüzde de  iktidarını  korumaya devam etmektedir. Bugün aile için-
de muhafazakarlık ve modernlik tartışmaları devam etmektedir. Suudi Arabistan 
ağırlıklı olarak dış politikasını Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakına göre şe-
killendirmektedir. ABD’nin desteği olmadan ayakta kalma şansı da pek yoktur. 
Küresel sermaye bölgenin enerji kaynaklarıyla ilgilenmektedir. Suudlar ise aske-
ri ve politik güç olarak küresel sermayeden faydalanmaktadır. Suudi Arabistan 
diğer ülkelerin zannettiği gibi toplumsal dayanakları yani kamu desteğine sahip 
olmadığını ifade edebiliriz. ABD’nin bölgesel stratejisinin önemli halkalarından 
biri şeriat-monarşi ikilisini revizyondan geçirerek küresel kapitalist sisteme bu 
ülkeyi dahil etmek istemektedir.31 Şuandaki Suud Kralı, Batı’nın istediği liberal-
leşme politikalarını uygularken aşamalı olarak dinsel kurumların ve diyanet po-
lisinin yetkisini sınırlamaya yöneldi”.32 Kadınların toplumsal yaşamdaki yerine 
dair tartışmalar yapılmaya başlandı. Ayrıca Vahhabi geleneğinin kabul etmediği  

29  Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,2009, 37, s.584-587, https://www.islam ansiklopedisi.org.tr/Suudi-

ler/-Zekeriya Kurşun-Bu günkü Suudi kralların mensubu olduğu handan.

30  Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, s. 584-587

31  Mustafa Pekgöz, Küresel Savaşta Büyük Ortadoğu, İstanbul: Vivo Yayıncılık,  2015.

32  Pekgöz, Küresel Savaşta Büyük Ortadoğu, s. 89
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dört Sünni mezhebin uygulamalarına izin verilmesi kararı alındı. Bütün bu uy-
gulamalar klasik Vahhabi geleneği ile tezat bir durum teşkil etmektedir. Kraliyet 
ailesi tarafından aile üyelerinden bir kısmı karşı olmasına rağmen başlatılan re-
formların geleneksel Vahhabiliğin tasfiyesi  olarak görülüyor. Suud ailesi kendi 
iktidarlarını korumak için  Vahhabi geleneği ile bir çatışma içine girdiğini söyle-
yebiliriz. Suud Krallığı  Orta Doğuda  özellikle Körfez bölgesinde oluşan politik 
dengelerde güçlü bir şekilde yer edinmek için hem içte hem de bölgesel ilişkiler-
de ki politikalarında bir kısım değişikliklere gitmek zorunda olduğunun farkın-
dadır. Bu politik değişikliğin bir ifadesi olarak Suud Krallığının İsrail ile yakın-
laşmasını da bu anlamda değerlendirmek gerekebilir. Ülke içte küresel kapitalist 
sistemin ekonomik politik yönelimlerine paralel olarak daha liberal bir politikaya 
kaymanın adımlarını attı. Suud Krallığı kapitalist dünya ekonomisinin merkezi 
haline gelen G-20’de Ortadoğu’yu temsil etmekte ve güç dengelerinde liderlik 
gücünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.33 Orta doğunun toplumsal dinamiklerinde 
homojen olmayan bir durum söz konusudur. Ancak Suudi Arabistan’ın etnik ve 
dinsel homojen yapısı küresel sermayenin bu ülkeye ilgi duymasını sağlamak-
tadır.  Vahhabilik geleneği zamanla farklılaşarak Selefi İslam’ın askeri kanadını 
ortaya çıkarmıştır. Tarihsel olarak Suud kökenli İslami hareketlerin geçmişte ve 
günümüzde İngiltere ve ABD  gibi devletlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. İs-
lam’ın barış yönünü  zedeleyen bir  radikal Selefi cihatçı gruplar İslam dünyasına 
bilerek veya bilmeyerek büyük zarar vermiştir. Orta Doğu  ve diğer İslam ülke-
lerinde küresel güçlerin  işlerini kolaylaştıracak olan bu bakış açısı provakasyo-
na açık bir İslamifobik paranoyanın oluşmasına  neden olmuştur. ABD ve Batı 
11Eylül sonrası istismar ettiği İslamfobik yaklaşım medeniyetler çatışması tezle-
rinin uygulanabirliğini kanıtlamıştır.34.Batı medyası özellikle göstericilerin dinsel 
niteliklerine odaklandı ve İslam’ın kötülenmesini  politik bir boşluktan faydala-
narak kullandı.35 Danimarka’da  baş gösteren Karikatür krizinin çıkış noktası-
na baktığımızda Mossad’ın bu ülkede güçlü olduğu görüldü. Aslında Danimarka 
üzerinden medeniyetler çatışması işlenmeye çalışılmıştır. Karikatür krizinin di-
ğer Avrupa ülkelerinde değil de Danimarka’da ortaya çıkması da manidardır.36  

33  Pekgöz, Küresel Savaşta Büyük Ortadoğu, s. 91

34  James Petras-Robin Eastman Abaya, İsrail Siyonizm ve Orta Doğu, Çev: Ezgi Korkmaz, İstanbul: Kalke-

don Yayıncılık, 2015,  s. 58

35  Petras-Abaya,  İsrail Siyonizm ve Orta Doğu,  s.68-69

36 Petras-Abaya, İsrail Siyonizm ve Orta Doğu, s.58-59
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Arap Ülkelerinin Devlet Olabilme Problemi 

Osmanlı 16. yüzyıldan  itibaren Arap Yarımadasında merkezi gücünü hisset-
tirse de Arapların geleneksel idare şekillerine müdahalede bulunmamış. Mekke 
şehrinin idaresini Arap şeriflerine bırakmış(emirlik) ve merkezden idare ettiği 
Cidde, Bağdat ve Şam bölgelerinde de Arapların geleneksel özerk idaresine bı-
rakmıştı. Uzaktan kontrol ettiği bu bölgelerin 18. yüzyıldan itibaren bu bölgeler-
de otoritesini kaybeden Osmanlı devleti Bedevi emirliklerinin birbirlerinin üzeri-
ne hakimiyet kurma rekabetiyle başlayan süreçte İngiltere’nin müdahil olmasıy-
la bölgede kurulacak devletlerin temelleri oluşturulacaktı. Osmanlı Türkleri’nin 
Arap ülkelerinin medeniyet gelişimini engellediğine dair tezlerde doğru değildir. 
Osmanlı’nın Arap coğrafyasına yaptığı yatırımlar bölge gezildiğinde görülebi-
lir.37 Osmanlı Devleti’nin imparatorluk sistemini akıllı bir mantıkla yönetmeye 
çalışmıştır.  Osmanlı İslami bir devlet olarak ümmet siyasetini benimsemesi açı-
sından ırka dayalı bir politika geliştirmemiş ve bunu da meşru görmemiştir. Bu 
açıdan bakıldığında Osmanlıların Arapları sistem dışında görmesi gibi bir du-
rum olmamıştır. Hakim ve idareci grup özellikle 18. yüzyıldan itibaren Türk kö-
kenliydi. Bu tarihten önce Araplar bu mevkilere gelebiliyordu. Arapların faaliyet 
alanlarını genişleten unsur dini hiyerarşiydi ve sosyal hareketlilik açısından bu 
özellik onlara bir kanal işleviydi.38 İsmail Hami Danişment (Türklük meseleleri) 
kitabında bu konuyla ilgili şöyle der. “Osmanlı devletinin teşekkülünden ilgasına 
kadarki süreçte 293 sadaret tebeddülü vardır. Fakat bu yekuna aynı şahsın muh-
telif memurlukları dahildir. Mükerrer sadaretler dahil edilmemek şartıyla bu sayı 
214’ten ibarettir. Milliyetleri bakımından bunların ancak 79’u Türk olduğu hal-
de mütebaki  135, Şarkın ve Garbın muhtelif  ecnebi milletlerine mensup kimse-
lerdi.”39 Osmanlı Devleti Ortadoğu ve  Arap bölgelerine “Müstesna Eyaletler”40  
olarak ele almıştır. Özel bir statü belirlenmesinin haklı nedenleri vardı idi. Bunlar 
arasında bu bölgenin aşiretler halinde yaşayan halkları din-mezhep olarak ayrış-
mış durumdadır. Osmanlı’da ümmet ilkesi içinde bir millet anlayışı hakimdi. Os-
manlı hakimiyetinde Arapların serbest Muhtar oluşları yanında Araplar kültürel 
olarak da Osmanlı’yı etkilemiştir. Ancak İbni haldun’un dediği gibi: “Araplar 
coğrafi şartlarla beraber ırk bakımından Türklerden ayrı siyasi bir varlık teşkil 

37  Mustafa Bıyıklı, Batı işgalleri Karşısında Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları İkinci Dünya Savaşı Arası,  

Ankara: Savaş Yayın evi, 2011, s.242

38  Bıyıklı, Batı işgalleri Karşısında Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları İkinci Dünya Savaşı Arası, s. 242

39  İsmail Hami Danişment, Türklük Meselesi, İstanbul: Kitapevi, s.39

40  Mehmet  Zeki Pakalın, Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Sözlüğü, İstanbul: M.E.B. Yayınları. 1993, s. 632 
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ederler. “Hakimiyet Kudretini” Araplar İslam aleminin liderliğinden el çekmiş-
ler ve bu şeref Türklere geçmiştir. Araplar da dini bilinç yaygındır. Onların fik-
rince sultana biat etmek İslam birliğini sağlamak demekti.41

Araplar’da siyasi hareketlenme özellikle 1908-1914 yılları arasında büyük bir 
gelişme kaydetti. Bu gelişmeler üzerine Suriye’deki 4. Ordu komutanı Cemal 
paşa, Arap milliyetçilerinin faaliyetlerine karşı 15 Temmuz 1915’de uyguladığı 
idam cezaları ile karşı koymaya çalıştı. Bu karşı tedbirler Arap milliyetçiliğini 
tırmandıran bir süreci başlattığı konusunda  fikir birliği oluşmuş durumdadır. Ce-
mal Paşa hatıralarında kendisini şöyle savunmuştur: “Bana öyle geliyor ki bizim 
memleketimizde hatta Türklerin en münevver geçinenleri arasında bile Arap mese-
lesinin mahiyeti ile onu idare edenlerin emellerinin ne olduğunu bilen pek az kimse 
vardı”42 Cemal Paşa, Arap meselesinin II. Meşrutiyet dönemindeki gelişen olayla-
ra bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştır: “Bir çok sebep ve amillerin tesiriyle güya 
memleketlerinde ıslahat isteyen Araplar, Suriye ve Beyrut’ta  Arap İstiklali müna-
dileri o kadar çoğalmış ve hükümet o kadar zayıflamıştı ki Beyrut’ta bazı küstahlar 
sokak köpeklerin boynuna vilayet valisinin ismi olan “Ebubekir Hazım” levhasını 
asacak kadar cüret gösteriyorlardı”43   1908-1918 döneminde Arapların Osmanlı 
devletine karşı milliyetçilik hareketleriyle Türkler ve Araplar arasında  kaçınılmaz 
ayrılma olmuştur. Aslında Arap milliyetçiliğinin Türk milliyetçiliğinden etkilen-
diğini söyleyebiliriz. Yani iki harekette birbirinin reaksiyonudur. Ayrıca İttihat ve 
Terakki idaresine karşı Arap ayaklanması Türklerin kendi milli devletlerini kurma-
larına giden gelişmeleri de tabii olarak katkıda bulunmuştur. Halifelik ortak bağına 
rağmen Müslüman bir unsurun Müslüman devlete karşı savaş açabildiğini gören 
Türk idareciler milliyetçiliğe daha sıkı sarılmıştır.44  Arap coğrafyasında Arap mil-
liyetçiliğin gelişmesine İngiltere ve Fransa’nın desteği olmuştur. Arapça konuşan 
Arapların  bir ulus oluşturma ve bir devlete sahip olma talebi ortaya çıkmıştı. Ancak 
savaştan sonra yaşanan gelişmeler Araplar hayal kırıklığına uğramıştır. Osmanlıla-
ra verdikleri mücadeleyi bu sefer Avrupalı güçlere vereceklerdi. Bu bağlamda Av-
rupalılar Osmanlı toprakları paylaşılırken Arapları kendi sınırları içine kapatacak-
lardı. Avrupalılar yapay sınırlarla Arap birliğinin kurulma düşüncesini sonsuza dek 
öteleyeceklerdi. Arap milliyetçilerinin Osmanlı’dan ayrılık düşüncesinin temelinde 

41 Ahmed Asrar,  Kanuni Devrinde Osmanlıların Din ve Siyaseti ve İslam Alemi, İstanbul: Büyük Kitaplık, 

1972 s.215

42  Murat Güztoklusu, El Cezire Konfederasyonu, İstanbul: Bengü Yayınları, 2010, s. 54-73.

43  Güztoklusu, El Cezire Konfederasyonu,  s. 73-74

44  Ömer Kürkçüoğlu, Osmanlı Devletine Karşı Arap Bağımsızlık Hareketi(1908-1918), Ankara: A.Ü.S.B 

Fakültesi Yayınları,1982, s.252
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bağımsızlık hayalleri fakat Arap ülkelerinin birçoğu Batı ve Avrupa’nın sömürge-
si olmaya devam etmişti. Araplar’ın kurduğu devletler kağıt üzerinde bağımsızdı 
çünkü Avrupalılar kendileriyle işbirliği yapacak devlet insanlarını iktidara getiri-
yordu. Böylece Arap bölgesinde kendi çıkarlarını sağlama alıyordu. Ayrıca Avrupa-
lılar, kışkırtmaya hazır aşiretleri, mezhepleri, etnik gruplarını kullanarak istedikle-
rini yapabiliyordu.45 İkinci Dünya Savaşından sonra bir başka gelişme İngiltere’nin 
öncülüğünde Birleşmiş milletler kararıyla “Arap denizi”46 ortasında İsrail devleti 
kuruldu. İsrail devletinin Filistin’de kurulmasının Arap dünyasına verdiği  zarar 
tahminin ötesinde büyük olmuştur. Birincisi: İsrail’in kurulmasıyla Arap ülkelerin-
de askeri darbelerin gerçekleşmesi tetiklenmiş, bir çok diktatör ortaya çıkmış, milli 
kaynaklar İsrail ile mücadele bahanesiyle heder edilmiştir. İkincisi: Selefi akımla-
rın güçlenmesine neden olmuş, Arap birliğinin kurulması yönündeki her adım en-
gellenmiştir. Üçüncüsü: İsrail’in kurulmasıyla, büyük güçlerin askeri, ekonomik 
ve casusluk merkezi haline gelmiştir. Dördüncüsü: İsrail’in ulusal güvenlik adına 
yürüttüğü yayılmacı politikalar Arap dünyasında çözemeyecekleri krizlere neden 
olacaktı, Günümüzde devam eden istikrarsızlığın çatışmaya dönüştüğü Ortadoğu 
bunalımında İsrail’in varlığının izleri görülmektedir.47 

Geçmişten Günümüze Toplumsal Kurumsal Yapı

Suudi Arabistan, kutsal toprakları bünyesinde barındıran, ekonomik olarak pet-
rol zengini bir ülkedir. Ancak Suudi yönetimi Müslümanların çoğunluğun inanışı 
olan Sünni inanışın tersine Vahhabi inanışına sahiptir. Bu yönüyle Suudi Arabistan, 
devletler ve halklar nezdinde etkin politika üretebilecek ve çoğunluğu etkileyebile-
cek bir ülke değildir. Büyük petro-dolar rezervlerine rağmen kendi içinde kırılmala-
rı mevcuttur.  Suudi yönetiminin ABD ve Batı ile çok yakın bağları olduğu için bazı 
Müslüman ülkelerin tepkisini çekmektedir. Suudi yönetiminin Şii düşmanlığı ve 
İran’la olan problemli ilişkileri bölgede etkin bir aktör olmasına engel teşkil eden 
nedenler arasındadır. Avrupa Devletleri 19.yüzyıldan itibaren Ortadoğu Arap coğ-
rafyasıyla ilgilenmeye ve siyasi faaliyetler içinde olmaya başlamışlardır. Arap mil-
liyetçiliğinin ortaya çıkmasıyla özellikle Lübnan’daki Hristiyan Araplar ile Müs-
lüman kesim arasında çatışmalar çıkmıştır.  Daha öncesinde bölge halkında ulusal 
bilinç uyanmamış ve etnik aidiyetlerden ziyade dini referanslar güçlü konumdaydı. 
Bölgedeki aşiretçilik anlayışı ise milliyetçilikten farklı olarak sosyal dayanışmayı 

45  Haluk Gerger, ABD ve Orta Doğu-Türkiye, İstanbul: Ceylan Yayınları, 2007, s. 24

46  Tolga Savaş, İsrail Orta Doğu ve Kürtler, İstanbul: Kamer Yayınları, 2015, s.73

47  Faik Bulut, Arapların Gözüyle Irak İşgali:Binbir Gece Savaşları, İstanbul: Berfin Yayınları, 2003, s. 97-98
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öngörüyordu.48 Bölgede milliyetçiliğin artması ile Avrupalı güçlerin bölgeye ilgi-
si arasında doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz. 19. Yüzyıldan itibaren bölgede 
anti-Osmanlıcılık işlenmiş ve aşiretlerin birçoğu bundan etkilenmiştir. Arap milli-
yetçilerinin öne sürdüğü argümanlardan biri de geri kalmışlığın sebepleri arasında 
Osmanlı Devletini görmeleriydi. Aslında bu anlayışın arkasında da İngiltere vardı. 
Ganj kıyısından Filistin’e kadar her yerde İngiliz siyasetinin izlerini görürüz. İstis-
nasız her millet az ya da çok Büyük Britanya’nın dış politikasının acı hatıralarını 
saklar.49 Arap milliyetçilerinin sorgulaması gereken ilk olgu şuydu: Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Osmanlı’ya karşı gelmeleri karşılığında ne elde edebildikleridir. 
Pan-Arabizm milliyetçiliğinin İngilizler tarafından Osmanlıya karşı kullanılan bir 
hareket olarak başladığını da anlamaları gerekirdi. 

İslam dünyasının kendi içinde bütün bir görüntüsü yoktur. Bir çok İslam ül-
kelersinde  yaşanan sorunun temeli hangi İslam’dır. Bugünkü konjonktürel du-
rumda İran Şiiliği  kendi halkı arasında meşruluğunu muhafaza etmeye çalışırken 
Arabistan’da Vahhabilik (Arap İslam’ı) kendi meşruluğunu legalleştirir. Çatışma-
cı bir retoriğe sahip bu iki İslam ülkesinin dini motivasyonu ciddi sorunları içinde 
barındırır. İslam’ın uzun zamandır sosyalleştiremediği Arap Bedevileri kendi ya-
şam tarzlarını devam ettirmektedir. Aslında şehirleşmiş Araplar’da  köken olarak 
gurur duydukları Arap Bedeviliğinden iftiharla  söz ederler. “Kuran’da bedeviler 
kelimesi kullanılmaz. Arap kelimesi ile A’rap kelimesi arasında ki fark A’rap keli-
mesinin göçebe ve çölde yaşayan anlamıdır. Bizim dilimizde kullandığımız anla-
mıyla “bedevi” kast edilmektedir.  Kuran’da bununla ilgili bedevileri aşağılayan 
ayetler vardır. Kuran onları hakiki imandan ziyade bir “boyun eğme’ olarak tarif 
eder.50 Kuran şöyle der: “ A’rap (Bedeviler) inkar ve nifak bakımından daha ileri 
ve Allah’ın Peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yat-
kındırlar.” (Tövbe:97) Kuran’ın  yorumlanması ve bu amaçla Fasih Arap dilinin 
derlenmesi adına Bedevilerin sosyal –politik anlamda bu gün ‘Selefilik’ olarak 
bilinen  anlayışın temsilcileri olduğunu söyleyebiliriz.51 İbni Haldun (1332-1406) 
“Mukadime”  isimli  eserinde Bedevi Arapların kökleşmiş karakterini göçebe ve 
kentli medeniyetten yoksun olmalarına bağlar.52

48  Davişa Adid, Arab Nationalizm in the Twentieth, Ankara: Litaratür Yayınları, 2004, s. 25

49  Azmi Süslü, Kürtler ve Sosyal Gelişmeler,(Paris Ünüversitesi Hukuk Doktaru,Osmaniye (Cebel-iBereket) 

eski Mutasarrıfı-Mesud Fani (Bilgili) 1933 yılında Fransızca yayınlandı,  Ankara: Tanmak Yayınları. 1993, s.6

50 Ertuğrul Cesur, “Mevdudi,Kutup,Şeriati:Radikal İslamcılığın İdeologları ve Teolojik Temelleri”, Bayram 

Koca (Ed) Bayram Koca,Türkiye de İslam ve Sol, İstanbul: Vivo Yayınları, 2014, s.22  

51  Koca, Türkiye de İslam ve Sol, s.24

52  İbni Haldun, Mukaddime 1, Çev: Zakir Kadiri Ugan, İstanbul: M.E.B.Yayınları, 1990, s. 380-383
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 Suudi Arabistan’ın demokratik siyaset ve kurumlardan yoksun olduğunu söy-
leyebiliriz. Otakrat bir yönetim biçimi ile yönetilen ülkede yöneten-yönetilenler 
arasında diyalog tamamen  kopuktur. Ülkeyi bir grup hanedan mensubu kimse-
ler yönetmektedir. Din bu bağlamda önemli bir işlev görür. Halka hesap verme-
den yapılan kamu harcamaları ve ülkenin kaderini etkileyecek anlaşmaları ha-
nedan mensubu kimseler karar vermektedir.  Uluslararası ilişkilerde de yöneti-
cileri denetleyecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Kamu harcamaları petrol 
gelirlerine bağlıdır. Nüfus artışı gelirin dağılımı konusunda sorunları beraberinde 
getirmektedir.  Tek yönlü petrol endüstrisi ülkenin endüstriyel seçeneklerini kı-
sıtlamaktadır. Dünya genelinde petrolün stratejik olarak önemli bir kaynak ol-
masından dolayı Suud hanedanlığı kendilerine müttefik olacak yeni güç odakları 
arayışındadır.   Günümüzde Suud hanedanlığının en büyük müttefiki ABD’dir. 
Ülkenin ekonomisi tarım ve petrol dışı endüstri alanlarında çok boyutlu olsaydı 
hiç şüphesiz daha farklı müteffik arayışlarına gideceklerdi.53  

Suud Hanedanlığının Beka Sorunu   

Orta Doğu,  yeni bir emperyalist dizaynın parçası haline gelmiş durumdadır. 
Bu bölgede ulus bilincinden ziyade aşiretçilik kültürü hala yoğundur. Suud Hane-
danlığının temel dış politikası şudur: “önce rejimin ve hanedanlığın güvenliği”. 
İç ve dış güvenlik meselesi konularında ABD’ye bağımlılık yoğun biçimde sezi-
lir. Bağımlılığın nedeni ise dünyadaki Petro-dolar ticaretidir. Böylece ABD eko-
nomisi çok düşük maliyetle ülkeleri finanse edebilme şansına sahip olabilmekte-
dir. Suudi Arabistan,  ABD-Para ilişkilerinin, yatırımcı-bankacı ilişkilerinden çok 
öte bir boyutu vardır. Uluslar arası bankacılık açısından bakıldığında bu kadar 
büyük paraların yıllardır ABD bankalarında tutuluyor olması iki ülkenin farklı bir 
ilişkiler içinde olduklarını kanıtlamaktadır. Suud hanedanlığının petrolden gelen 
gelirleri ABD bankalarında tutmaları ikili ilişkilerin ekonomik boyutunu göste-
rebilir. Suud hanedanlarının parasının ABD’de durduğu müddetçe ABD’nin ülke 
rejiminin ayakta kalması için elinden geleni yapacağı muhakkaktır.  

Birinci Dünya Savaşından en karlı başat güç olarak çıkan İngiltere sömürge 
sahasını genişletme alanı bulmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra başat güç 
olma rolü ABD’ye geçmiştir. İngiltere, Suudi Hanedanlığının finansal durumunu 
düzeltmek için ABD’den aldığı borçla İbni Suud’a destek sağladı aynı zaman-
da danışmanlık çalışmasını başlattı. Daha sonra ABD Suudi Arabistan’a yapıla-
cak finansal desteğini aracı olmadan doğrudan yardıma çevirdi.  Mayıs 1943’ten 

53  Noreng Oystein, Petrol ve İslam, İstanbul: Sabah Yayınları, 1998,s.227
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itibaren diplomatik ilişkiler kuruldu. 14 Şubat 1945’de Rooswelt ile Kral İbn 
Suud,  Amerikan kruvazöründe  bir araya  gelerek İran Körfezi’ndeki limanlarını 
ABD ve İngiltere’ye açtı. Dahran’daki hava üssünü Japonya’ya karşı kullanıl-
ması için ABD’ye verilmesi kararı alındı. ABD’nin Kral İbn Suud ile  anlaşması 
İngiltere’ye olan bağımlılığına son verilmesi anlamına geliyordu. Suudi ARAM-
CO’nun  kuruluşu ise Suudi Arabistan ve California Standart Oil (SOKAL) ara-
sında sözleşmenin imzalandığı 1933 yılına dayanır.54 ABD, Standart Oil  şirketi 
aracılığıyla petrol  imtiyazı elde etti. Dönemin Maliye Bakanı Abdullah es Süley-
man tarafından 66 yıllığına imzalanan 1933’teki anlaşma kraliyet kararnamesiyle 
onaylanır. Petrolün değerinin dolar para birimine bağlanması ABD’nin küresel  
liderliğine etki etmiştir. İngiltere’nin Suud hanedanlığının  iç ve dış işlerine çokça 
müdahale  etmesi ve Ortadoğu haritasının Suudlar aleyhine çizilmesi Suudi Ara-
basitan’ın ABD’ye yakınlaşmasına sebep olmuştur. Bu durum Gemuhluoğlu’nun 
“Hamam tası”55 benzetmesine uymaktadır. 8 Ağustos ‘de İngiltere ve ABD bir 
anlaşmaya imza attılar. Bu antlaşmaya göre, İngiltere ve ABD yeryüzündeki pet-
rol kaynaklarına eşit ve hiçbir sınırlama getirmeden yararlanma imkanı tanını-
yordu.56 Bu antlaşma 24 Eylül 1945’de yenilendi ve “eşit olanaklar ilkesi” kabul 
edildi.57 Böylece Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ABD bünyesinde kalmıştır. 
Orta Doğu ülkelerindeki petrol faaliyetlerine devam eden İngiltere, Avrupa  ül-
kelerindeki tüketim pazarlarında  rekabet gücünü artırmak için kendi tesislerinde 
kapasite artışına gitti. Kerkük-Baniyas (Suriye) arasında  25 milyon kapasiteli  
yeni bir  boru hattı inşa edildi. Birleşik Devletlerde  “ulusal petrol  rezervlerin 
tüketilmesi teorisi” ortaya atıldı. Bu teori uyarınca ABD petrol çıkarmada asgari 
düzeyde kalacaktı. ABD İçişleri Bakanı Carold İckes  1943 yılında ABD petrol 
sanayisinin  kaçınılmaz olarak Basra Körfezi bölgesine kaymakta olduğunu be-
lirtti.58 Suudi Arabistan’da petrol çıkarma 1943 yılında 1820 bin tondan 1952’de 
41 milyon tona ulaşmıştı. Petrolün önemli ölçüde arttırılması taşıma giderlerini 
düşürülmesine böylelikle Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinin pazarında rekabet 
gücünün arttırılmasına imkan veriyordu.59ABD sınırları dışında başka ülkelerde 
petrol kaynaklarına sahip olma ve petrol arıtma tesisleri kurma gücünü arttırma-

54  Wynbrand  James, The Bref History of Suudi Arabia, USA Library of Congrees Cataloging  ın Puplication 
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55  Gemuhluoğlu, a.g.e.  s.27

56  Diplomasi Tarihi , Çev: Ali Rıza Dırık, İstanbul: Evrensel Basın Yayın, 2013, s. 451 

57  Diplomasi Tarihi, s. 451

58  Diplomasi Tarihi, s.450

59  Diplomasi Tarihi, s.451
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ya başladı. Kral Faysal bin Abdül Aziz Al Suud  18 Ekim 1973 tarihinde Mısır’a 
karşı savaşta İsrail’e destek veren ABD ve Hollanda’ya petrol ihraç etmeyi dur-
durdu. İsrail’in işgal ettikleri topraklardan geri çekilmesine zorladı. 1962 Yemen 
Kralının darbeyle devrilmesi ile Suudi Arabistan’ın güney sınırında baş gösteren 
güvenlik sorunu Mısır’ın Yemen’e asker göndermesi ile sorun derinleşti. 1962’de 
ABD Başkanı Kennedy’ye mektup gönderen Kral Faysal Arabistan topraklarında 
ABD üssü kurulmasını teklif etmiş ve ABD, 1963 yılında petrol sahalarını koru-
maya yönelik uçaklarını ülkede konumlandırmıştır.

Küresel sistemi dizayn eden güçler Suudileri kendilerine bağımlı hale getir-
mek için bazı yaptırımlar yapmıştır. 1990’lı yıllarda ABD hazinesinde üst düzey 
yöneticilik yapan Edwin Truman, 2016 yılında Suudilerin Amerika’daki paraları-
nı çekme tehdidinin Riyad hükümetinin siyasi kanadının görüşü olduğunu ancak 
mali kanadın görüşü söz konusu olduğunda bunun farklı olduğunu söylemiştir. 
Mali kanadın başındaki isim ise Suudi Arabistan’da gücünü artıran Prens Sal-
mandır.60 Muhammed bin Salmanın da 13 prensle birlikte gözaltına alındığı ope-
rasyonda Salman’ın 800 milyar dolarlık bir zenginliğe sahip olduğu iddia edildi. 

Obama yönetiminin 2016’da 11 Eylül saldırısı mağdurlarına yabancı ülke-
lere tazminat davası açma yetkisi veren kanun tasarısı karşısında Suud yöneti-
mi ABD’deki paralarını geri çekme tehdidinde bulunmuştu. Suudi Arabistan’ın 
ABD  ne kadar parası var kesin olarak bilinmiyor fakat petro-kimya, enerji, teks-
til, makine ve hizmet sektöründe milyar dolarla açıklanabilecek servetleri olduğu 
tahmin edilebiliyor. 

19 Nisan2016 tarihinde CNN’de Matt Egan ve John Defterios’un yayınlanan 
ortak analizinde şunları ifade etmişlerdir: “Suudilerin Amerikan bankalarından 
paralarını bir kerede çekmesi,ABD para piyasalarında muazzam bir alt üst oluşa 
yol açabilir. Ancak dolara bağlı finans sisteminin bozulması en çok da Suudileri 
etkiler. Çünkü Suudi para birimi olan riyal dolara sabitlenmiş ve endekslenmiş-
tir.”61 Cevahir Holding yönetim kurulu başkanı Yusuf Cevahir: “ABD Körfezden 
kendisine gelen paraların kaynağını sormaz ama Körfez ülkelerindeki şirketler 
ABD bankalarından para çekmek istedikleri zaman ‘paranın kaynağı’ soruştur-
masıyla karşı karşıya kalıyorlar. ABD bankalarından nakit çıkışına asla müsaa-
de etmemektedir. Şu anda birçok  Suud firması ABD’nin para çıkışına müsaade 
etmemesi nedeniyle ipotek altındadır. Suudi Arabistan’da  birçok proje durma 
noktasına gelmiş durumdadır. Bu durum söz konusu olduğu için Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelerin ABD ile emir komuta 

60  https://serbestiyet.com/yazarlar/suudilerin-amerika-da-ne-kadar-parasi-var-12790/ (22.07.2020)

61    https://serbestiyet.com/yazarlar/suudilerin-amerika-da-ne-kadar-parasi-var-12790/ (22.07.2020)
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zinciri içinde çalışmasının nedeni ortaya çıkmaktadır.”62Sömürgeci geçmişinden 
gelen alışkanlıkla sömürge halklarını aşağılayan Winston Churchill’in Filistin 
konusunu incelemek üzere kurulmuş Peel komisyonundaki  sözleri şöyledir:”-
Kulübesindeki bir köpeğin orada uzun zaman yaşamış olsa bile kulübeye mutlak 
sahip olma hakkının var olduğuna inanamıyorum. Bu hakkı kabul etmiyorum. Ör-
neğin; Amerika’daki Kızılderili ya da Avustralya’daki siyahlara büyük yanlışlık 
yapıldığını kabul etmiyorum. Bu insanlara bir yanlışlık yapıldığını kabul etmiyo-
rum. Çünkü daha güçlü bir ırk yani daha kaliteli bir ırk ya da en azından dünyevi 
olarak daha akıllı bir ırk şayet böyle ifade edersek geldi ve onların yerini aldı.” 

Sonuç

“Sudeyri Yedilisi” olarak bilinen Abdül Aziz bin Suud’un, Hasa binti Ah-
med es Sudeyri’den olan erkek çocukları şimdiki kraliyet ailesinin devamıdır. 
ABD’ye bağımlı Arap ülkeleri küresel-politik derslerini ABD ve Batı’dan aldığı 
için servetlerini güçlü devletlerle paylaşırken diğer İslam ülkeleriyle olan ilişki-
lerinde pasif davranmaktadır. 19. yüzyıldan 20. Yüzyılın ortalarına kadar bu Arap 
devletlerine isteklerini yerine getirten İngiltere’nin yerini ABD almıştır. Hane-
danlık devletleri olan Arap ülkeleri bağımsız dış ve iç politika yürütmekte başa-
rılı olamamıştır.  Dünya petrollerinin yaklaşık beşte biri Kuveyt ile Katar arasın-
da uzanan “El Hassa” adını alan kıyı şeridinde bulunuyor. Buranın önemi halkın 
yarıdan fazlasının Vahhabilik ile uyuşmayan “Şii” Araplardan oluşmasıdır. Doğu 
Arabistan olarak da adlandırılan bu bölgenin iç karışıklıklarla  Şii iktidarının eli-
ne geçmesi durumunda ABD’nin bu bölgeyi işgal etmesi ihtimaller dahilindedir: 
“Tarihin bir belleği varsa eğer herhalde bir çöp toplama bölgesi gibi olurdu. Her 
iki kapıdan birden geçmeye çalışan Araplar kalın düşünüş tarzlarıyla servet ve 
güç oburu sahtekarlarla iş tutmayı önemsemişlerdir. Savaş sonrası Batı emper-
yalizmine karşı Arap milliyetçiliğinin gösteremediği direncin vebalini Türklere 
yüklemeleri sorunlu ilişkiye dönüşmüştür. Türkiye Bağımsızlık Savaşı bir sonraki 
nesile ağıt olarak geçecektir.  Çok zorlu bir savaşın ardından Türkiye halkı ba-
ğımsızlığını kazanmıştır. Birçok önemli sorunları halletmiş, daha bir çok olum-
suzluklar olsa da üstesinden gelebilecek bilgi birikimi donanıma sahip bir ülke 
konumundadır.”63

Araplar İslamiyet’ten önce de aşiretler halinde yaşarlardı şimdide aşiret ve 
kabile halinde yaşamaktadır. Arapların devlet kurma yeteneği oldukça zayıftır. 

62   https://serbestiyet.com/yazarlar/suudilerin-amerika-da-ne-kadar-parasi-var-12790/ (22.07.2020)
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Hz. Muhammed’in  İslami hükümleriyle bir devlet olmuş ve medenileşme süreci 
yaşamışlardır.

 Millet sözcüğünün Arapça’daki karşılığı “ümmet” dir. Din 16.yüzyılda mil-
let anlamına gelen bir sözcüktü Batı’da da bu kelime aynı işlevi görüyordu. Ba-
tı’da bu kelimenin dinden ayrılması 19.yüzyıl itibaren başlamıştır.64 Türkiye’de 
ise millet sözcüğünün farklı kullanılması Mustafa Kemal Paşanın ilk T.B.M.M 
konuşmalarında yer almıştır. (1Mayıs 1920) “Memur olsun Tüccar olsun hangi 
sınıftan ve her hangi fıkraya mensup bulunursa bulunsun bir Müslüman elbet ve 
elbet efradı milletten matudtur.”65  Araplarda  millet sözcüğü aşiretçilik ve kabi-
lecilik anlamında kullanılmıştır. Arapların millet olma bilincini oluşturma çaba-
ları 19. yüzyıldan itibaren Arap okuryazarları tarafından Osmanlı Devleti ve Türk 
düşmanlığı üzerine kurulmuştur.  Bu düşmanlığın kökleşmiş bir içerik taşıdığını 
söyleyebiliriz. “İslam uygarlığının kurucusu Arap, yıkıcısı Türk’tür” tezi Arap 
entelektüelleri tarafından sürekli işlenmiştir. Arap coğrafyasında İslam dininin 
evrensel ilkelerini Arap milliyetçiliği çizgisine taşıyacak noktaya getirmeleri de 
İslam medeniyetinin Arap uygarlığında doğduğu, Kuran’ın Araplara indirilmiş 
olması, Kuran dilinin Arapça olması  en çok dile getirilen argümanlardır. İsmail 
Hami Danişmend’in dile getirdiği “Arap menabiinde bilhassa tefsir ilminde Türk-
lerin insanlık düşmanı bir canavar sürüsü şeklinde tasvir etmişler, akıl ve iza’na 
sığmayacak iftiralar etmişler ve ez cümle yamyamlıkla itham etmişlerdir.”66 Arap 
milliyetçiliğini sadece emperyalizme bağlamak yeterli bir analiz olmayabilir zira 
Arapların mücadelelerini bağımsızlık savaşına döndürememelerinin kabahatini 
biraz da kendilerinde aramaları daha mantıklı olacaktır. Zira Osmanlı Devleti yı-
kıldıktan sonra kurulan Arap devletleri Batı’nın uydusu olmaya devam etmiştir. 
Bunun müsebbibi olarak Türkleri görmeleri muhtemelen yanlış olacaktır. 

ABD Başkanı  Bill Clinton, Ekim 1999’da Amerika’ya ziyaret gerçekleştiren 
Bülent Ecevit’e şunları söylüyordu: “20. yüzyılın ilk elli yılı Osmanlı İmpara-
torluğunun mirasının paylaşılmasının yol açtığı değişikliklerle geçti. 21.yüzyıl 
ilk elli yılında ise Türkiye’nin alacağı tavır doğrultusunda şekillenecekti. Türki-
ye modelinin hem İslam dünyası, hem de Türkiye’nin bulunduğu bölge ülkeleri-
ne çok büyük etkileri olacaktır.”67   Yeni yüzyılda Türkiye’nin alacağı pozisyon 
çok önemli olacaktır. ABD Ulusal İstihbarat Konseyi (NİC) tarafından (2015) 

64  Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyetin de  Tek-Parti Yönetiminin  Kurulması (1923-1931), İstanbul: Tarih 
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66  İsmail Hami Danişmend,Türk Irkı Niçin Müslüman olmuştur?, İstanbul: Okat Yayınları, 1959, s. 99

67  Metin Aydoğan,Bitmeyen Oyun Türkiye’yi Bekleyen Tehlike, Ankara: Galeati Yayıncılık, 2019, s. 23
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hazırlanan raporda “Türkiye’deki her gelişmenin global oluşumları direkt olarak 
etkileyecektir. Türkiye’nin 2015’e kadar iç istikrarı ile jeopolitik konumundaki 
gelişmeler Batı dünyası ve Amerika’nın menfaatleri üzerinde büyük etkileri ola-
caktır.”68 

Türkiye’nin dış politikasına baktığımızda bölgesinde çok yönlü aktif bir rol 
üstlendiği görülmektedir. Arap dünyasının elit yönetici kadroları petrolden gelen 
dolarları Türkiye aleyhinde   kullanmaktadır. Bunun en çarpıcı örneğini “Haber 
Akdeniz” internet sitesinde Ömer Çelik Dönmez’in makalesinde anlatılır.  Hal-
buki Arap devletleri Türkiye’nin bu rolünü kabul etmemekte ve Türklere karşı 
hasmane tutumlarını devam ettirmektedir. Asıl mesele halklar arasında değildir. 
Halktan kopuk bir grup Arap devletlerini yönetmekte ve Türkiye’ye karşı pek de 
dostça olmayan politikalar geliştirmektedir. Yakın zamanda Suudi Arabistan ta-
rafından finanse edilen Arap ve İslam uygarlığı Profesörü  Neily Hanna’nın fikir 
babalığı yaptığı yönetmenliğini Peter Webber’in  yaptığı ve Arap oyuncuların rol 
aldığı bir dizide  “Memalikü’n Nar” (Ateş Devletleri)  Osmanlı padişahı Yavuz 
Sultan Selim“ işgalci” olarak gösterilmiştir.. İşin en ilginç yanı ise Yavuz Sultan 
Selim rolünü üstlenen karakter daha önceki filmlerinde devamlı kötü adam rolü-
nü üstlenmişti. Burada verilmek istenen mesaj ise Türklerin işgalci ve barbar ol-
duğunun vurgulanmasıydı.69
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Özet

Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan nüfus artışı, göçler ve hızlı kentleşmeye 
bağlı olarak ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak için bulunan çözüm yolla-
rının en önemlilerinden birisi konut kooperatifçiliğidir. Ülkemizde konut ihtiyacı 
genellikle modernleşmenin, kentleşmenin ve sanayileşmenin hızlı olduğu şehir-
lerde ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için devlet her dönemde yeni kanu-
ni düzenlemeler ve izlenen konut politikaları ile konut kooperatifçiliğini destek-
lemiştir. Konut kooperatifçiliği kentsel gelişimi doğrudan etkilediği gibi kalkın-
ma dinamiklerini de çeşitli yönlerde etkilemiştir.

Ankara, başkent olması ile birlikte sıradan bir Anadolu kenti iken artan nüfus 
ve konut ihtiyaçları nedeniyle hızlı bir kentleşme yaşamıştır. Kentleşme sorunu 
dönem dönem hazırlanan kentleşme politikaları ile çözüm bulunmaya çalışılmış 
bu süreçler içerisinde en iyi yolun kooperatifleşme olduğu kanaatiyle Ankara’da 
ilk konut kooperatifi kurulmuştur. 1934 yılında kurulan Bahçelievler konut koo-
peratifi Türkiye ve Ankara için ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Konut kooperatiflerinin kentleşmeye ve bölgesel kalkınmaya etkisini incele-
yeceğimiz bu çalışmada Türkiye’de konut üretiminde etkili olan aktörler, konut 
kooperatifçiliğinin gelişimi, konut politikaları, konut kooperatiflerinin yasal du-
rumu ve Ankara’da konut kooperatiflerinin uygulama örnekleri içerisinde, Bah-
çelievler uygulaması detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kentsel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Kooperatifler,  
Kentleşme, Konut Kooperatifleri.

Giriş 

Tüm toplumların ortak ilgi alanını konut sorunu oluşturmaktadır. Günümüz-
de, tüm dünya ülkelerinde hızlı kentleşme süreci ile toplumsal ve ekonomik ha-
yatın kentlerde yoğunlaşması konut sorununu ön plana çıkarmıştır. Tüm dünya-
da fiziksel ve teknik olarak yeterli ve sağlıklı bir konutta yaşamak, temel insan 
haklarındandır. Bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyine rağmen, konut sorunu halen 
tamamen çözüme ulaşamamış bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanların tek başlarına konut elde etmeye gücü yetmemesinden hareketle bir 
araya gelmeleri ve karşılıklı yardımlaşma yoluyla örgütlenerek konut sorununa 
çözüm bulmaya çalışmaları konut kooperatifçiliğinin ortaya çıkması ve geliş-
mesinde önemli rol oynamıştır. Devletin konut kooperatiflerine sağlamış olduğu 
mali ve ekonomik destek sayesinde kooperatifçilik kurumsal olarak büyük geliş-
me göstermiştir. Üst örgütlenmeye kadar gidebilen konut kooperatifçiliği ve bu 
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örgütlenmenin sağladığı avantajla daha büyük kitlelerin ihtiyaçlarına cevap ve-
recek konuma gelmiştir. Özellikle son zamanlarda kırsal alanların kalkındırılma-
sında ve gecekondulaşmanın önüne geçilmesinde konut ihtiyaçları devlet eliyle 
de giderilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla ülkemizde 1984 yılında başlayan ya-
pılanma günümüzde de halen devam etmekle birlikte konut ihtiyacı hala devam 
etmektedir (Koca, Karadeniz, 2014:103)

Bu çalışmada araştırma alanı olarak seçilen Ankara ili, Cumhuriyetin ilanı ve 
başkent olmasına yönelik kararla birlikte küçük sıradan bir Anadolu kenti iken 
fiziksel, sosyal ve ekonomik değişimlerin gerçekleştiği simgesel bir kent olma 
niteliği kazanmış ve diğer kentler için öncü örnek bir model olmuştur.

Konut üretiminde önemli bir alternatif olan konut kooperatifçiliği de Türki-
ye’de ilk olarak Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Ankara’nın başkent olması ile bir-
likte belirgin bir biçimde konut sorunu ve şehrin imarı önem kazanmış, nüfusu 
hızla artmış, özellikle memur konutlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sorunun çö-
zümüne yönelik olarak Ankara’da 1934 yılında Bahçelievler Yapı Kooperatifi 
kurulmuştur. 

1945’li yıllara kadar kooperatif uygulamaları bürokratlar ve üst gelir grubuna 
yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 1945 sonrası bürokratlar ve üst gelir grubuna 
ait uygulamaların yanı sıra, merkezi yönetim ve yerel yönetimler eliyle gerçek-
leştirilen uygulamalar da görülmektedir. En hızlı nüfus artışının yaşandığı An-
kara’da kentleşme hızının artması ile birlikte “gecekondulaşma” başlamış ve bu 
sorunun çözümüne yönelik arayışlar da hızla artmıştır. Bu dönemde uygulanan 
konut politikaları ve yapılan kent planlamalarıyla gecekondu sorunu ortadan kal-
dırılmaya çalışılmıştır. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve kooperatif iş birliği ile 
tip projeler üretilerek alt gelir grubuna hitap eden Yenimahalle yerleşimi bu dö-
nemde bir model olarak gerçekleştirilmiştir.

1960 sonrası benimsenen sosyal devlet anlayışıyla birlikte sosyal konut poli-
tikaları uyarınca sanayileşme ve hızlı kentleşmenin etkisiyle giderek artan konut 
ihtiyacına bağlı olarak daha çok dar gelirlilere yönelik uygulamaların gerçekleşti-
rildiği görülmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işçi statüsündeki çalışanlar 
için verdiği krediler nedeniyle konut kooperatiflerinin sayısı 1965 yılından sonra 
hızla artmıştır. Bu dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu’nun yanı sıra BAĞ-KUR 
ve OYAK da yaşanan konut sorunun giderilmesine yönelik verdikleri kredilerle 
bu sorunun çözülmesine katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca bu dönem yerel yönetim-
lerin de konut edinme sürecinde etkili oldukları bir dönemdir. 

 Bu dönemde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı ile konut sorunu kalkınma 
planlarına dâhil edilmiştir. Devletin hızlı kentleşme ve göç neticesinde ortaya 
çıkan gecekondulaşma sorununa ve konut açığının kapatılmasına yönelik özen-
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dirici ve teşvik edici politikalar uyguladığı görülmektedir. (Yaylı ve Avan, 2017: 
367-368).

1980’li yıllardan sonra ise Toplu Konut Kanunlarının uygulamaya koyulması 
ile hızlı bir biçimde toplu konut alanlarının gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 
değişimde parsel bazında örgütlenmeden kent bazında örgütlenmeye geçişin de 
önemli etkisi olmuştur. Bu dönemde de konut sorununa ilişkin konut politikaları 
uygulanmaya devam edilmiş olup bunun sonucu olarak günümüzde de büyük bir 
kurum haline gelen TOKİ ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda ülkemizde konut kooperatifi uygulamalarına baktığımızda, mer-
kezi ve yerel örgütler aracılığı ile gerçekleştirilen kooperatif uygulamaları, dö-
nemlerin ekonomik ve politik yaklaşımlarına bağlı olarak gelişme göstermişler-
dir. Bu uygulamalar orta ve dar gelirlilere yönelik olurken; üyelerin bir aradalığı 
ile gerçekleştirilen kooperatif uygulamaları bürokratlara ve üst gelir grubuna yö-
nelik olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı öncelikle konut kooperatiflerinin kentleşmeye ve bölge-
sel kalkınmaya etkileri üzerinde durarak, mevcut kanunlar ve politikalar çerçe-
vesinde kooperatiflerin gelişimini irdelemek olup; yerel ve bölgesel kalkınmaya 
sağladığı faydadan da bahsederek, Türkiye’deki ilk konut kooperatifi örneği olan 
Bahçelievler Konut Kooperatifinin özelliklerini anlatmaktır.

1. KONUT KOOPERATİFLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KENTLEŞME

Ülkemizde yaşanan kırdan kente göç ve beraberinde kentleşmenin de etkisiy-
le, ekonomik ve sosyal değişim süreci ile birlikte ortaya çıkan konut sorununa 
yönelik çeşitli çözüm yolları aranmıştır. Bu yolların en önemlilerinden birisi ko-
nut kooperatifçiliğidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kooperatifçilik bir örgütlenme 
biçimi olarak benimsenmiş ve uygulanan konut politikaları ve kent planlamaları 
ile kalkınma amaçları doğrultusunda teşvik edilmiştir. 

1.1.Kooperatifçiliğin Tanımı ve Dayandığı İlkeler

Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek 
sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak 
üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar 
(koop.ticaret.gov.tr,ErişimTarihi:09.07.2019).

Temel özellikleri bakımından, dernek, vakıf, sendika, işletmeler, siyasal parti 
gibi başka örgütlenme modellerinden ayrılan kooperatifler, kendi aralarında çe-
şitlilik gösterirler. Kooperatif çeşitleri; üyelerine karşı yüklendikleri ekonomik 
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göreve (üretim, tüketim, kredi, yapı ve konut kooperatifleri), sorumluluk durum-
larına (sınırlı, sınırsız, katlı), çalışma alanına (kentsel-kırsal, tarımsal-tarım dışı), 
çalışma düzeylerine (yöresel, bölgesel, ulusal, uluslar arası), ekonomik kesimlere 
(endüstri, tarım, hizmet), üyelerin ekonomik uğraşlarına (işçi, memur), amaç ve 
konularına (tek amaçlı-çok amaçlı) göre sınıflandırılabilir. (Alkan, 1998: 41-64).

Kooperatifçilik ilkelerini şu şekilde sıralanmaktadır;
1. Üyelikte gönüllülük ve açıklık, 
2. Demokratik üye denetimi, 
3. Üyelerin akçal katılımı,
4. Özerklik ve bağımsızlık, 
5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme, 
6. Kooperatifler arası iş birliği, 
7. Toplum yararını gözetmek
Kooperatifleşme; gönüllülük, karşılıklı yardım, dayanışma çerçevesinde ör-

gütlenip evrensellik, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde birleşerek, top-
lumun dar gelirli kesimlerinin içinde yer alan üyelerini, ihtiyaçlarını karşılama 
biçimidir. Bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve toplumsal ekonomik çıkar-
larını korumayı amaçlar. Buna göre konut edinmenin en kolay yolu kooperatifçi-
lik olarak görülmektedir (Özüerken, 1996: 176-177).

1.2. Türkiye’de Konut Kooperatiflerini Belirleyen Konut Politikalarının
Tarihsel Gelişimi

Türkiye’deki kentlerin büyüme süreçlerine paralel olarak kentleşme süreci, 
konut kooperatifçiliğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Konut gereksini-
mini karşılamak için bir örgütlenme biçimi olan Kooperatifçiliğin ilk yıllarından 
günümüze kadar uygulanan konut politikaları kooperatifler açısından belirleyici 
olmuştur.

Ülkemizde konut politikalarının gelişmesini Keleş (2018) başlıca beş dönem-
de gözden geçirmektedir. Bu dönemler:      

✓ 1923-1945 Dönemi
✓ 1945-1960 Dönemi
✓ 1961-1980 Dönemi  (Planlı Dönem)
✓ 1981-1983 Ara Dönem  (12 Eylül Dönemi)
✓ 1984 Ve Sonrası  (Liberal Dönem) 
1984 yılında Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonu uygulaması başlatıl-

mış, daha sonra bu fonun etkili kullanılması için Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi kurulmuştur. 1990 yılında Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin kurulmasıyla 
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da konut ihtiyacının devlet eliyle giderilmesi yönünde politikalar geliştirilmeye 
başlanılmıştır. 2000li yıllardan itibaren bu tür uygulamalarda da artış yaşanmıştır. 
Tüm bu gelişmeler yanında özel sektörün de konut yapımına olan ilgisindeki ar-
tış ile kooperatifçilik etkisini kaybetmeye başlamıştır. Bu sebeple çalışmamızda 
tarihsel süreci 1984 yılına kadar geçen süreçteki farklı uygulama politikaları ile 
kısıtlı olarak anlatacağız. 

1.2.1. 1923-1945 Dönemi

Cumhuriyetin ilk yıllarında konut sorunu Ankara’nın başkent olmasının da 
etkisiyle ortaya çıkan konut sorununun çözümlenmesi için gerekli yatırımlar ya-
pılmış ve çeşitli politikalar uygulanmıştır (Altaban, 1996: 4-13, 67-79). Buna is-
tinaden 1934 yılında Ankara’da kurulan Bahçelievler kooperatifi Türkiye’de ilk 
konut kooperatifi olma özelliği taşımaktadır.

Bu dönemin konut politikası, memurların konut sorununun çözümüne yöne-
lik olmuştur. 1925 yılında 586 Sayılı Kanunla memurlara konut kooperatifleri 
kurmaları için, aylıklarının yarısı kadar avans verilmesi öngörülmüştür. Bunun 
devamında 1928’de Ankara’da memur konutları yapımını amaçlayan 1352 Sayılı 
Kanun ve 1929’da 1452 Sayılı Kanunla da memurlara konut tazminatı ödenme-
ye başlanmıştır. Bu durum, 1951 yılına kadar devam etmiştir (Keleş, 2018: 522).

1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası’nın kurulması ve konut kooperatifle-
rini verdiği kredilerle desteklemesi bu dönemin önemli gelişmelerindendir (Sey, 
1983: 75).

1944 yılında 4626 Sayılı Kanun, memur konutları yapımını, devletin görevleri 
arasına sokmuştur. Bu Kanundan yararlanılarak, Ankara’da Namık Kemal (Sa-
raçoğlu) Mahallesi gerçekleştirilmiştir. 1948 yılında 5218 sayılı Kanun ile Anka-
ra Belediyesi yoksul ve dar gelirlilere ucuz arsa temin ederken, 5228 sayılı Kanun 
ile Türkiye’deki bütün belediyelerin yoksul ve dar gelirlilere ucuz arsa temini 
sağlaması hedeflenmiştir. Bu tür politikalar Ankara için hazırlanmış gibi görünse 
de genelde Türkiye’ de gecekondulaşmayı önlemek ve planlı kentleşmeyi sağla-
mak için hazırlanmıştır.(Kayan, 2012: 192)

Bu dönemde konut politikalarının Ankara’nın konut sorununa yönelik hazır-
lanmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bireysel konut üretim biçimi, yani tek 
parselde tek konutun arsa sahibi tarafından yaptırılması yöntemi benimsenmiştir. 
Konut, bireylerin kullanım amacına göre üretilmiştir. 
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1.2.2. 1945-1960 Dönemi

Bu dönemde devlet işçilerin konut sorununun çözümü üzerine politikalar ge-
liştirmiştir. 1945 yılında Çalışma Bakanlığı’nın ve İşçi Sigortaları Kurumu’nun 
(SSK) kurulması, sigorta primlerinden bir bölümünün konut kredisi olarak işçi 
konut kooperatiflerine verilmesi hız kazanmış, işçi konut kredisinin işçi konut 
kooperatiflerine verilmesi 1949 yılında İhtiyarlık Sigortası Kanununun çıkarıl-
masıyla gerçekleştirilmiştir (Keleş, 2018: 523-524).

II. Dünya Savaşı sonrasında iç göç ve ekonomik nedenlerle oluşan ve kent-
leşme hızına bağlı olarak büyük kentlerde, gecekondu bölgeleri oluşmuştur. Sa-
nayide çalışan nüfus artmış, ekonominin yapısında hızlı dönüşümler başlamıştır. 
1958’de İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulması bu dönemin önemli özelliklerin-
dendir. Yaşanan bu gelişmelerin, konut politikalarını etkilediği söylenebilir. 

Bu dönemde konut kooperatiflerini verdikleri kredilerle Emlak Kredi Banka-
sı ve SSK desteklerken, yerel yönetimler ise kooperatiflere ucuz arsa sağlayarak 
desteklemişlerdir.  

Kentleşmenin hızıyla birlikte oluşan çarpık yapılaşma, bu dönemin konut po-
litikalarının önceliğini, gecekondulaşmanın önlenmesine yönlendirmiştir. Çıkar-
tılan kanunlarla gecekondu yapımı yasaklanmış ve bunu önlemek için de konut 
üretimini artırmanın yolları aranmıştır. (Tokman, 1985: 38-42).

Bu dönemde; kooperatifler aracılığıyla bireysel konut üretim biçiminin yanı 
sıra lüks konut üretim biçimi de yaygınlaşmıştır. Lüks konutların bir kısmı apart-
man konut şeklinde üretilmiştir. 

1.2.3. 1961-1980 Dönemi (Planlı Dönem)

Bu dönemde hazırlanan konut politikaları, ülkenin hızlı bir kentleşme eğilim-
de olması ve oluşan konut sorunu nedeniyle 1960’dan sonra kalkınma planların-
da yer almıştır. Bu dönemde hazırlanan kalkınma planlarında dar gelirli aileler 
için küçük ve ucuz konut üretilmesi sağlanmış olup, kooperatifleşmeyi Türkiye 
Emlak Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
ve BAĞ-KUR desteklemiştir

Bu dönemde BAĞ-KUR ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kendi çalışanlarına 
konut kredisi vermeye başladığı görülmektedir. Bunun etkisiyle konut kooperatif-
lerinin sayısı 1965’lerde hızla artmaya başlamıştır (Altaban, 1996: 4-13, 67-79). 

Ülkemizdeki kentler özellikle 1960 yılından sonra hızlı bir büyüme sürecine 
girmiş olup, bu büyüme kentlerde çarpık ve yoğun bir yapılaşmayı beraberinde 
getirmiştir.
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1970’li yıllara gelindiğinde büyük kentlerin etrafında gecekondu bölgeleri 
meydana gelmiştir (Özkan, 2011:81).

1970’lere gelindiğinde ise Kat Mülkiyeti Kanununun da etkisi ile özel sektör 
kuruluşları konut kooperatiflerine sunulan kentin yakın çevresindeki arsalarda 
toplu konut üretimine geçmişlerdir. Ancak bu özel sektör kuruluşları dar gelirli-
lere konut üretmek yerine, orta-üst ve üst gelirlilere yönelik konut üretmişlerdir 
(Altaban, 1996: 4-13, 67-79).

Üst örgütlenmeye giden konut kooperatiflerine ortak olma hakkı tanınan yerel 
yönetimler, kent dışında büyük çapta yeni yerleşim alanlarını kamulaştırarak dar 
gelirlilerin konut sahibi olmalarını sağlamışlardır.  

Dönemin sosyal konut politikaları gereğince; kooperatifler apartman konut 
üretimine başlamışlardır. Bu dönemde yeni yeni ortaya çıkan özel sektör eliyle 
toplu konut üretimi de göze çarpmaktadır. Yapılaşma düzeni olarak bu dönemde 
parsel bazında örgütlenmeden kent bazında örgütlenmeye geçilmiştir.

1.2.4. 1981-1983 Ara Dönem (12 Eylül Dönemi)

Bu dönemin en önemli özelliği, uygulanamayan 2487 Toplu Konut Kanunu-
nun çıkarıldığı dönem olmasıdır. Bu Kanun, her yıl devlet bütçesinden %5’lik bir 
payı toplu konut üretimi için kamu konut fonuna ayırmıştır. Ekonominin zayıf 
olması nedeniyle bütçeden kaynak ayrılamaması, Kanunun işlerliğini kısa süre 
içinde yitirmesine neden olmuştur (Özüerken, 1996: 176-177). 

2487 Sayılı Kanun, bireysel konutları değil, toplu konut şeklinde üretimi 
özendirmek amacındadır. Bu durumda küçük yatırımcı olan yap-satçılık yerini 
büyük çaptaki üretime bırakmak zorunda kalmıştır. Kanunla konut üretiminde 
küçük girişimcilerin yerlerini büyük girişimcilerin almasının yolu açılmıştır(-
Durukan, 1994: 20-23).

Sonuç olarak, 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu, konut sorununa farklı bir ba-
kış açısı getirmiştir. Bu dönem alt ve orta gelir grubundaki ailelerin öncelikli ola-
cak şekilde sosyal konut yapımının özendirilmesi ve toplu konut üretiminin des-
teklendiği bir dönem olmuştur. 

1.2.5. 1984 ve Sonrası (Liberal Dönem)

Kamu konut finansman desteği, 1984 öncesinde; İmar ve İskân Bakanlığı’nın 
“Gecekondu Fonu” “MEYAK Kesintileri” ve “Kamu Konut Fonu”ndan verilen 
krediler olmak üzere 3 kaynağa dayanmaktaydı. 1984’te 2985 sayılı kanunla Top-
lu Konut Fonu’nun oluşturulabilmesi için (MEYAK hariç) eski kaynaklar yeni 
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fona aktarılmıştır (Koç, 2001: 139-142).
2985 sayılı Kanun ile TOKİ kurulmuştur. 1984 ile 2002 yılları arasında TOKİ 

faaliyetlerini temelde konut yapı kooperatifleri vasıtasıyla konut üretimini teşvik 
için konut finansmanı alanına yoğunlaştırmış ve konut yapımında da bulunmuş-
tur. Konut kooperatifçiliği TOKİ’ninde olumlu etkisiyle 1980’li yıllarda yükseliş 
göstermiştir.  (Yaylı – Avan, 2017: 379).

2487 ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunları ile birlikte 1984 sonrası gelişen 
kooperatif üst birlikleri kamuoyunda destek bulmuşlardır. Ayrıca bugüne kadar 
verilen kredilerin yanında toplu konut finansman olanaklarının da artması ve TO-
Kİ’nin de kurulması ile kooperatifleşme daha da önem kazanmıştır. Ancak bu du-
rum zamanla kimi çevreler tarafından kötüye kullanılmış. Arsa spekülasyonu ve 
kooperatifler yolu ile gelir sağlanmaya başlanmıştır.

1.3. Konut Kooperatiflerinde Yapılaşma Düzeni ve Kentleşme

Kooperatiflerin 1950’lere kadar müstakil ev üretmesinin önemli bir nedeni 
o yıllarda bağımsız mülkiyete konu olacak en küçük birimin arsa olmasıdır. O 
yıllarda bazı kooperatiflerin iki katlı konutlar yaptırdıkları, bu konutların bir ka-
tında ortaklar kendileri otururken diğer katı kiraya vermişlerdir. 1954’te Tapu 
Kanunu’nun değişmesi ve 1966’da Kat Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 
ile kooperatifler arasında apartmanlaşmanın hızla yaygınlaşmaya başladığı bilin-
mektedir. Türkiye’deki istatistikler 1966’dan önce üretilen konut birimlerinin ne 
kadarının ev tipi, ne kadarının da apartman tipi konut olduğunu saptamada ye-
tersiz kalmaktadır. Bu konuda 1966 yılının verilerine göre inşaat ruhsatı alan 96 
kooperatifin ürettiği 3570 konut biriminin % 32’si bir ya da iki konut biriminden 
oluşan ev tipi binalardan yapılmıştır. Bu oran 1970’li yıllarda hızla düşmekte % 
7-8 dolayında bir pay alarak kooperatifler kanalı ile konut yapımının apartman-
laşmaya yönelik bir değişimin olduğunu doğrulamaktadır (Alkan, 1998: 41-64).

Kooperatifler kanalı ile konut üretiminde apartman biçiminde üretimin hızla 
yaygınlaşmasının bir diğer nedeni arsa fiyatlarının yüksek olmasıdır.  Ayrıca şeh-
rin iskân alanı dışında kalan arsalardan özellikle kooperatiflerin gereğinden fazla 
arazi alıp bir süre bekledikten sonra satmak istemesiyle ortaya çıkan spekülatif 
eğilimleri nedeniyle hızlı bir artış göstermiş olmasıdır. Kent içinde arazi çok pa-
halı olduğu için genelde iskân alanı dışına giden kooperatifler, 1950’li yıllardan 
itibaren buralarda arazi almak zorunda kalıyor ve yüksek bir bedel ödüyorlar-
dı. Kentlerin merkezi sayılabilecek kesimlerinde pahalı arsalar alan kooperatifler 
ise imar mevzuatına aykırı hareket ederek yapılaşma sınırlarını arttırmaktaydılar. 
Dolayısıyla, arsanın maliyet içindeki payını azaltabilmek için gerekliliği, müsta-
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kil konuttan apartmana geçişi hızlanmıştır(Alkan, 1998: 41-64).
1980’li yılların ikinci yarısından itibaren ise ulaşım altyapısındaki gelişmeler 

ve otomobil sahipliğindeki artışla özellikle üst gelir gruplarının kentlerin dış böl-
gelerinde müstakil evlerde yaşamak istemeleri kooperatiflerin bu tür taleplerin 
karşılanmasında da rol oynadıkları bilinmektedir. Nitekim 1970’li yılların sonun-
da kooperatifler kanalı ile konut üretiminde %7-8 dolayında olan ev tipi üretimin, 
1980’li yıllardan itibaren hızlı yükselişi de bu gözlemi doğrulamaktadır (Özüer-
ken, 1996: 355-365)

Tüm toplumlarda modernleşme ve sanayileşmeyle doğrudan ilişkisi olan kent-
leşme süreci, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel alanında anlamlı değişiklik-
leri ortaya çıkarmaktadır. Kentlerin tarihsel süreci incelendiğinde, günümüzdeki 
anlamıyla modern kentin ortaya çıkışının sanayi devrimi sonrasında olduğu gö-
rülmektedir. (Kaynak: www.fka.gov.tr , 2019)

Günümüzde küresel bir olay niteliği taşıyan kentleşme, kendi içerisinde çe-
şitlilik gösteren bir süreçtir. Demografik bir olay olmasının yanı sıra, nüfusun 
kırdan kente göçmesi şeklinde beliren ve toplumsal nüfus yapısını değiştiren bir 
hareketlenme olayıdır. Bununla birlikte kentleşme, işgücünün tarımsal üretim bı-
rakıp tarım dışı etkinliklere kaymasına bağlı olarak ekonomiyi değiştiren bir et-
kiye sahiptir. Kentleşmenin en belirgin özelliği toplumsal ve kültürel değişme sü-
recine girmesidir. Kentleşme; kentlerde oluşan göçle birlikte plansız bir biçimde 
kentsel yerleşmelerin büyümesi ile yeni biçimler almasına yol açarak yeni kent 
alanları ve alt yapı hizmet sorunları yaratan bir fiziksel yerleşme süreci olmuştur 
(Yılmaz, Çiftçi, 2011: 255)

Kentleşme, genellikle iç göçle yaşam yerlerini terk ederek kentlerde, tarım 
dışı işlerde hayatlarını devam ettirmeye çalışmaları şeklinde tanımlanabilir. Her 
toplumun sanayileşme yolunda yaşaması gereken bir dönem olan kentleşme, tek 
yönlü bir yer değiştirme ve toplumsal bir dönüşüm sürecidir. Kırsal kesimden 
kentlere doğru başlayan bu süreç, zamanla sanayileşmenin ve kalkınmanın böl-
gelerarası farklılık göstermesiyle kentten kente doğru da yaşanmıştır (Yılmaz, 
Çiftçi, 2011:264).Daha önce de belirttiğimiz üzere, toplum içinde yaşanan bu ha-
reketlilik kentlerde konut sorununun oluşumuna da etki etmiştir. Kooperatifler de 
bu sorunun çözümünde rol oynamıştır.

1.4. Kentleşme ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi

Kalkınmayı, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim 
ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal 
yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlayacağımız gibi ekonomik, po-
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litik ve sosyal açıdan pozitif yönlü her türlü gelişme olarak da tanımlayabiliriz. 
Bölgesel kalkınmada kentlerin rolü tartışılmazdır. Kentlerdeki insani gelişim, 

kalkınma dinamiklerini tetikleyebilmektedir. Kalkınma literatüründe sosyo-eko-
nomik çok sayıda kuramlar ortaya atılmıştır. Ancak kalkınmanın yegâne temel 
faktörü insandır. İnsan en önemli sermaye olan beşeri kaynakların bütününü oluş-
turmaktadır. Nitekim nüfus yapısının gelişimini gösteren doğum ve ölüm oranı, 
dış ve iç göçler, işgücü arzı ve talebi, eğitim düzeyi ve gelir durumu gibi faktör-
ler kentleşmenin bölgesel kalkınma ile olan ilişkisinin doğrudan etkilemektedir.

Sağlıksız kentleşme gecekondulaşmayı artıracağı gibi insanların güvenli ba-
rınma ihtiyacını karşılamayacaktır. Aynı zamanda insan sermayesinin çekişmeye 
kurban gitmesine neden olacaktır. Gelişmişlikte bir diğer önemli unsur insanların 
barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleridir. Eğer barınma ihtiyaçları geçici 
çözümlerden oluşuyorsa azgelişmişliğin ölçülmesinde kalıcı barınma istatistikle-
ri gibi bu parametreler kullanılabilir.

2. TÜRKİYE’DE KURULAN İLK KONUT KOOPERATİFİ UYGULAMASI 
ANKARA– BAHÇELİEVLER ÖRNEĞİ

Ankara İmar planlı ilk kenttir, ancak kentte hiçbir zaman plan kararlarına 
uyulmamıştır. Başkent olmasının sonucunda yaşanan hızlı kentleşmenin de 
etkisiyle nüfusu sürekli artan Ankara için günümüze kadar farklı plan karar-
ları alınmıştır. Her plan döneminde Ankara’nın gelişme gösterebileceği böl-
gelere konut dokusu önerilmiş, ancak her seferinde yeni yerleşim alanları or-
taya çıkmıştır. 

Bu bölümde Ankara’da Türkiye’deki konut politikaları ışığında ilk olma özel-
liği taşıyan kooperatif uygulamalarından Bahçelievler örneği yer almaktadır 
(Bkz. Ek-5.).

Kooperatiflerin dar gelirlilerin değil, orta ve yüksek gelir dilimindeki ailelerin 
bir dayanışması biçiminde olması, bu dönemin konut kooperatifçiliğinin başlıca 
özelliklerindendir. Bahçelievler Yapı Kooperatifi de bu özellikleri taşımaktadır 
(Keleş, 2018:522). İlk kurulduğu yıllarda Ankara’nın dışında yer seçen Bahçe-
lievler kooperatifi bugün artık Ankara’nın merkezinde kalmış bir yerleşim örne-
ğidir.(Bkz. Ek-1.).

Bahçelievler Yapı Kooperatifi, konut sorununun çözümünü kooperatif ör-
gütlenmeleri ile “Bahçelievler” de arayan üst düzey kamu görevlileri tarafından 
1934’te kurulmuştur. Kooperatif üyeleri arasında dönemin Bayındırlık Bakanının 
fahri başkanlığa seçilmesi, Valinin ortak yapılması, zamanın ileri gelen bankacı-
larının olması, gerek ucuz arsa, gerek konut kredilerinin elde edilmesini sağla-
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yarak bu ilk deneyimin başarısını arttırmıştır. Dolayısıyla, Avrupa’da dar gelirli 
çok sınırlı olanaklarını bir araya getirerek ortaya çıkardığı bu örgütlenme biçimi, 
Ankara’da toplumun oldukça güçlü üst kademe bürokratları eliyle bir memur ko-
operatifçiliği olarak doğmuştur. Bu farklılaşma bir yandan Batı deneyiminin ter-
sine Türkiye’de üretilen konutların sosyal konut olmaktan çok, lüks konut niteliği 
kazanmasına yol açmıştır. Bahçelievler örneğinde Jansen Planına göre; yolların 
çevresinde sıra evler şeklinde kesintisiz bir yapılaşmayı öngörmüş olmasına kar-
şın, kooperatif ortaklarının konut tipi tercihleri ayrık nizam müstakil evler olarak 
tercih etmişlerdir (Esmeray, 1996: 80-81) ( Bkz. Harita 5.1.).

Yapılan konutlar plan şemaları ve kullanım amacına göre çeşitlendirilmiştir. 
Hepsi ayrık nizamda villa tipinde, sokakla doğrudan ilişkili, 4 ile 6 odalı ko-
nutlardan oluşmaktadır, ortalama büyüklükleri, bodrum katlar dışında 150 m2’yi 
aşan 169 konut üretilirken, ülkemiz için örnek teşkil eden bu yapılaşma ile büyük 
konut üretme eğiliminin de tohumları atılmıştır.(Özüerken, 1996: 355-365)

Bahçelievler Yapı Kooperatifinin kredilerinin  %50’sini Emlak ve Eytam Ban-
kası, %10’unu kooperatif üyeleri geri kalan %40’ını Ticaret Bankası üstlenmiştir. 
Kooperatife  %8,5 faizle 12 yıl vadeli kredi verilmiştir. Ancak Ticaret Bankası 
inşaatın bankanın bir kuruluşu olan TİTAŞ aracılığı ile kooperatifin de uygun gö-
receği bir firmaya ihalesini şart koşmuştur (Gürel, 1983: 22)

Bahçelievler Yapı Kooperatifi için Alman mimar Jansen tarafından ilk hazırla-
nan konut planları bitişik ve ayrık nizamda villalardan oluşmaktayken; daha son-
ra planlarda yapılan değişikliklerle Bahçelievler de bitişik ev ve sıra evler şeklin-
de sürekli yapılaşmış sokak ilkesi tamamen terk edilmiş, ayrık nizam olarak tek 
müstakil evler hâkim tip haline gelmiştir(Tekeli – İlkin 1984: 80-84).

Bahçelievler de yapılan B4 tipi konutlar yaklaşık 150 m2 ve 4 oda 1 salon 
şeklinde planlanmıştır (Plan şemaları için Bkz. Şekil 5.1.). B4 tipi konutların de-
ğiştirilmiş hali5 oda 1 salon şeklinde planlanmıştır (Plan şemaları için Bkz. Şekil 
5.2., bugünkü durumu için Bkz. Resim 5.1.). D4 tipi konutlar yaklaşık 150 m2 ve 
3 oda 1 salon şeklinde planlanmıştır (Plan şemaları için Bkz. Şekil 5.3.). D4 tipi 
konutların değiştirilmiş hali 4 oda 1 salon şeklinde planlanmıştır (Plan şemaları 
için Bkz. Şekil 5.4., bugünkü durumu için Bkz. Resim 5.2.). C2 tipi konutlar yak-
laşık 170 m2 ve 5 oda 1 salon şeklinde planlanmıştır (Plan şemaları için Bkz. Şe-
kil 5.5.). D2 tipi konutlar yaklaşık 170 m2 ve 5 oda 1 salon şeklinde planlanmıştır 
(Plan şemaları için Bkz. Şekil 5.6.). Bahçelievler’de plan tiplerine ulaşılamayan 
konutlarda mevcuttur (Bu konutların resimleri için Bkz. Resim 5.3. ve Bkz. Re-
sim 5.4.). Yerinde yapılan çalışmada B4, D4, C2 ve D2 tipilerinin orijinal haline 
ait konutlar bulunamamıştır. Zaman içerisinde apartmanlaşmanın da etkisiyle bu 
tipler yıkılıp yerine apartman konutlar yapılmıştır (Bkz. Ek-2)  
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Harita 5.1. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi Yerleşimi (TEDAŞ, 2005)
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Şekil 5.1. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi B4 Tipi Planı 
(Tekeli – İlkin, 1984: 80-84) 

 1. Giriş  3. Mutfak 5. Salon 7. Balkon
 2. Banyo-wc 4. Oda  6. Depo 
Not: Yerinde yapılan çalışmada B4 tipinin orijinal haline ait konutlar bulu-

namamıştır. Zaman içinde bu tipler yıkılıp yerine apartman konutlar yapılmıştır
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Şekil 5.2. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi B4 Tipi Planı Değiştirilmiş Hali 
(Tekeli – İlkin, 1984: 80-84)

 1. Giriş  3. Mutfak 5. Salon 7. Balkon
 2. Banyo-wc 4. Oda  6. Depo 

          a.    b.   c.
Resim 5.1. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi B4 Tipi Değiştirilmiş Hali 

 46. Sokak, 1472 Ada,10 Parsel
 a. Konutun sokakla olan ilişkisi 
 b. Konutun ön cephesi ve bahçe ile olan ilişkisi 
 c.Yan cephede yer alan giriş kapısı ve bahçe kullanımı
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Şekil 5.3. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi D4 Tipi Planı
(Tekeli – İlkin, 1984: 80-84)

 1. Giriş  3. Mutfak 5. Salon 7. Balkon
 2. Banyo-wc 4. Oda  6. Depo 
Not: Yerinde yapılan çalışmada D4 tipinin orijinal haline ait konutlar bulu-

namamıştır. Zaman içinde bu tipler yıkılıp yerine apartman konutlar yapılmıştır

Şekil 5.4. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi D4 Tipi Planı Değiştirilmiş
Hali (Tekeli – İlkin, 1984: 80-84)

 1. Giriş  3. Mutfak 5. Salon 7. Balkon
 2. Banyo-wc 4. Oda  6. Depo 



160

            a              b      c
Resim 5.2. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi D4 Tipi Değiştirilmiş Hali 

3. Cadde, 1471 Ada,16 Parsel
 a. Konutun yan cephesi 
 b. Konutu sokağa bağlayan giriş cephesi  
 c. Konutun sokağa bakan öne cephesi ve bahçesi

Şekil 5.5. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi C2 Tipi Planı 
(Tekeli – İlkin, 1984: 80-84)

 1. Giriş  3. Mutfak 5. Salon 7. Balkon
 2. Banyo-wc 4. Oda  6. Depo 

Not: Yerinde yapılan çalışmada C2 tipinin orijinal haline ait konutlar buluna-
mamıştır. Zaman içinde bu tipler yıkılıp yerine apartman konutlar yapılmıştır
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Şekil 5.6. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi D2 Tipi Planı 
(Tekeli – İlkin, 1984: 80-84)

 1. Giriş  3. Mutfak 5. Salon 7. Balkon
 2. Banyo-wc 4. Oda  6. Depo 

Not: Yerinde yapılan çalışmada D2 tipinin orijinal haline ait konutlar buluna-
mamıştır. Zaman içinde bu tipler yıkılıp yerine apartman konutlar yapılmıştır

        a    b   c
Resim 5.3. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi Yerleşimi 

3. Cadde, 1471 Ada,17 Parsel
 a. Konutun sokağa bakan ön cephesi ve bahçesi 
 b. Konutu sokağa bağlayan giriş cephesi 
 c. Konutu sokağa bağlayan yan cephesi
 Not: Bu resimlere uygun planlara ulaşılamamıştır. 
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      a    b   c
Resim 5.4. Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi Yerleşimi 

46. Sokak, 1472 Ada,10 Parsel
 a. Konutun sokağa bakan ön cephesi 
 b. Konutu sokağa   bağlayan giriş cephesi 
 c. Konutun çevreyle olan ilişkisi
 Not : Bu resimlere uygun planlara ulaşılamamıştır 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra uygulanan konut politikalarıyla bir-
likte konut kooperatiflerinin kentleşmeye etkisini incelemeyi amaçlayan araştır-
mada ortaya çıkan bulgular, konut politikalarının ülkemizde yaşanan ekonomik 
ve sosyal değişim süreci ışığında şekillendiğini göstermektedir. Özellikle sana-
yileşme ve hızlı kentleşme süreci ile ortaya çıkan “Gecekondu” olgusuna karşı, 
planlı ve yasal süreç içerisinde konut kooperatifleri aracılığı ile konut üretiminde, 
toplumun ekonomik ve sosyal yapısının ve bunun yanında uygulanan konut poli-
tikalarının büyük bir etkiye sahip olduklarını göstermektedir.  

Kooperatifler, Türkiye’de sosyo-ekonomik yapının çeşitli alanlarında ol-
duğu gibi konut sorununun çözümünde de önemli roller üstlenmişlerdir. Ya-
şanan hızlı kentleşmenin de etkisiyle Kooperatiflerin gelişimi her dönem ülke 
konut politikalarına uygun biçimde gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında konut sorunu, Ankara’nın soru-
nuymuş gibi ele alınmıştır. Bu dönemde uygulanan konut politikalarının Anka-
ra’nın sorunlarına göre şekillendiği ve ilk uygulamaların burada gerçekleştiği gö-
rülmektedir. Bu dönemdeki konut politikaları kooperatif uygulamalarını des-
tekler biçimde olmuştur. Yurt dışında kooperatifler aracılığı ile dar gelirliler 
için konut üretilirken, ülkemizde özellikle ilk yıllarda Ankara’da üst düzey 
bürokratlar ve yüksek gelir grubu için konut üretilmiştir. 

1934 yılında yapılan Bahçelievler Yapı Kooperatifi Türkiye’nin ilk koo-
peratif örneğidir. Konutlar yapılan ilk planlamada önce bitişik nizam olarak 
kurgulanmışlar, ancak daha sonra tümü ayrık nizamda iki katlı villa olarak 
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farklı tiplerde gerçekleştirilmişlerdir. Bahçelievler kooperatifinin yer seçimi  
Ankara’da önemli bir sürecin başlangıcı olmuştur. Şehrin kentleşme aksını 
belirlenmesinde etkin rol oynamış ve daha sonra kurulan kooperatifler Bah-
çelievler’in yakınında yer seçmişlerdir. 

Kooperatifçilik ilk yıllarda üst düzey bürokratlar ve memurlar için uygula-
nan konut politikaları düzgün ve iyi işleyen bir sistem gibi görülse de 1945’li 
yıllara gelindiğinde, ekonomik, sosyal ve iç göç nedenleriyle büyük kentlerde 
konut açığının büyümesi, dar gelirli aileleri gecekonduya yönlendirmiştir. 1945 
sonrasında artan konut ihtiyacını karşılamak üzere konut politikalarıyla ye-
rel yönetimlerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının konut kooperatiflerini des-
teklemesi için bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde kentler 
gecekondu sorunuyla karşılaşmış olup bu soruna çözüm anlamında dar gelirli 
gruba yönelik toplu konut yerleşim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak 
bu uygulamalarda yeterli olmamış sanayileşmenin de etkisi ile gecekondulaşma 
ve konut ihtiyacı hızla artmaya devam etmiştir. 

Hızlı kentleşmeyle beraber 1960’larda devlet tarafından dar gelirli ailelerin 
konut gereksinimlerini karşılamak için konut kooperatiflerinin her kurum tarafın-
dan daha fazla desteklemesi amaçlanmıştır. Kooperatifleşmenin en yaygın olarak 
geliştiği dönem bu dönemdir. Bu dönemde sosyal güvenlik kuruluşları tarafından 
işçi konutları da üretilmiştir. 1970’lerin ikinci yarısından sonra konut kooperatif-
çiliğinin üst örgütlenmeye gittiği görülmektedir. Dar gelirlilerin konut sorununa 
çözüm bulmak için uygulanan konut politikalarının da etkisiyle yerel yönetimler-
le, üst birlikler birleşerek konut üretimine katkıda bulunmuşlardır. 

Toplu Konut Kanununa göre kooperatifler toplu konut fonundan faydala-
narak konut üretimine başlamışlardır. Bu yaklaşım konut kooperatifleri açısın-
dan da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 1980 sonrası üst gelir gruplarına 
hitap eden sosyal alanlarla desteklenmiş site şeklinde prestijli toplu konut 
alanları oluşturulmuştur. 

Kooperatifçiliğin yasal durumunu değerlendirdiğimizde; merkezi ve yerel 
yönetimlere bir çok yasal görevler verildiği görülmektedir. Merkezi yönetim-
ler tarafından verilen kredilerle ve yerel yönetimlerin ucuz arsa dağıtımı ile 
kooperatifçilik yasal çerçeve içerisinde desteklenmiştir. Günümüze kadar ko-
operatifçilik için çıkartılan kanunların hemen hemen hepsi bir önceki kanu-
nun eksik yönlerini tamamlamak üzere ele alınmıştır. Ancak bu kanunlardan 
kooperatifler yeterince faydalanamamışlar ve kentlerdeki konut sorunu hala 
çözümlenememiştir.

Kooperatiflerin yapılanma düzenine baktığımızda; 1950’lere kadar müsta-
kil ev biçiminde bir yapılanma oluşurken1966’da Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 



164

yürürlüğe girmesi ile apartman biçiminde üretim kooperatifler arasında hızla 
yaygınlaşmaya başlamıştır.  

Merkezi ve yerel yönetimlerin örgütsel ve finansal desteğiyle gerçekleşen ko-
nut uygulamaları genellikle orta ve dar gelirli gruba yönelik olarak ele alınmıştır. 
Bu durum bir örgütlenme modeli olarak ele alındığında kooperatifleşmenin as-
lında bu gruba yönelik olması gerektiği sonucuna varılabilir. Ankara’da gerçek-
leştirilen tüm konut uygulamalarına bakıldığında; konut tipolojileri ve yerleşim 
desenleri açısından büyük farklılıklar göstermektedirler. Bu yerleşim desenleri 
farklı gelir gruplarına ait dağılımının mekânsal göstergesi olarak değerlendiril-
diğinde Ankara’da kentleşme açısından yaşamsal ve mekânsal olarak büyük bir 
çeşitlilikten söz etmek mümkündür.

Kentleşmenin artması ile özellikle demografik yapıdaki değişiklik ve kırdan 
kente veya kentten kente göç ile artan konut sorunlarının çözümde kooperatif-
çilik önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1984 yılına kadar 
geçen süreçte farklı şekillerde ve farklı gelir grupları için kurulmuş olan koope-
ratifler; devletin konut sorunun çözümü için sosyal politikalar üretmesiyle öne-
mini kaybetmeye başlamıştır. Özellikle 2000’li yıllarda hem özel sektörün hem 
de TOKİ’nin özellikle kentlerdeki konut sorununu çözmek için yapmış oldukları 
projeler her ne kadar ilgili bölgelerin kalkınmasında da etkili olmuş olsalar da ko-
operatifçiliğin kaybolmasına da neden olmuşlardır. 

Üretim ve aynı zamanda kişi başına gelirin artmasıyla beraber iktisadi ve sos-
yal anlamdaki pozitif yönlü değişim kalkınmayı ifade etmektedir. Kalkınma gü-
nümüzde kentleşme kavramları ile birlikte yoğun bir şekilde kullanılmaya baş-
lamıştır. Kentleşmeye etki eden ve bu çalışmanın konusu olan kooperatifçilik 
ise kalkınmaya pozitif yönlü etki eden unsurlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Buna göre kooperatifçilik bölgesel kalkınma anlamında insan kümelerinin oluş-
masına ve barınma ihtiyacının güvenli bir şekilde oluşturulmasını sağlamıştır. Bu 
da işgücünün gelişimini olumlu yönde etkilemiştir.
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1. Ekonomik Krizler ve Genel Özellikleri

Özellikle sanayi devriminin gerçekleşmesi ile ekonomik faaliyetlerin hızlanma-
sı ülke ekonomilerinin öncelikli amaçlarının altın biriktirmekten daha fazlası oldu-
ğu gereğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ekonomi biliminin önemli bir aşaması sanayi 
devrimi sonrası gerçekleşmiş ve klasik iktisat akımı ile ekonomik faaliyetler sis-
tematik halde analiz edilmeye başlanmıştır. Üretimin artması istihdam artışını da 
sağlamış, özellikle İngiltere, Fransa gibi büyük ülkeler önemli refah seviyelerini 
yakalamışlardır. Büyük ülkelerdeki ekonomik artış zamanla çevre ülkelere yayıl-
mış nihayet günümüze kadar sürekli gelişim içerisinde küreselleşme olarak adlan-
dırdığımız ülke ekonomilerinin birbirlerine bağımlı yapısı oluşmuştur. 

Söz konusu bağımlı ekonomik yapılar bir ülkedeki (özellikle gelişmiş ülkede-
ki) daralma yönündeki ekonomik şokların diğer ülkeleri de etkilemesi olarak göz-
lenebilmektedir. Makro değişkenlerde meydana gelen daralma, ekonomik kriz 
olarak adlandırılır. Birçok tanımı olan ekonomik kriz, bir mal, hizmet ya da döviz 
gibi önemli piyasalarda ortaya çıkan, olağan gelişme dışındaki olağan dışı ge-
lişmeler olarak tanımlanabilir (Kibritçioğlu, 2001:1). Bu haliyle ekonomik kriz 
kavramı istihdamdan üretime, ihracattan ithalata tüm makro değişkenleri kapsar. 
Ama ağırlıkla etkilerini finansal alanlarda göstermektedir. O sebepledir ki eko-
nomik kriz ve finansal kriz kavramları gündelik hayatta eşdeğer kullanılabilir. 
Özelde finansal kriz finansal sistemin işeyişinde meydana gelen sorundan kay-
naklanan kriz türüdür. Bilindiği gibi finansal sistemde fon arz edenler ve fon talep 
edenleri buluşturan mekanizmaları içeren sistemler bütünüdür. Finansal sistem 
sayesinde yatırım amaçlı fon ihtiyacı olanlar daha kolay daha ucuz şekilde fon 
bulabilmekte böylece üretim artış hızı artmaktadır. Finansal anlamda kriz tanımı 
18. yy.’a kadar dayanmaktadır. İlk defa İngiltere’de South Sea Company isimli 
bir şirketin hisse senedi fiyatında balon oluşması ve ardından bu balonun patla-
ması finansal anlamda ilk kriz kabul edilir. Günümüzde ise finansal krizde olsa 
aktarım mekanizmaları ile çok çabuk bir şekilde makro değişkenler etkilenmek-
te ve ekonomik kriz tetiklenmektedir. Fakat kriz önce finansal alanda görülme-
mişse ilk yapılması gereken finansal kriz oluşumunu engellemek için tedbirler 
almak olmalıdır. Ekonomik krizlerin, finansal krizler dışındaki bir başka türü de 
reel sektör krizidir. Reel sektör krizlerinde üretimde durgunluk ve buna bağlı ola-
rak işsizlik seviyesindeki artışlar gözlemlenir. Toparlanırsa ekonomik kriz genel 
olarak iki alt başlıkta incelenebilir. Birincisi mal ve hizmet piyasaları ile işgücü 
piyasasında kendini öncelikle gösteren reel sektör krizleri; ikincisi ise bankacı-
lık sektörü, borsalar ve döviz piyasalarında kendini öncelikle gösteren finansal 
krizlerdir. 
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Ekonomik krizlerin ülkeden ülkeye bulaşması (ya da yayılması) günümüz 
dünyasında çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Fakat gelişen teknoloji paralelinde 
finansal sistemin ülkeler arasında çok entegre bir yapıya sahip olması finansal 
krizlerin bulaşma hızını çok daha üst seviyeye çıkarmaktadır. Söz gelimi bir reel 
sektör krizinde bir ülkedeki işsizlik oranın yükselmesi onun üretimini ve nihayet 
dış ticaretini olumsuz etkileyerek diğer ülkelerde hissedilmesi belki aylar alacak-
ken; finansal bir krizde bir borsa ya da bankanın çökmesi saatler içerisinde bir 
başka ülkede sorun çıkarabilmektedir. Bu bakımdan kriz olacağına yönelik tah-
minler geliştirilirken özellikle finansal kriz tahminleri üzerinde literatüre rastlan-
maktadır. Yine unutulmamalıdır ki finansal krizler aynı hızla reel sektör krizle-
rine dönüşebilmektedir. Finansal krizlerin meydana gelmesinde bir takım benzer 
olaylar gözlemlenmektedir;

• Özellikle konut, hisse senetleri gibi varlıkların fiyatlarının önce aşırı art-
ması ve finansal balonların oluşması. Ardından finansal balonların patlaması ola-
rak adlandırılan varlık fiyatlarındaki aşırı fiyat düşüşlerinin yaşanması,

• Finansal krizlerin belirmesiyle beraber firmalarda borç ödeme dengesi 
bozulur bozulan denge piyasada likidite yetmezliği sorununu ortaya çıkarır,

• Özellikle finansal sistemdeki firmalar başta olmak üzere firma iflasları 
gözlemlenir.

Finansal krizin diğer ülkelere hızla bulaşması içinse gene olarak üç şekilde 
modellenebilir; 

• Ticaret Kanalı ile Yayılma: özellikle ticari ilişkileri yakın olan ülkeler 
kriz sonrası ticaret ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi ile krizi birbirlerine bulaştı-
rırlar.

• Yalın Bulaşma: finansal kriz çıkmış ülkede yaşanan olumsuzluklar (özel-
likle bu ülke gelişmiş bir ülke ise) diğer ülke yatırımcılarını yatırım yaptıkları 
ülkede kriz göstergeleri olmasa bile kriz oluşmuş gibi davranmalarına sebep ola-
bilir. Bu davranış krizin diğer ülkeye de bulaşmasına katkı yapar.

• Sürü Davranışı: genellikle finansal kriz sırasında yatırımcıların bazen 
spekülatif amaçlı bazen yanlış bilgilendirilmeleri doğrultusunda çıkan söylenti-
lerle panik halinde toplu hareket etmeleri finansal krizin hızla diğer ülkelere bu-
laşmasını sağlar (Özçelebi, 2018:120).

Bu aşamada sorulması gereken bir soruda herhangi bir krizin oluşması ön-
lenebilir mi? Bu sorunun cevabı krizlerin kaynaklarında gizlidir. Herhangi bir 
spekülatif, ekonomik saldırı vb. gibi kaynaklı oluşabilecek krizler pek tabi iyi 
bir ekonomi politikası ile önlenebilir fakat yaşanan tecrübeler göstermektedir ki 
krizi önlemek kadar bir kriz ortaya çıktığında etkisini azaltmak ya da ona bağlı 
yeni krizlerin oluşmasını önleyebilmek yani kriz yönetimi çok daha önemli bir 
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durumdur. Bu sebeple daha önce çıkmış krizler ve bu krizler sonunda alınacak 
tecrübeler hem yeni krizlerin çıkmasını önlemek hem de çıkacak yeni krizleri yö-
netebilmek açısından büyük önem arz etmektedir. 

2. Önceki Dönemlerde Gerçekleşmiş Önemli Küresel Krizler

Dünya tarihinde ülkeler özelinde birçok ekonomik kriz yaşanmıştır. Küresel 
olarak ise 18. yy. sonrası yaşanan önemli krizler mevcuttur. Bu bölümde söz ko-
nusu bu küresel ekonomik krizlerle alakalı kısa bilgiler derlenmiştir.

2.1. 1772 Banka Krizi
Sanayi devrimini yaşamış İngiltere de büyük ekonomik gelişmeler yaşanır-

ken, Londra merkezli bir bankanın ortaklarından birinin borçlarını ödeyemeyip 
yurtdışına kaçması sonucu bankanın batması ve beraberinde banka ile beraber 
kreditörlerin batması sonucu ortaya çıkan bir kredi krizidir. Bankanın batmasın-
daki esas neden ortağın kaçmasından ziyade bu haberi duyan yatırımcıların panik 
halinde mevduatlarını çekmek istemeleridir. Kriz kısa sürede İngiltere’nin ya-
kın dış ticaret ortaklarından Hollanda ve İskoçya ile Amerika kıtasına yayılmıştır 
(Cicioğlu, 2018:31). 

2.2. 1873 Ekonomik Krizi
Diğer krizlere göre farklı olarak üretim fazlalığı sonucu ortaya çıkmıştır. Üre-

tim o kadar hızlı artmıştır ki talep yetersiz kalmıştır. Yetersiz talep firmaları üre-
timi azaltmaya bunun sonucu olarak ta işgücü çıkarmaya sebebiyet vermiştir. Bu 
defa reel sektörde meydana gelen kriz bankalara sıçramış ve banka kapanışları 
krizin diğer bir aşaması olmuştur. Krizin bir diğer sonucu ayakta kalan az sayıda 
bankanın kartel tipi bir işbirliği yapıp sektörde monopol güç elde etme çabaları 
olmuştur. Kriz Almanya, Avusturya, Amerika, Almanya, Rusya ve Fransa’da his-
sedilmiştir (Unay, 1978:75). 

2.3. 1929 Büyük Buhran
Belki de en çok bilinen küresel ekonomik kriz olan büyük buhran 24 Ekim 

1929 Perşembe (kara Perşembe) Amerikan borsalarındaki balonların patlaması 
sonucu başlamıştır. Yatırımcılar ellerindeki değerli kağıtları panik halinde satma-
ya başlamıştır. Borsanın değer kaybı süreç içerisinde %90 oranında gerçekleş-
miştir (Cengiz, 2008:32). Finansal alanda başlayan kriz kısa sürede reel sektöre 
sıçramış ve iflaslar, işsizlik vb. makro göstergeler büyük ölçüde etkilenmiştir. Fo-
reman-Peck, Ma ve Hallet (2000) çalışmalarında, 1929 krizinin İngiltere, ABD, 
Almanya ve Fransa’da yayılma süreçlerini incelemişlerdir. Özellikle ticaret ka-
nalları, sermaye kanalları ve fiyat kanallarının yayılmada etkili olduğunu tespit 
etmişlerdir. 
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2.4. 1987 Ekonomik Krizi
Yine bir Ekim ayı içerisinde, 19 Ekim 1987 Pazartesi Hong Kong borsasında 

yaşanan ani düşüşün çok kısa zamanda Avrupa ve Amerika borsalarına sıçraması 
ile gerçekleşen finansal krizdir. Gün sonunda borsalar bir gün içerisinde en çok 
değer kaybettikleri günü yaşamışlardır. Ekim ayı bittiğinde ise, Amerika, İngilte-
re ve Kanada borsalarında ortalama %25 değer kayıpları yaşanırken diğer kıtalar-
daki büyük borsalarda %50’nin üstünde değer kayıpları gözlemlenmiştir. 

2.5. 1997 Asya Krizi
Krizin kökenine finansal sistemdeki zayıflıklar ve uygulama hataları bulun-

maktadır. Krizin başlangıcı Tayland’da görülmektedir. Spekülatif baskılar sonucu 
para birimleri Baht’ı dalgalanmaya bırakmış ardından da Tayland Merkez Ban-
kası IMF’ye başvurma gereği duymuşlardır. Bu defa Baht tekrar yüksek oranda 
değer kaybetmiştir. Baht’ın bu değer kaybına karşı 1995’den beri aşırı değerle-
nen dolar ve diğer Avrupa para birimleri eklenince kriz patlak vermiştir (Öztürk, 
2003:172-173). Kriz kısa zamanda diğer Asya ülkelerine sıçramış ve özellikle 
G.Kore, Endonezya, Singapur, Hong-kong ve Filipinler ciddi şekilde krizden et-
kilenmişlerdir. Söz konusu ülkelerin yerli paraları döviz karşısında büyük değer 
kayıpları yaşamış borsalarında büyük düşüler gözlemlenmiştir. Asya ülkelerinin 
ardından kriz özellikle ticaret etkisi ile diğer kıtalara sıçramıştır. 

2.6. 2008 Küresel Krizi
2008 küresel krizi, 1973 birinci petrol krizini takip eden sürede yaşanan ve 

sürekli şiddetlenen krizler zincirinin sonuncusu olmuştur. Kriz ABD’de ortaya 
çıkmıştır. Krizin oluşmasına giden süreç ise mortgage piyasasındaki süreç neden 
gösterilmektedir. ABD’de konut fiyatlarında görülen artışın konut piyasalarında 
olumlu bir etki yaratmış, konuta talep artmış ve bankaların konut kredisi veril-
mesini kolaylaşmıştı, kolay kredi olanağı yatırım amaçlı konut talebinde bulunan 
yatırımcıları daha fazla konut almaya teşvik etmiş konut fiyatları bir kere daha 
yükselmiştir, çok fazla yükselen konut fiyatları aşırı değerlenmiş, piyasa meka-
nizması gereği talepte azalışlar yaşanmıştır, talep azalışını aynı zamanda kredi-
lerin geri ödenmeme durumu eklenmiş, sistem çökmüş ve finans şirketleri iflas 
etmeye başlamıştır. Aslında ABD’nin 2000-2001 krizini aşmak için ABD ekono-
misinde şişirdiği “finansal genişleme” balonu, küresel çapta bir balon yaratmış ve 
2008’de küresel bir balon patlaması tüm dünyayı etkilemiştir. Krizin oluşumun-
daki bir diğer etken ABD’nin politikaları nedeniyle dolar’ın yaşadığı istikrarsız-
lıktır (Kazgan, 2012). 
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3. Covid-19 ve Makro Etkileri 

2008 krizinde özellikle gelişmiş ülkeler toplu hareket ederek genişletilmiş 
para politikası müdahaleleri gerçekleştirmişlerdir. Hatta bu genişletici politikalar 
uzun bir süre devam etmiş FED (ABD Merkez Bankası) ilk faiz artışını 2015 yı-
lında gerçekleştirmiştir. Aslında 2020 yılına kadar gelişmiş ülkeler kademeli ola-
rak genişletici politikalardan uzaklaşma kararı almışlardı. Parasal genişlemenin 
en önemli etkisi 2008 sonrası dünya ticaretinin hızla canlanması olmuştur. Tablo 
1’de 2020 öncesi dünya mal ticaretinin 3 yıllık performansı özetlenmiştir;

Tablo 1. Dünya Mal Ticareti Göstergeleri

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü

2019 yaşanan sert düşüşün en büyük nedeni ise ABD ve BRICS ülkeleri ara-
sındaki ticaret savaşlarının kızışması olmuştur. Yine Ortadoğu’da yaşanan olum-
suz gelişmeler bu ticaret savaşlarının olumsuz sonuçlarını pekiştirmiştir. 2020 
içinse tahminler dünya ekonomisinin %3,3 dolayında büyüyeceği yönündeydi. 
Yeni bir kriz oluşumu ise ancak bir savaş ya da siyasi boyuttaki davranışlar nede-
niyle olabileceği düşünülüyordu ve kimse bir salgın hastalığın dünya ekonomisi-
ni etkileyeceğini tahmin etmiyordu. 

Dünya tarihinde ilk defa bir salgın yaşanmamaktadır hatta çok daha ölümcül 
etkileri olan salgınlar yaşanmıştır. Örneğin SARS (2003), domuz gribi (2009), 
ebola (2013) yakın zamanda yaşanmış önemli salgınlardır. Fakat Covid-19 bu-
laşma hızı çok yüksek olan ve 2020 Ağustos ayı itibariyle dünya genelinde 25 
milyona yakın vakaya ulaşmış pandemi düzeyinde bir salgın hastalıktır. Covid-19 
öncesi salgınlarında ekonomi üzerinde etkileri olmuştur. Örneğin, SARS salgını 
sürecinde, tüketimindeki büyük düşüşler, maliyetlerinde artış ve artan ülke risk-
leri gibi ekonomik kriz etkileri tespit edilmiştir. Covid-19 sürecinin etkilerini ise 
belli başlıklar altında toparlayabiliriz;

• Sağlık sektörüne aşırı talep ve “sağlık harcamalarının artması”, bu artış-
ların devlet bütçelerine ekstra yükler getirmesi,

• Potansiyel talebin piyasa mekanizmasına dahil olamaması ve “talep şoku”,
• Çeşitli kısıtlamalar sebebiyle, tedarik zincirinin olumsuz etkilenmesi ve 

“arz şoku”. 
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• Firmaların küçülmesi ya da kapanması ile “işsizlik” artışı, 
• “Finansal sektör” sıkıntıları. 
Finans sektöründe hissedilen sıkıntılar sayılan diğer ekonomik olumsuzluk-

lara göre daha az etkilenen kısım olarak gözlemlenmektedir. Bunun sebebi özel-
likle gelişmiş ülke merkez bankalarının 2008 krizinde başarı ile uyguladıkları 
parasal genişlemeyi Covid-19 ekonomik alanda etkilerini hissettirmeye başladığı 
an tekrar uygulamasıdır. Jorda vd. (2020), çalışmalarında tarihsel salgınlarda ge-
nellikle faiz oranını azalttığına dair parasal genişlemeyi kanıtlayan kanıtlar tes-
pitleri etmişlerdir.

Covid-19 süreci sonrası 2020 yılı tahminleri de kötümserleşmiştir. Tablo 2.’de 
IMF’nin 2020 yılı için bazı tahminleri özetlenmiştir;

Tablo 2. 2020 Yılı Makroekonomik Tahminleri

Kaynak: IMF Mayıs 2020 tahminleri.

COVID-19 sürecinin ekonomiye etkilerinde, 2008 krizinden daha çok ve 
1929 Büyük Buhran sırasında yaşanan belirsizlikte meydana gelen artışa benzer 
bir belirsizlik şoku yaratmıştır (Baker vd., 2020:7). Alınan önlemler analiz edil-
diğinde maliye politikası tarafında da sıkı önlemler alındığından piyasa ekono-
misinden uzaklaşma ve regülasyonların artması önemli bir sonuçtur. Fakat piyasa 
ekonomisinden kısa süre uzaklaşılması ekonomik çevreler tarafından da destek-
lenmektedir. Çünkü arz ve talep şoku bu dönemde aynı anda gözlemlenmektedir. 
Fernandes’e (2020) göre de uzun bir durgunluk sürecine girilmesi olası oldu-
ğundan, KOBİ’lerde likidite sorunlarını azaltmak, özellikle işini kaybedenlerin 
bulunduğu aileleri desteklemek ve mevcut işgücünü güvence altına almak amaç-
larıyla sıkı maliye politikaları ile hükümetlerin ekonomik hayata müdahaleleri 
desteklenmelidir.
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Covid-19 Süreci Para Politikası Müdahaleleri

Para politikası gerçekleştirme görevi üstlenen merkez bankaları, modern an-
lamda, amaç yönünden olamasalar da araç yönünden bağımsız durumdadırlar. 
Modern ekonomik yapının takibinde merkez bankaları son yıllarda gizli politika-
lar yerine önceden deklare ettikleri ve kamuoyu ile paylaştıkları açık politikaları 
tercih etmektedirler. Bu uygulamanın en büyük sebebi belirsizlikleri azaltıp spe-
külatif faaliyetlerin önüne geçmektir. Yatırımcıların beklentileri de bu yöndedir. 
Çünkü günümüz yatırımcılarının çoğu daha az risk ve daha fazla kazanç arzu et-
mektedirler. 

Covid-19 sürecinde de merkez bankaları özellikle yakın zamanda yaşadıkları 
kriz dönemlerinden elde ettikleri tecrübe ile kısa zamanda piyasalara genişleti-
ci politikalar ile müdahale etmişlerdir. Böylece krizin finansal alana sıçrama ya 
da finansal alanda yaratacağı etkiyi azaltma yönünde ciddi müdahaleler gerçek-
leştirmişlerdir. Bu görüşün aksini savunan araştırmacılar da mevcuttur. Örneğin, 
Baldwin ve Tomiura (2020), FED’in Covid-19’a karşı faiz indirimlerini eleştir-
miştir. Onlara göre Covid-19 bir arz şoku ve merkez bakasının asıl görevi talep 
şoklarına cevap vermektir. Baldwin ve Tomiura’a göre eğer mağazalar kapalı ise 
daha fazla harcama yapmayı teşvik etmeye gerek yoktur. Ayrıca tedbirler ile eko-
nomik faaliyetleri durdurmanın çok dikkatli ve yavaş bir şekilde yapılması gerek-
tiğini önermektedirler.

Önceki krizler ve o zamanki ekonomi politikaları dikkate alındığında büyük 
buhran döneminden daha az para politikası aracı olsa da banka düzenleyici ve ka-
rar çerçeveleri 12 yıl öncesi 2008 krizine göre daha fazla politika seçeneğine sa-
hiptirler. Tedarik zincirlerinde geçici bir bozulma veya tüketimde gecikmeye ne-
den olan hafif bir talep yönlü şok durumunda, bankalar, kredi genişlemesi sonucu 
ekonomik zorluklarla uğraşan firmalara destek olabilir (Bolton vd., 2018:2645). 
Fakat süreci uzaması bankaların kredi portföylerini olumsuz etkileyebilir. Bu se-
beple genişleme politikasının gerçekleştirilirken maliye politikaları ile desteklen-
mesi ve kullanılan kredilerin tekrar reel sektör içerisinde dönmesinin sağlanması 
gerekmektedir. Bu dönemde finansal açıdan başka zorluk da mevduat sahiple-
rinin (banka faaliyetleriyle sonuçlanan) veya piyasaların bankalara olan güven 
kaybı olacaktır. Finansman piyasalarına erişim kaybı kolayca sistemik sıkıntıya 
dönüşebilir ve sorunlu varlıklardan çok daha önce bankaların bilançolarında gö-
rünebilecektir. Merkez bankaların son borç mercii ve piyasa yapıcı olarak hızlı 
müdahalesi bu gibi durumlarda kritik olacaktır (Beck, 2020:73). 

Covid-19 erken dönemleri için bazı Avrupa ülkelerine baktığımızda, maliye 
politikası özellikle Almanya gibi “temkinli ve dikkatli ülkelerde” oldukça fazla 
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yer kaplamaktadır. İtalya geçici vergi indirimlerini hızla gerçekleştirdi ve daha 
yüksek sağlık harcamalarını yapacaklarını duyurdu. Covid-19’dan sağlık açısın-
dan en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya için mali açıdan ciddi bir olumsuzluk-
lar olacağı açık bir durum. Bu durumu öngören İtalyan hükümeti, Avrupa Komis-
yonu›nun hem beklenen büyüme hem de COVID-19›dan kaynaklanan daha yük-
sek bir açık ışığında İtalya için maliye politikası hedeflerini gevşetmesini talep 
etti. Genel olarak Avrupa ülkeleri sağlık sistemi ile ilgili zorlukların üstesinden 
gelmenin ötesinde, olumsuz bir senaryoda AB ve euro bölgesi için ekonomik ve 
finansal politika koordinasyonunun kritik öneme sahip olduğu görüşündedir. Bu 
aşamada önemli bir durumda negatif faiz oranı yaşayan ülkelerin durumudur. Ne-
gatif faiz oranlarının daha da düşürülmesi, bankaların bilançoları üzerinde daha 
fazla baskı oluşturmaktadır. Örneğin Türkiye’de böyle bir risk bulunmaktadır. 
Çünkü Türkiye 2020 yılına 2016 yılından beri yaşadığı karışık süreçler sonucu 
döviz kurlarının yükselmesi ana neden olarak yüksek bir enflasyon oranı ile gir-
mişti. Böyle bir ortamda faizleri sürekli düşürmek negatif faiz oranı sorununu 
ortaya çıkaracaktır. Nitekim bu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) politika faizi aracının yanında diğer araçları da etkin bir şekilde kullan-
maktadır.

Değerlendirme

Covid-19 sürecinin ekonomiye etkisi önce reel sektörde gözlemlenecek ve fi-
nansal sistemdeki olumsuz ödeme gücü etkileri büyük olasılıkla hemen gerçek-
leşmeyecektir, bu nedenle uygun politikalar hazırlanabilecek yeterli süre mev-
cuttur. Fakat 2008 krizinde olduğu gibi ülkelerin ortak ve eşgüdümlü politikalar 
gerçekleştirmeleri son derece önem arz etmektedir. Öte yandan, piyasalardaki 
panik ve yayılma etkileri çok daha hızlı yayılma riskleri bu dönemde her zaman 
mevcuttur. Son yıllarda yaşanan krizlerin kattığı tecrübelerin olumlu etkileri Co-
vid-19 sürecinin hemen başında piyasalarda gözlemlenmektedir. Fakat modern 
merkez bankalarının en önemli politika aracının kısa vadeli faiz oranları olduğu 
bilgisi ile hızlı faiz indirimlerinden sonra merkez bankalarının müdahale yete-
neğinin düştüğü açıktır. Bu durumda politikalarda elde edilen başarıların tersine 
dönmesi durumunda çok daha büyük bir risk ortaya çıkabilir. Bu sebeple para 
politikalarının olabildiğince maliye politikaları ile koordineli şekilde gerçekleşti-
rilmesi gerekmektedir. Finansal açıdan bu dönemde dikkat edilmesi gereken nok-
taları ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz;

• Finansal sistemdeki olası operasyonel aksaklıklara odaklanmak ve ön-
lemler almak, 
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• Merkez bankaları iletişim politikalarını canlı tutarak müdahale etmeye 
hazır olduklarını açıkça göstererek finansal piyasalara olan güveni güçlendirmeli,

• Riskli olayları görmezden gelmeden, batan/batabilecek finansal sistem 
unsurlarına olası müdahalelere ve çözümlerine hazırlanılmalı.
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Giriş

Küreselleşmenin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel birçok kökeni bulun-
maktadır. Ancak kaygıların çoğu ekonomik küreselleşme ve bunun sonuçlarıyla 
ilgili olup Bhagwati (2004) ekonomik küreselleşmeyi, ulusal ekonomilerin tica-
ret, doğrudan yabancı yatırım, kısa vadeli sermaye akımları, genel olarak işçi ve 
insanlığın uluslararası akışları ve teknoloji akışları yoluyla uluslararası ekono-
miye entegrasyonu olarak ifade etmektedir. Ekonomistlerin, ulusal ekonomilerin 
uluslararası ekonomilere entegrasyonu konusunda birtakım kaygıları bulunmakta 
olup bu kaygılar küreselleşmenin ekonomi ve toplum üzerindeki, özellikle de ge-
lişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisidir. Nitekim 1870’lerden bu yana dünyada 
üç küreselleşme dalgası yaşanmıştır. 1870’ten 1914’e kadar olan ilk küresel en-
tegrasyon dalgası, yelkenli gemilerden buharlı gemilere geçiş ve Anglo-Fransız 
anlaşmasının öncülüğünde tarife engellerindeki düşüş gibi, azalan ulaşım mali-
yetlerinin bir kombinasyonu ile tetiklenmiştir. 1945’ten 1980’e kadar yaşanan 
ikinci küreselleşme dalgasında, gelişmiş ülkeler arasında ticaret engelleri orta-
dan kaldırılmış, ancak gelişmekte olan ülkelerde ise bu engeller tamamen orta-
dan kaldırılmamış sadece indirime gidilmiştir. 1980 yıllarında ortaya çıkan üçüncü 
küreselleşme dalgasıyla birlikte gelişmekte olan ekonomilerde küresel pazara gi-
rebilmiş ve küreselleşmenin etkisi tam anlamıyla hissedilmeye başlanmıştır (Yue, 
2010). Çünkü üçüncü küreselleşme dalgasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin çoğunda 
zenginler daha da zenginleşiyorken, yoksullar genellikle kendi sahip olduklarını 
bile elinde tutamaz hale gelmişlerdir (Stiglitz, 2002). Ayrıca 1980’lerden sonra ge-
lişmekte olan ülkeler tarafından finansal serbestleşme ve dışa açılma politikasının 
getirilmesi, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal krizler, yapısal yeniden yapılan-
dırma programları (Lee, 2014) ve gelişen küresel rekabet ortamında, işletmelerin 
artık bağımsız kuruluşlar olarak değil, tedarik zinciri ağları aracılığıyla pazar pa-
yında söz sahibi olmak istemeleri bunu daha da desteklemiştir (Sayın, 2019). 

Uluslararası ticaretin ve yatırımın gelişmesi yoluyla dünyadaki ekonomik 
faaliyetlerin entegrasyonu olan ve üçüncü küreselleşme dalgasıyla birlikte tam 
anlamıyla hissedilmeye başlanmış olan küreselleşme, mevcut küresel ekonomi-
deki en önemli trendlerden birini teşkil etmektedir. Nitekim uluslararası kuru-
luşlar ve birçok ekonomist, küreselleşmenin ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini 
savunmakta iken küreselleşmenin ekonomik performans üzerinde hayal kırıklığı 
oluşturduğu konusunda da yaygın bir eleştiri bulunmaktadır. Son zamanlarda ise 
küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi birçok araştırmacının dikkatini 
çekmiş olup küreselleşmenin gelir dağılımını kötüleştirebileceği veya iyileştire-
bileceği konusunda da farklı düşünceler bulunmaktadır (Lee, 2014). Nitekim li-
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beral görüş, küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasındaki gelir dağılımı far-
kının giderek azaldığını; liberal görüş karşıtı olanlar ise küreselleşme sürecinin 
azgelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumu giderek arttığını belirtmekte-
dir (Uysal ve Vatansever Deviren, 2016). Aynı şekilde uluslararası kapsamda mal 
ve sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılmasıyla birlikte oluşacak 
küresel büyümeden hem yüksek hem de düşük gelir grupların faydalanabileceği, 
karşıt görüş olarak da küreselleşme neticesinde artacak küresel gelirden herkesin 
eşit bir şekilde yaralanamayacağı ve gelir eşitsizliğinin artacağı belirtilmektedir 
(Akbakay ve Barak, 2020). 

Bu çalışmada ise ekonomik küreselleşmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki 
etkisi 21 OECD ülkesi (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Eston-
ya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksem-
burg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve Türkiye) 
için analiz edilmiştir. Panel veri analizi yöntemine dayanan çalışma 2005-2017 yı-
larını kapsamaktadır. Çalışmada bağımlı değişken olarak Gini endeksi, bağımsız 
değişkenler olarak ise ekonomik küreselleşme endeksi, işsizlik oranı, Ar-ge harca-
malarının milli hasıladaki payı ve nüfus artış oranı kullanılmıştır. 

1. Küreselleşme ve Ölçümü

Marshall’ın 1962 yılında yazmış olduğu eserinde yeni dünya düzeni için “glo-
bal köy” kavramını kullanmasıyla literatüre girdiği düşünülmekte olan küresel-
leşme (Altıner vd., 2018), ticaretin, göçün, sermaye akışının, doğrudan yabancı 
yatırımların, teknoloji ve hizmet transferlerinin üzerindeki engellerin azaltılma-
sı veya bu engellerin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ulusal sınırların ötesin-
de gerçekleşen, bir bütün olarak birbirine bağımlı ve küresel ölçekte birbiriyle 
ilişkili ekonomik, sosyal, politik ve kültürel faaliyetleri ifade etmektedir (Beer 
ve Boswell, 2001). Diğer bir ifadeyle küreselleşme, ulusal kaynakların ulusla-
rarası hareketliliğini ve ulusal ekonomilerin birbirine bağımlılığını artıran kap-
samlı bir entegrasyon sürecini belirtmektedir (Atif, vd., 2012). Ticari ilişkilerde, 
finansal akışlarda ve emeğin dünya genelinde hareketliliğinde hızlı değişimlere 
neden olan küreselleşmenin hissedilmeye başlanmasıyla birlikte ise etkilerini ve 
politikada nasıl ele alınabileceğini veya ele alınması gerektiğini değerlendirebil-
mek için, küreselleşmenin ölçülmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaya 
başlanmış ve neyi, hangi göstergelerle, hangi analiz birimlerine ve hangi denk-
lemlere göre ölçmeliyiz sorularına cevap aranmaya başlanmıştır. Bu sorulara ve-
rilen farklı cevaplar ise küreselleşmenin ölçülmesinde çok farklı hesaplamalar 
oluşturmuştur (Martens vd., 2015: 218). Bu hesaplamalar neticesinde 2001 yılın-
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da başlatılan ve 2006 yılına kadar devam eden ilk küreselleşme endeksi olarak 
bilinmekte olup sonraki endekslerin prototipi olarak hizmet etmiş olan Kearney 
Dış Politika Küreselleşme Endeksi, İsviçre Ekonomi Enstitüsü tarafından ekono-
mik, sosyal ve politik düzeyde ele alınan KOF Küreselleşme Endeksi, Warwick 
Üniversitesindeki Küreselleşme ve Bölgeselleşme Araştırma Merkezi, tarafından 
1982-2004 yılları için küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve politik boyutunu 16 
farklı değişken kullanarak ölçen ve ağırlıklarını belirleyen Bölgesel Küreselleş-
me Endeksi, Kültürel Küreselleşme Endeksi (2004), Maastricht Küreselleşme 
Endeksi (2008), Martens ve Zywietz (2004; 2006) tarafından geliştirilen Modifi-
ye Küreselleşme Endeksi, küreselleşmeyi bölgeselleşmeden ayırt etmek için bazı 
değişkenlerin mesafe ağırlıklandırmasını kullanan Yeni Küreselleşme Endeksi, 
küreselleşmenin farklı boyutları boyunca entegrasyonun derinliği ile genişliğini 
birbirinden ayırmak için küreselleşme yerine bağlantıyı ölçen Bağlantı Endeksi, 
küreselleşmenin ölçülmesinde kullanılan endekslerden bazılarını teşkil etmek-
tedirler (Altıner vd., 2018; Gygli vd., 2018). Çalışmada ise 1970’den itibaren 
200’den fazla ülke ve bölge içeren geniş bir panel veri setini kapsayan KOF en-
deksi kullanılmıştır. Bu endeks, küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve politik ola-
rak 3 temel boyutunu ölçmekte ve 1 ila 100 arasında bir değer almakta olup 100 
küreselleşmenin tap zirvesini belirtmektedir. Küreselleşme endeksinin hesaplan-
masında kullanılan bileşenler ve bunların ağırlıkları Tablo 1’de belirtilmiştir. 

Tablo 1: KOF Endeksi: Yapı, Değişkenler ve Ağırlıklar

Küreselleşme Endeksi 
(de facto)

A
ğı

rlı
k Küreselleşme Endeksi   

(de jure)

A
ğı

rlı
k

Ekonomik Küreselleşme 33,3 Ekonomik Küreselleşme 33,3
i)Ticari küreselleşme 50,0 i)Ticari küreselleşme 50,0
Mal ticareti 40,9 Ticari düzenlemeler 32,5
Hizmet ticareti 45,0 Uluslararası ticaret vergileri 34,5
Ticaret ortağı çeşitlendirme 14,1 Tarifeler 33,0
ii)Finansal küreselleşme 50,0 ii)Finansal küreselleşme 50,0
Doğrudan yabancı yatırım 27,5 Yatırım kısıtlamaları 21,7
Portföy yatırımı 13,3 Sermaye hesabı açıklığı1 39,1
Uluslararası borç 27,2 Sermaye hesabı açıklığı2 39,2
Uluslararası rezervler 2,4
Uluslararası gelir ödemesi 29,6
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Sosyal Küreselleşme 33,3 Sosyal Küreselleşme 33,3
i)Kişilerarası küreselleşme 33,3 i)Kişilerarası küreselleşme 33,3
Uluslararası telefon trafiği 22,9 Telefon abonelikleri 38,2
Transferler 27,6 Seyahat özgürlüğü 31,2
Uluslararası turizm 28,1 Uluslararası havaalanı 30,6
Göç 21,4
ii)Bilgi niteliğinde küreselleşme 33,3 ii)Bilgi niteliğinde küreselleşme 33,3
Patent başvuruları 35,1 Televizyon 25,2
Uluslararası öğrenciler 31,2 İnternet kullanıcısı 31,9
Yüksek teknoloji ihracatı 33,7 Basın özgürlüğü 13,2

İnternet bant genişliği 29,7
iii)Kültürel küreselleşme 33,3 iii)Kültürel küreselleşme 33,3
Kültürel mal ticareti 22,6 Cinsiyet paritesi 31,1
Ticari marka başvuruları 13,3 Eğitim harcamaları 30,9
Kişisel hizmet ticareti 25,6 Sivil özgürlük 38,0
McDonald restoranları 23,2
IKEA mağazaları 15,3
Politik Küreselleşme 33,3 Politik Küreselleşme 33,3
i)Büyükelçilikler 35,7 i)Uluslararası örgütler 37,0
ii)BM barışı koruma misyonu 27,3 ii)Uluslararası anlaşmalar 33,0
iii)Uluslararası sivil toplum 
kuruluşları 37,0 iii)Yatırım anlaşmaları ortak 

sayısı 30,0

Kaynak: KOF Swiss Economic Institute, 2019.

Tablo 1’deki de facto (fiili), akışları ve faaliyetleri temsil ederken de jure (hu-
kuki) ise akışları ve faaliyetleri yönlendiren ekonomik politikaları temsil etmek-
tedir. Küreselleşme endeksi hesaplanırken ekonomik, sosyal ve politik küresel-
leşme endeksleri eşit ağırlıklar kullanılarak toplanmaktadır. Genel KOF küre-
selleşme endeksi ise “de facto” ve “de jure” küreselleşme endeksinin ortalaması 
olarak hesaplanmaktadır.

2.Gelir Dağılımı ve Ölçme Yöntemleri

Bireylerin, grupların ve üretim faktörlerinin milli gelirden dönemsel olarak al-
mış oldukları paylar göz önünde bulundurularak gelir dağılımını farklı şekillerde 
tanımlamak mümkündür. Nitekim milli gelirin kişiler, hane halkları veya tüketici 
birimler arasındaki bölüşümüne kişisel gelir dağılımı, üretim faktörleri arasın-
daki bölüşümüne ise fonksiyonel gelir dağılımı denilmektedir (Şen ve Sağbaş, 
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2016: 407). Ayrıca sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin milli gelirden aldıkları 
paylar, sektörel gelir dağılımı ile ifade edilirken,  ülke içerisinde farklı bölgeler-
de hayatlarını idame ettirmekte olan bireylerin milli gelirden aldıkları paylar ise 
bölgesel gelir dağılımı ile açıklanmaktadır. Her bir gelir dağılımı için birincil ve 
ikincil gelir dağılımı ayrımı da yapılabilmekte olup belirli bir dönemde oluşturulan 
milli gelirin bireyler, hane halkları, üretim faktörleri, sektörler ve bölgeler arasın-
daki paylaşımı birincil gelir dağılımı;  devletin piyasa başarısızlıkları neticesinde 
meydana gelen gelir dağılımı dengesizliğine müdahale ederek çeşitli hukuki ve ida-
ri düzenlemeler ile gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmaya çalışması ise ikincil gelir 
dağılımı olarak nitelendirilmektedir (Ürper, 2018: 9-12). Kişilerin, hane halklarının 
ve sektörlerin milli gelirden dönemsel olarak almış oldukları gelirin dağılımını ölç-
mede kullanılan çeşitli ölçütler3 bulunmaktadır ancak bu ölçütlerden, ABD’li ikti-
satçı Max Otto Lorenz tarafından geliştirilen “Lorenz Eğrisi” ile İtalyan istatistikçi 
Corrado Gini tarafından geliştirilen “Gini Katsayısı”, gelir dağılımındaki eşitsizlik-
lerin tespitinde en çok başvurulan yöntemleri teşkil etmektedirler.

Lorenz eğrisi, kişisel gelir dağılımının ne ölçüde adil olduğunun grafiksel ola-
rak gösterimine imkan sağlamakta olup bir ülkede belirli bir dönemde üretilen 
milli gelirden toplumun değişik katmanlarının aldıkları payları kümülatif olarak 
da göstermektedir (Lorenz, 1905). Yatay eksende yoksul kesimden zengin kesi-
me doğru nüfusun kümülatif oranlarının, dikey eksende ise nüfusun elde ettiği 
gelirin kümülatif oranlarının yer aldığı diyagramda Lorenz eğrisi, gelirin payla-
şım şeklini göstermektedir. Şekil 1’deki diyagramda OP doğrusu mutlak eşitlik 
doğrusunu, OLP eğrisi ise Lorenz eğrisini belirtmektedir. Lorenz eğrisi, gelirin 
dağılımında eşitlik söz konusu olduğunda mutlak eşitlik doğrusu ile aynı olacak-
tır. Başka bir deyişle, nüfusun %20’si gelirin %20’sini alıyorsa Lorenz eğrisi mut-
lak eşitlik doğrusu ile çakışarak (OP) doğru biçimini alacaktır. Bu durumda tam 
bir eşitlik söz konusu olduğundan herkes aynı gelir seviyesine sahip olacaktır. 
Ancak gerçekte ise, gelir düzeyleri farklılık gösterdiği için Lorenz eğrisi mutlak 
eşitlik çizgisinden uzaklaşarak içe doğru kaymaya başlayacaktır. Lorenz eğrisi-
nin mutlak eşitlik doğrusundan (OP)  uzaklaşarak çukur hale gelmesi (OLP) ge-
lir dağılımında eşitsizlik olduğu anlamına gelmektedir (DPT, 2001: 7). Şekildeki 
çizgiler dikkate alındığında Lorenz eğrisi, mutlak eşitlik çizgisinden uzaklaştıkça 
gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığı;  mutlak eşitlik çizgisine yaklaştıkça ise ge-
lir dağılımındaki eşitsizliğin azaldığı söylenebilir. 

3  Theil endeksi, aralık ve değişim aralığı, göreli ortalama mutlak sapma, varyans ve göreli varyans, değişim 

katsayısı, lorenz eğrisi, gini katsayısı, değişim katsayısı, logaritmik varyans, yüzde paylar analizi, pareto katsa-

yısı, kuznetz katsayısı, yoksulluk oranı endeksi, ters U hipotezi (Ürper, 2018). 
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Şekil 1: Lorenz Eğrisi

Lorenz eğrisinin rakamsallaştırılmış halini ifade eden Gini katsayısı ise, bir 
ülkede bir yılda üretilen gelirin nüfusa ne derece eşit paylaştırıldığını ölçmek için 
kullanılan bir katsayıyı ifade etmektedir. Bu katsayı sıfır ile bir arasında değerler 
almakta (0 < Gini Katsayısı < 1) olup katsayı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımın-
daki adaletsizliğin azaldığına, bire yaklaştıkça ise gelir dağılımındaki adaletsiz-
liğinin artmakta olduğuna işaret etmektedir. Eğer bu katsayı değeri, sıfıra eşitse 
yani Lorenz eğrisi mutlak eşitlik eğrisi ile üst üste çakışmakta ise ülkedeki gelir 
dağılımının tam eşitlik durumunda olduğunun, katsayı değeri bire eşit ise o za-
man ülkedeki gelir dağılımının tamamen adaletsiz ve eşitsiz olduğunun gösterge-
si olarak kabul edilmektedir (Günel, 2019: 279). Gini katsayısının en yaygın ge-
ometrik hesaplaması Lorenz eğrisi diyagramındaki alanların oranı esas alınarak 
yapılmaktadır. Buna göre mutlak eşitlik çizgisi ile Lorenz eğrisi arasındaki alan 
B ve Lorenz eğrisinin altındaki alan A olarak kabul edildiğinde, Gini katsayısı B 
/ (B + A) şeklinde formüle edilmektedir (Miralamli, 2018). 

3. Literatür: Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki

Küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki, önemli bir akademik ilgi 
konusudur. Bu bağlamda küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi ele 
alan teorik ve ampirik araştırmalar, neoklasik ve liberal yaklaşımlar çerçevesin-
de farklı çalışmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmalarda bağımlı değişken olarak 
gelir dağılımını gösteren gini katsayısı, gelir eşitsizlik endeksi (toplam gelirden 
en yüksek gelirli grubun, en düşük gelirli grubun kaç katı pay aldığını ifade et-
mektedir) kullanılmışken bağımsız değişken olarak küreselleşme endeksi kulla-
nılmıştır. Küreselleşme kavramı/endeksi çalışmalarda, cari işlemler dengesi, dışa 
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açıklık, doğrudan yabancı yatırımlar ve bir ülkenin dünyadaki ekonomik, politik 
ve kültürel entegrasyonuna ve ulusal sınırlar boyunca kişisel temas derecesine 
dayanmakta olan KOF küreselleşme endeksi kapsamında analize dâhil edilmiştir. 
Küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki incelenirken ayrıca büyüme, kişi 
başına düşen milli gelir, vergi yükü, enflasyon, faiz, demokrasi ve eğitim seviye-
si gibi birçok kontrol değişkende kullanılmıştır. Küreselleşme ve gelir dağılımı 
veya gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalardan bazı-
ları aşağıda tarihsel sıralamaya göre belirtilmiş olup sonuçlar, kullanılan küresel-
leşme ve gelir eşitsizliği ölçütlerine ve incelenen ülke örneklemesine bağlı olarak 
küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisinde farklılık göstermektedir.

Beer ve Boswell (2001), 1980-1995 dönemi için 65 ülkenin verileri kullanı-
larak yapılan panel veri analizi neticesinde, yüksek oranda yabancı sermayeye 
bağımlı olan ülkelerin yüksek ve kötüleşen gelir eşitsizliğine sahip olduğunu, de-
mokrasi ve eğitim seviyesinin ise gelir eşitsizliğini azalttığını tespit etmişlerdir. 
Bu bağlamda gelir dağılımındaki eşitsizlikte meydana gelen artışın, dünya tica-
retinin entegrasyonundaki ve ekonomik küreselleşme denilen uluslararası yatı-
rımlardaki hızlı artışla yakından ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Mah (2002), 
Gelir dağılımının belirleyicilerinden biri olarak sıkça bahsedilen ticaret değerle-
rinin ve doğrudan yabancı yatırımların (DYY) artması küreselleşmenin bir başka 
özelliğini karakterize etmekte olup çalışmada küreselleşmenin gelir dağılımı üze-
rindeki etkisi Kore için 1975-1995 dönemi kapsamında yıllık veriler kullanılarak 
Johansen-Juselius eşbütünleşme testleri ile analiz edilmiştir. Analiz neticesinde 
gini katsayılarının, ticari serbestleşme ve DYY ile artma eğiliminde olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Yani, küreselleşmenin ilerlemesi, Kore’deki gelir eşitsizliği du-
rumunu daha da kötüleştirme eğilimindedir. Hussain vd. (2009), gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinin dünya pazarına açılmasıyla gelir eşitsizliğinin azalabilece-
ğini ifade etmişler ve küreselleşme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi Pakistan 
için 1972-2005 dönemi verilerini kullanarak zaman serisi ile analiz etmişlerdir. 
Analiz neticesinde gini katsayılarının, ticari serbestleşme ve DYY’deki artış ile 
olumsuz yönde etkilendiği sonucuna varmışlardır. Bu sonuç, ticaret hacmindeki 
ve DYY’deki artışın ülkedeki gelir eşitsizliğini azaltacağı anlamına gelmektedir. 

Yue (2010), küreselleşme ve gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişkiyi 1995-
2004 yılları için Çin’deki 31 ilin verilerini kullanarak regresyon analizi ile ölç-
müş ve uluslararası ekonomik rekabet baskısı altında Çin’de kutuplaşmanın daha 
belirgin hale geldiğini, sosyal refah seviyesinin düştüğünü ve bölgeler, kent-
sel-kırsal alanlar ile sektörler arasında gelir açığının genişlediğini belirlemiştir. 
Özetle, küreselleşme ve gelir dağılımı eşitsizliği arasında pozitif bir ilişki bulmuş 
olup dış ticaret ve DYY büyümesinin, Çin’de gelir dağılımı üzerinde olumsuz 
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etki oluşturduğunu ve küreselleşmenin bir parçası olan beceriye dayalı teknolo-
ji ithalatının da, özellikle Çin’deki vasıflı ve vasıfsız emek arasındaki eşitsizliği 
arttırdığını ifade etmiştir. Küreselleşmenin, özellikle vasıfsız yoğun faaliyetlerde 
emeğin ikame edilebilirliğini arttırması beklenmektedir. Çünkü kalifiye olmayan 
emeğin ikame edilebilirliği, kalifiye emeğe göre daha kolay olduğu için, kalifiye 
olmayan emeğin pazarlık gücü, artan ticaret akışından daha fazla etkilenecek-
tir. Sonuç olarak, vasıfsız emeğin göreceli ücretleri vasıflı emeğe göre daha faz-
la düşeceğinden hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde ücret eşitsizli-
ği artacaktır. Dolayısıyla, küreselleşme, ücretlerdeki eşitsizliği artırarak bireysel 
gelir eşitsizliğini artırabilmektedir. Georgantopoulos ve Tsamis (2011), küresel-
leşmenin Macaristan’daki gelir dağılımı üzerindeki etkisini 1990 - 2009 dönemi 
doğrudan yabancı yatırımlar/GSYH, dış ticaret açıklığı ve işçi gelirleri verilerini 
kullanarak OLS yöntemiyle araştırmışlar ve bir ekonominin uluslararası pazara 
açılmasıyla gelir eşitsizliğini azaltabileceği ve dolayısıyla daha düşük gelir grup-
larını destekleyebileceği sonucuna varmışlardır. Atif vd. (2012), küreselleşmenin 
bir yandan sosyal ilerlemeyi ve küresel ekonomik büyümeyi desteklediği düşü-
nülürken, diğer yandan toplumsal yozlaşmaya ve rekabet güçlüğüne neden olarak 
gelir eşitsizliğine ve çevresel bozulmanın artmasına neden olduğu düşünüldü-
ğünden çalışmalarında 1990-2010 döneminde 68 gelişmekte olan ülkenin panel 
verilerini kullanarak küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini statik ve 
dinamik modellerle tahmin etmişlerdir. Sonuçlar tahmin edilen beklentilere uy-
gun bulunmuş olup gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin artmasının gelir 
eşitsizliği düzeyinin artmasına yol açtığı belirtilmiştir.

Lee (2014), küreselleşmenin gelir eşitsizliği ve yoksulluk üzerindeki etkisini 
1976-2004 dönemi verilerini kullanarak analiz etmiş ve netice olarak küreselleş-
menin gelir eşitsizliğini dış kaynak kullanımının artması, ara mal ticaretindeki 
genişleme ve doğrudan yabancı yatırımdaki hızlı artış gibi birkaç kanaldan kötü-
leştirdiği sonucuna varmıştır. Nitekim uluslararası ticaretin büyümesinin ve dış 
kaynak kullanımın artmasının gelişmiş ülkelerde düşük vasıflı işçilerin durumu-
nu kötüleştirdiği, gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek vasıflı işçilerin ise durum-
larını daha iyileştirdiği, bunun da her iki ülkede de (gelişmiş ve gelişmekte olan) 
gelir eşitsizliğinin artmasına neden olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca gelişmekte 
olan ülkeler tarafından gerçekleştirilen daha fazla DYY ve sermaye mallarının 
ithalatının da nispeten yüksek vasıflı işçilere ihtiyaç duyan üretim ile ilgili oldu-
ğunu ve bu durumunda aynı şekilde gelir eşitsizliğini artırdığını ifade etmiştir. 
Asteriou vd. (2014), AB-27 ülkeleri için 1995-2009 dönemine ilişkin gelir eşit-
sizliği (gini katsayısı ile ölçülen) ve küreselleşme (ticari ve finansal değişkenler-
le ölçülen) arasındaki ilişkiyi panel veri analiz yöntemiyle incelemişlerdir. Ticari 
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küreselleşmenin eşitleyici bir etki oluşturduğunu, DYY sermaye hesabının açık-
lığı ve borsa kapitalizasyonu yoluyla ölçülen finansal küreselleşmenin ise eşit-
sizliğin itici gücü olduğunu tespit etmişlerdir. Bu nedenle, bu alandaki eşitsizliği 
azaltmak için gündeme getirilen herhangi bir politika konusunun öncelikle DYY 
ile ilgili olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yasmin vd. (2016), küreselleşme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi 1980-
2012 dönemi kapsamında ASEAN ülkeleri için panel veri analizi yöntemi ile 
incelemişler ve ekonomik ve sosyal küreselleşmenin gelir eşitsizliğinin geniş-
lemesinin itici gücü olduğunu, politik küreselleşmenin ise bu ülkelerdeki gelir 
eşitsizliği üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Yani ülkeler 
ekonomik ve sosyal anlamda küreselleştikçe, gelir eşitsizliği daha da genişle-
mektedir. Bukhari ve Munir (2016), seçilmiş Asya ülkelerinde (Bangladeş, Çin, 
Hindistan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Filipinler, Sri Lanka, Singapur, Gü-
ney Kore ve Tayland) küreselleşme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi ticari, 
finansal ve teknolojik küreselleşme özelinde incelemişlerdir. Ticari ve teknolojik 
küreselleşme modeli için 1980-2014, finansal küreselleşme modeli için ise 1990-
2014 dönemi panel verileri kullanılmış ve ticari ve teknolojik küreselleşmenin, 
gelir eşitsizliğini azaltmaya önemli ölçüde katkıda bulunduğu, finansal küresel-
leşmenin ise gelir eşitsizliğini arttırmakta olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca 
eğitimin gelir eşitsizliği üzerinde ters, yabancı doğrudan yatırımın ise pozitif bir 
ilişkisi olduğu belirtilmiş olup hükümetin eğitimi teşvik etmesi, araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerine yatırım yapması, etkin finansal sistem kurması, ticari kısıt-
lamalarını azaltması ve ticaret hacmini artırmaya yardımcı olan sübvansiyonlar 
sağlaması gerektiği ifade edilmiştir. Inmee ve Qichao (2016), ekonomik küre-
selleşmeyi ticari yoğunluğa ve finansal bütünleşmeye ayırarak küreselleşmenin 
gelişmiş (26) ve gelişmekte olan (52) ülkelerde gelir eşitsizliğine etkisini 1990-
2010 dönemi kapsamında incelemişlerdir. Finansal bütünleşmenin, gelir eşitsizli-
ğini ticaret yoğunluğundan farklı olarak etkilemekte olduğunu ve bunun etkisinin 
de iki ülke grubu arasında tam tersi olduğunu tespit etmişlerdir. Örneğin, ticaret 
yoğunluğundaki bir artış, gelişmiş ülkelerdeki gelir eşitsizliğini artırmakta iken, 
gelişmekte olan ülkelerdeki eşitsizliği azaltmaktadır. Finansal bütünleşmenin de-
rinleşmesi ise gelişmiş ülkelerdeki gelir eşitsizliğini azaltmakta, ancak gelişmek-
te olan ülkelerdeki eşitsizliği artırmaktadır. Bu sonuçlar, gelişmekte olan ülke-
lerin gelir eşitsizliğinin, dış finansmana aşırı derecede bağımlı olunması, finan-
sal piyasalarının yabancı yatırımcılara hızlı bir şekilde açılması veya uluslararası 
serbest ticarette daha fazla engelle karşı karşıya kalınması durumunda bozulaca-
ğını göstermektedir.

Bükey ve Çetin (2017), gelir dağılımı, küreselleşme (ithalat ve ihracat veri-
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leri üzerinden cari işlemler dengesi kapsamında analize dâhil edilmiş olup cari 
işlemler açığının GSMH’ye oranı şeklinde kullanılmıştır), iktisadi büyüme, faiz, 
enflasyon ve vergi politikası faktörleri arasındaki ilişkiyi Türkiye için 1980-2014 
dönemi verilerini kullanarak EKK yöntemiyle analiz etmişlerdir. Analiz netice-
sinde küreselleşme, enflasyon ve faizin gelir dağılımını bozmakta olduğunu, ikti-
sadi büyüme ve vergi yükünün ise gelir dağılımı üzerinde istatiksel olarak anlam-
sız olduğunu belirlemişlerdir.  Elde edilen verilere göre, küreselleşme, enflasyon 
ve faizdeki bir birimlik artış gelir dağılımındaki eşitsizliği sırasıyla 0,53 birim, 
0,06 birim ve 0,05 birim artırmaktadır. Park (2017), eğitim seviyesi, eğitim eşit-
sizliği ve küreselleşmenin Asya ve Pasifik bölgelerindeki gelir eşitsizliğini nasıl 
etkilediğini 1990, 2000 ve 2010 dönemleri için dengesiz bir panel veri analizi 
ile incelemiştir. Panel veri analizinden, nüfusun daha yüksek oranda okula git-
mesinin gelir eşitsizliğini azalttığını ancak artan bir küreselleşme derecesinin ise 
gelir dağılımındaki eşitsizliği artırdığı sonuçlarını elde etmiştir. Haq vd. (2017), 
gelişmekte olan 44 ülkenin 1980-2014 verilerini kullanarak küreselleşmenin ge-
lir dağılımı üzerindeki etkisini 5 farklı model (genel küreselleşme, ekonomik kü-
reselleşme, dışa açıklık, ortalama ve etkili tarife oranları) kapsamında panel veri 
analizi ile incelemişlerdir. Analiz neticesinde genel küreselleşmenin gelir eşitsiz-
liğini açıklayamadığı, ekonomik küreselleşme ile dışa açıklığın ise gelir eşitsizli-
ğini pozitif etkilediği yani gelir eşitsizliğini artırdığı, etkin ve ortalama tarifelerin 
ise gelir eşitsizliğini negatif etkilediği sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Dorn vd. (2018), gelişmekte olan 106 ülke ile en gelişmiş 34 ülkenin 1970-2017 
verilerini kullanarak küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkilerinin bu ülke 
grupları için ayrı ayrı incelemişlerdir. Çalışmada verilerin 5 yıllık ortalaması alın-
mıştır. Gelişmekte olan ülkeler için yapılan analiz neticesinde küreselleşme ve gelir 
eşitsizliği arasında pozitif korelasyon ilişkisi tespit edilmişken, en gelişmiş ülkeler 
için yapılan analizde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu durum, 
Kuznet’in (1955) gelir eşitsizliğinin önce arttığı ve daha sonra bir ülkenin toplam 
gelir seviyesi arttıkça azaldığını gösteren doğrusal olmayan hipotezini destekle-
mektedir. Özcan ve Özmen  (2018), küreselleşmenin (ticari dışa açıklık verisini 
kullanılmış) gelir dağılımı üzerindeki etkisini seçilmiş 7 yükselen piyasa ekonomi-
si (brezilya, Hindistan, Şili, Kolombiya, İran, Macaristan ve Romanya) için analiz 
etmişlerdir. 1994-2005 verileri kullanılarak yapılan analiz neticesinde, küreselleş-
menin (ticari dışa açıklığın) gelir eşitsizliği üzerindeki pozitif etkisinin Şili ve Ro-
manya ülkelerinde geçerli olduğu, diğer ülkelerde ise istatistiki olarak anlamsız bir 
ilişki söz konusu olduğunu tespit etmişlerdir.

Yücel ve Altıntaş (2019),  küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların ge-
lir eşitsizliğini üzerindeki etkisini gelişmiş (16) ve gelişmekte olan (16) ülkeler 



191

için 1980-2014 yıllık verileri kullanarak panel veri analiz yöntemiyle araştırmış-
lardır. Genel küreselleşme endeksindeki artışın hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde gelir eşitsizliğini artırdığını ve bu artışın gelişmiş ülkelerde daha 
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca küreselleşmenin alt bileşenlerinden ise 
ekonomik küreselleşmenin gelir eşitsizliğini azalttığını (azalış gelişmekte olan 
ülkelerde daha yüksek), sosyal ve politik küreselleşmenin ise gelir eşitsizliğini 
artırdığını (artış gelişmiş ülkelerde daha yüksek), DYY’deki artışın ise FMOLS 
sonuçlarına göre gelir eşitsizliğini azalttığını, DOLS sonuçlarına göre ise artırdı-
ğını belirlemişlerdir. 

Haseeb vd. (2020), Endonezya ekonomisinde küreselleşme, gelir eşitsizliği 
ve insani gelişme arasındaki ilişkiyi 1990-2016 yılları kapsamındaki aylık veri-
leri kullanarak Morlet’in dalgacık yaklaşımı ile incelemişler ve küreselleşmenin 
Endonezya ekonomisindeki gelir eşitsizliğini arttırdığını belirlemişlerdir.  Munir 
ve Bukhari (2020), ticari, finansal ve teknolojik küreselleşmenin gelir eşitsizliği 
üzerindeki etkisini Asya’nın gelişmekte olan 11 ekonomisi için Hecksher-Ohlin 
ve Stolper-Samuelson teoremini kullanarak panel veri analiz yöntemi ile araştır-
mışlardır. Ticari ve teknolojik küreselleşmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini 
analiz etmek için 1980-2014 verilerini, finansal küreselleşmenin gelir eşitsizliği 
üzerindeki etkisini analiz etmek için ise 1990-2014 verilerini kullanmışlar ve ti-
cari ve teknolojik küreselleşmenin gelir eşitsizliğinin azaltılmasına önemli ölçü-
de katkıda bulunduğunu, finansal küreselleşmenin ise gelir eşitsizliğinde artışa 
neden olduğunu belirlemişlerdir. Elde edilen sonuçlar neticesinde hükümetin, ar-
ge faaliyetlerine yatırım yapması, verimli finansal sistem kurması, ticaret kısıt-
lamalarını azaltması ve ticaret hacmini artırmaya yardımcı olan sübvansiyonlar 
sağlaması önerilmiştir. Ercan (2020), ticari dışa açıklık ve gini endeksi arasındaki 
ilişkiyi Türkiye için 1987-2018 yıllık verileri kullanılarak Toda-Yamamoto ne-
densellik testiyle analiz etmiş ve reel ticari dışa açıklıktan gini endeksine doğru 
tek yönlü bir nedensellik tespit etmiştir. Akbakay ve Barak (2020), 13 yükselen 
piyasa ekonomisinin 1994-2014 yılları arasındaki verileri kullanılarak ekonomik 
küreselleşme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi Pooled Mean Group (PMG) 
yöntemiyle tahmin etmişler ve ticari küreselleşmede meydana gelen %1’lik bir 
artışın gelir eşitsizliğini %0.003 artırdığını belirlemişlerdir.

4. Analiz

Çalışmada ekonomik küreselleşmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki et-
kisi panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın kapsamı belirlenirken 
veri kısıtı dikkate alınmış olup OECD üye ülkeleri arasından dengeli veri seti 
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elde edilebilen 21 ülkenin 2005-2017 yılları arası verileri kullanılmıştır. Çalışmada 
bağımlı değişken olarak Gini endeksi, bağımsız değişkenler olarak ise ekonomik 
küreselleşme endeksi, işsizlik oranı, Ar-Ge harcamalarının milli hasıladaki payı ve 
nüfus artış oranı kullanılmış olup verilere ait açıklamalar Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Veri Seti
Değişkenler Açıklaması Birimi Kaynağı

Gini Endeksi (GE) Gini Endeksi Endeks UN Data
http://data.un.org/

Ekonomik 
Küreselleşme 
Endeksi (EKE)

Küreselleşmenin 
Ekonomik Boyu-
tu

Endeks KOF Swiss Economic Institute
https://kof.ethz.ch/

Teknolojik Gelişim 
Düzeyi (TGD)

AR-GE 
Harcamaları / 
Milli Hasıla

Oran
OECD Data
(https://data.oecd.org//)Nüfus Artış Oranı 

(NAO) Nüfus Değişimi Oran

İşsizlik (İO) İşsizlik Oranı Oran

Çalışmada ekonomik küreselleşmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki et-
kisini ortaya koyabilmek için aşağıdaki model Stata 15.0 programı kullanılarak 
tahmin edilmiştir.

 
Yukarıda modelde yer alan  çalışmanın yatay kesit birimlerini (ülkeleri),  ise 

zamanı göstermekte olup verilere ilişkin özet istatistikler Tablo 3’de belirtilmiştir. 

Tablo 3:  Seçili OECD Ülkeleri İçin Özet İstatistikler
Değişkenler Ortalama Standart Sapma

GE 31.426 4.187

EKE 77.910 8.455

TGD 1.676 0.834

NAO 0.317 0.802

İO 4.556 4.556

Gözlem (N) 273 (21)
Not: Gözlem (N) = Gözlem Sayısı (Yatay kesit birimi) 

Ekonomik küreselleşmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini belir-
lemek için kullanılacak modelin belirlenmesi ve kurulacak modelde oto-korelas-
yon ve değişen varyans sorunlarının olup olmadığı sırasıyla Hausman Test İsta-
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tistiği, Wooldridge (2002) oto-korelasyon testi ve Değiştirilmiş Wald (2001) testi 
ile incelenmiş olup elde edilen sonuçlar Tablo 4’te belirtilmiştir.

Tablo 4: Hausman Test İstatistiği, Oto-Korelasyon ve Değişen Varyans 
Sonuçları
Testler Hipotezler Ülkeler

Hausman Test İstatistiği H0: Tesadüfi etkiler modeli uygundur
H1: Sabit etkiler modeli uygundur

12.410
(0.015)***

Oto- Korelasyon
( Wooldridge)

H0: Oto-korelasyon yoktur
H1: Oto-korelasyon vardır

86.990
(0.000)***

Değişen Varyans
(Değiştirilmiş Wald)

H0: Değişen varyans sorunu yoktur
H1: Değişen varyans sorunu vardır

4428.280
(0.000)***

 Not: *** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Hausman testinden önce Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi kullanılarak 
tesadüfi etkiler modeli ile EKK modeli arasında hangisinin daha uygun olacağı 
test edilmiş ve tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Daha 
sonrasında tesadüfü etkiler ile sabit etkiler modelinden hangisinin daha uygun ol-
duğunu belirlemek üzere Hausman testi uygulanmıştır. Tablo 4’de Hausman test 
istatistiği olasılık değeri (p=0.015) olarak belirlendiği için H1: Sabit etkiler mode-
li uygundur hipotezinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Sabit etkiler modeli esas 
alınarak yapılan oto-korelasyon ve değişen varyans testlerinin olasılık değerleri de 
0.000 olarak tespit edildiğinden kurulan modelde oto-korelasyon ve değişen var-
yans sorunlarının olduğu tespit edilmiştir (Tatoğlu, 2018: 220). Çalışmanın yöntem 
kısmında seriler arasında birimler arası korelasyon sorununun olup olmadığı Pesa-
ran (2004) testi ile analiz edilmiş ve sonucu Tablo 5’de belirtilmiştir.

Tablo 5: Birimler Arası Korelasyon Test Sonucu
Testler Seçili OECD Ülkeleri
Pesaran (2004) 2.972 (0.003)***

Not: p değeri parantez içerisinde sunulmuştur. *** %1 anlamlılık düzeyini ifade 
etmektedir. 

Tablo 5’deki sonuçlara göre H0: Birimler arası korelasyon yoktur hipotezi, 
olasılık değeri 0.01’den küçük olduğu için reddedilmiş olup ülkeler arasında bi-
rimler arası korelasyon sorununun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmanın ilerle-
yen aşamalarında birimler arası korelasyon sorunu göz önünde bulunduran ikinci 
nesil panel birim kök testlerinin uygulanmasına karar verilmiş olup değişkenlerin 
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durağanlığı ikinci nesil birinci grupta yer alan Hadri panel birim kök testi ile sı-
nanmış (Tatoğlu, 2017: 72) ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da belirtilmiştir.

Tablo 6: Hadri Birim Kök Test Sonuçları

Seriler Test İstatistik Değeri Olasılık Değeri

GE 12.124 0.000***
EKE 17.135 0.000***
TGD 17.450 0.000***
NAO 16.648 0.000***
İO 17.750 0.000***

Not: *** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 6’da yer alan birim kök test sonuçlarına bakıldığında her bir değişken 
için “birimler birim kök içermektedir” temel hipotezi reddedilmekte ve serilerin 
%1 anlamlılık seviyesinde düzeyde durağan olduğu belirlenmiştir. Kurulan mo-
delde değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorunları göz 
önünde bulundurularak seriler arasındaki ilişkinin varlığını tespit etmek üzere 
Driscoll-Kraay (1998) dirençli standart hatalar modeli tercih edilmiş ve bu model 
ile elde edilen sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: Driscoll-Kraay Model Tahmini
Bağımlı Değişken:  GE T değeri P>|t| [95% Güven Aralığı]

EKE -0.132***
[0.009] -15.12 0.000 -.1512401 -.1131427

TGD -2.173***
[0.254] -8.55 0.000 -2.727284  -1.619562

NAO 0.308
[0.212] 1.45 0.172 -.1542598  .769566

İO 0.270***
[0.025] 10.86 0.000 .2155852   .323775

(Sabit Te-
rim)

42.886***
[0.812] 52.84 0.000 41.11757   44.65435

Not: *** %1 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir. [ ] içerisinde yer alan de-
ğerler standart hataları göstermektedir.

Tablo 7’deki tahmin sonuçlarına bakıldığında ekonomik küreselleşme endek-
sinde gerçekleşen 1 birimlik artışın gini endeksi üzerinde -0.132 birimlik nega-
tif bir etki meydana getirdiği görülmektedir. Gini endeksinde meydana gelen bu 
azalma ise gelir dağılımında adaletin sağlanması yönünde olumlu bir değişim 
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olarak yorumlanmaktadır. Kontrol değişkenlerden ise ülkelerin Ar-Ge harcama-
larına milli gelirden ayırdığı pay ile ifade ettiğimiz teknolojik gelişim düzeyin-
deki %1’lik değişimin gini endeksi üzerinde -2.173 birimlik negatif bir etki mey-
dana getirdiği görülmektedir. Gini endeksinde meydana gelen bu azalma da gelir 
dağılımında adaletin sağlanması yönünde olumlu bir değişim olarak yorumlan-
maktadır. İşsizlik oranında meydana gelen %1’lik değişimin gini endeksi üzerin-
de 0.270 birimlik pozitif bir etki meydana getirdiği görülmektedir. Gini endek-
sinde meydana gelen bu artış ise gelir dağılımında adaletin sağlanması yönünde 
olumsuz bir değişim olarak yorumlanmaktadır. Nüfus artış oranı değişkeninin 
katsayısı ise pozitif ancak istatistiksel olarak anlamsızdır.

Sonuç 

Küreselleşme süreci ile birlikte ülkeler arasındaki gelir dağılımı farkının gide-
rek azaldığını savunan olduğu gibi küreselleşme sürecinin azgelişmiş ve gelişmiş 
ülkeler arasındaki uçurumu giderek arttığını savunanlarda bulunmaktadır. Aynı 
şekilde küresel büyümeden hem yüksek hem de düşük gelir grupların faydalana-
bileceğini düşüneneler olduğu gibi küreselleşme neticesinde artacak küresel ge-
lirden herkesin eşit bir şekilde yaralanamayacağı ve gelir eşitsizliğinin artacağını 
belirtenlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada ise küreselleşmenin, ekonomik küre-
selleşme özelinde gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisini tahmin edebilmek 
için 21 OECD ülkesinin 2005-2017 yılarına ait verileri kullanılmıştır. Çalışmada 
bağımlı değişken olarak Gini endeksi, bağımsız değişkenler olarak ise ekonomik 
küreselleşme endeksi, işsizlik oranı, Ar-ge harcamalarının milli hasıladaki payı 
ve nüfus artış oranı kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle kullanılacak modeli belir-
lemek üzere Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı testi kullanılarak tesadüfi etkiler 
modeli ile EKK modeli arasında hangisinin daha uygun olacağı test edilmiş ve 
tesadüfi etkiler modelinin daha uygun olduğu belirlenmiştir. Sabit etkiler modeli 
ile tesadüfi etkiler modeli içerisinden daha uygun olanı test etmek üzere ise Haus-
man testi yapılmış ve sabit etkiler modelinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Sabit etkiler modeli esas alınarak modelde yer alabilecek sorunları tespit etmek 
üzere; Wooldridge (2002) otokorelasyon testi ve Değiştirilmiş Wald (2001) de-
ğişen varyans testleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca modelin yatay kesit bağımlılığı 
Pesaran (2004) testi ile gerçekleştirilmiştir. Hem oto-korelasyon hem de değişen 
varyans ve yatay kesit bağımlılığın varlığı tespit edilmiş olup seriler arasındaki 
ilişki Driscroll ve Kraay (1998) standart hatalar ile tahmin edilmiştir. 

Yapılan tahminler neticesinde ekonomik küreselleşmenin ve Ar-Ge harcama-
larının milli hasıladaki payında meydana gelen artışın gelir dağılımı eşitsizliğini 
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negatif yönde etkilediği (azalttığı), işsizlik oranının gelir dağılımı eşitsizliğini 
pozitif yönde etkilediği (arttırdığı), nüfus artış oranının gelir dağılımı eşitsizliği 
üzerindeki etkisinin ise pozitif ancak istatistiksel olarak anlamsız olduğu belir-
lenmiştir. Küreselleşmenin gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki etkisi için edilen 
sonuç, Hussain vd. (2009), Georgantopoulos ve Tsamis (2011), Bukhari ve Mu-
nir (2016), Yücel ve Altıntaş (2019) ve Munir ve Bukhari (2020) çalışmalarıy-
la uyumlu bulunmuştur. Çalışmanın kısıtı olarak 2005-2017 dönemi verilerine 
ulaşılabilen OECD ülkeleri tercih edilmiş olup küreselleşmenin gelir dağılımı 
eşitsizliği üzerindeki etkisi için yapılacak bundan sonraki çalışmalarda ekono-
mik küreselleşme endeksine ilaveten politik ve sosyal küreselleşme endeksleri 
ve farklı kontrol değişkenler (eğitim seviyesi, kamu harcamaları, vergi yükü vb.) 
kullanılabilir. Ayrıca gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş farklı ülke sepetle-
ri oluşturularak küreselleşmenin bu ülkelerdeki gelir dağılımı eşitsizliğini hangi 
yönde etkilediği araştırılabilir.  

Kaynakça 

1. Akbakay Z, Barak D. Yükselen piyasalarda ekonomik küreselleşme ve 
gelir eşitsizliği ilişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 
2020; 16(1): 17-34.

2. Altıner A, Bozkurt E,Toktaş Y. Küreselleşme ve ekonomik büyüme: Yük-
selen piyasa ekonomileri için bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik 
Yorumlar. 2018; 639: 117 - 162

3. Asteriou D, Dimelisb S, Moudatsou A. Globalization and income inequ-
ality: A Panel data econometric approach for the EU27 countries. Econo-
mic Modelling. 2014; 36: 592–599.

4. Atif SM, Srivastav M, Sauytbekova M, Arachchige, UK. Globalization 
and income Iinequality: A panel data analysis of 68 countries. MPRA. 
2012; Paper No. 42385. 

5. Baum C. (2001). XTTEST3: Stata module to compute modified Wald sta-
tistic for groupwise heteroskedasticity.

6. Bhagwati, J. (2004). In defense of globalization, New York: Oxford Uni-
versity Press.

7. Beer L, Boswell T. The effects of globalization on inequality: A cross-na-
tional analysis, Halle Institute Occasional Paper. 2001.

8. Bukhari M, Munir, K. Impact of Globalization on income inequality in 
selected Asian countries, MPRA. 2016; Paper No. 74248.

9. Bükey AM, Çetin BI. Türkiye’de gelir dağılımına etki eden faktörlerin 



197

en küçük kareler yöntemi ile analizi. Maliye Araştırmaları Dergisi. 2017; 
3(1): 103-117.

10. Dorn F, Fuest C,  Potrafke N. Globalization and income inequality revisi-
ted. Ifo Working. 2018; Paper No. 247

11. DPT. Gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele. Özel İhti-
sas Komisyonu Raporu. 2001.

12. Driscoll JC. ve Kraay AC. Consistent covariance matrix estimation with 
spatially dependent panel data.  Review of Economics and Statistics. 1998; 
80(4): 549-560.

13. Ercan O. The relationship between trade openness and income distribu-
tion in Turkish economy: Toda-Yamamoto causality test approach. The 
Journal of Economics and Related Studies. 2020; 2(3): 471-486.

14. Georgantopoulos AG, Tsamis AD. The impact of globalization on income 
distribution: The case of Hungary. Research Journal of International Stu-
dies. (2011); 21: 17-25.

15. Günel T. Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerin gelir dağılımına etki-
si: Ekonometrik bir uygulama. Journal of Yasar University. 2019; 14/55: 
277-287

16. Gygli S, Haelg F, Sturm JE. The KOF globalisation index-revisited. KOF 
Working. 2018; Paper, No. 439.

17. Hadri K. Testing for stationarity in heterogeneous panel data. The Econo-
metrics Journal. 2000; 3(2): 148-161.

18. Haq M, Badshah I, Ahmad I. Does globalisation shape income inequality? 
Empirical evidence from selected developing countries. Pakistan Deve-
lopment Review. 2017; 56(4): 251-278.

19. Haseeb M, Suryanto T,  Hartani NH,  Jermsittiparser K. Nexus between 
globalization, income inequality and human development in Indonesian 
economy: Evidence from application of partial and multiple wavelet co-
herence. Social Indicators Research. 2020; 147: 723-745. 

20. Hausman JA. Specification tests in econometrics, econometrica. Journal 
of the Econometric Society. 1978; 1251-1271.

21. Hussain S, Chaudhry IS, Hasan M. Globalization and income distributi-
on: Evidence from Pakistan. European Journal of Social Sciences. 2009; 
8(4): 683-691. 

22. Inmee B, Qichao S. Impact of economic globalization on income inequ-
ality: Developed economies vs emerging economies. Global Economy 
Journal,  2016; 16(1): 49-61.

23. KOF SEI. KOF globalisation index structure. 2019.



198

24. Lee KK. Globalization, income inequality and poverty: Theory and empi-
rics. Social System Studies. 2014; 28: 109-134.

25. Lorenz MO. Methods of measuring concentration of wealth,  Publications 
of the American Statistical Association. 1905; 9: 209-219.

26. Mah JS. The impact of globalization on income distribution: The Korean 
experience. Applied Economics Letters. 2002; 9(15): 1007-1009.

27. Martens P, Caselli M, De Lombaerde P, Figge L, Scholte JA. New directi-
ons in globalization indices. Globalizations. 2015; 12(2): 217-228

28. Miralamli P. The assessment of the gini concentration ratio (gini coeffi-
cient). Economic Development/ECON. 2018; 1-3. 

29. Munir K, Bukhari M. Impact of globalization on income inequality in Asi-
an emerging economies.  International Journal of Sociology and Social 
Policy. 2020; 40(1/2): 44-57.

30. Özcan G, Özmen İ. Küreselleşme yükselen ekonomilerde gelir dağılımı-
nı etkiler mi?, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 8 (2): 35-52.

31. Park KH. Education, globalization and income inequality in Asia. Tokyo: 
Asian Development Bank Institute. 2017; ADBI Working Paper 732: 1-20.

32. Pesaran MH. (2004). General diagnostic tests for cross section dependen-
ce in panels. Discussion Paper No. 1240

33. Sayın AA. (2019). Küresel tedarik zinciri yönetimi, Editör: M. Öz için-
de, Küresel Pazarlama Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, (s. 127-159), 
Konya: Eğitim Yayınevi.

34. Stiglitz JE. (2002), Globalization and its discontents. New York: W. W. 
Norton.

35. Şen H, Sağbaş İ. (2016). Vergi teorisi ve politikası. İkinci Baskı, Kalkan 
Matbaacılık, Ankara. 

36. Tatoğlu FY (2017). Panel zaman serileri analizi: Stata uygulamalı, Beta 
Yayınları, İstanbul.

37. Tatoğlu FY (2018). Panel veri ekonometrisi: Stata uygulamalı, Beta Ya-
yınları, İstanbul.

38. Uysal S, Vatansever Deviren N. Küreselleşmenin gelir eşitsizliğine olan 
etkisinin analizinde yeni bir yöntem: küresel gelir dağılımı endeksi. Ulus-
lararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016; 9(44): 1250-1259.

39. Ürper T. (2018). Kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi: 
Türkiye örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

40. Wooldridge JM. (2002). Econometric analysis of cross section and panel 



199

data. Cambridge, MA: MIT Press.
41. Yasmin B, Siti Nur Ain M, Noraida, AW. The effect of globalization on 

income inequality in ASEAN-5. Journal Of Economics and Management 
Science. 2016; 2: 12-20. 

42. Yue L. Globalization and inequality in China. Northeastern Research. 
2010; 18(19): 1-13.

43. Yücel D, Altıntaş H. Küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar ve gelir 
dağılımı üzerine karşılaştırmalı bir analiz, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019; 53:1-22.





201

Bölüm-11

Ekonomik Büyüme ve İnsani Gelişim İndeksi 
Arasındaki İlişki: 

OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Kurtuluş BOZKURT1 

 M. Özgür YANARDAĞ2

 

1  Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü, 09000, Aydın/
Türkiye, e-mail: kurtulus.bozkurt@adu.edu.tr

2  Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü, 09000, Aydın/
Türkiye, e-mail: ozguryanardag@adu.edu.tr





203

Giriş

Kalkınma sürecinin nihai hedefi olarak tanımlanan İnsani Gelişme ile daha 
genel refah için literatürde biraz da kusurlu bir araç olarak tanımlanan Ekonomik 
Büyüme karşılaştırmaları son yılların küreselleşen dünyasında önemli bir yer et-
mektedir. Benzer şekilde, artan gelir hane halkı ve hükümetlerin sahip olduğu 
seçenek ve yetenek yelpazesini artıracağı ölçüde de, ekonomik büyüme insani 
gelişmeyi artıracaktır. Bu makale, bu ilişkileri ve ilgili iki yönlü bağlantıları ana-
liz etmektedir. 

İnsani Gelişme Endeksi, her ülkedeki insan kaynaklarının gelişimini ölçen bile-
şik bir endeks olup, beklenen yaşam süresi, kişi başına düşen gelir, öğrenim gören 
ortalama yıl sayısı ve eğitim yılı sayısının dört göstergesinin oluşması beklenmek-
tedir. İnsani Gelişme Endeksi’ne göre ülkeler; insani gelişmenin yüksek olduğu ül-
keler, yani yüksek insani gelişme gösteren ülkeler ve insani gelişme oranlarının orta 
ve düşük olduğu ülkeler olarak ikiye ayrılmaktadır. (Khodabakhshi, 2011: 251).

Gelişimin hedefi, insanların uzun ve sağlıklı yaşayabileceği ve bilginin yarar-
lanabileceği koşullar yaratmaktır. İnsan Kaynakları Gelişimi Endeksi, her ülke 
için ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri ve ekonomik kalkınma-
da etkili bir rol olarak kabul edilmektedir. İnsani gelişme, temel kalkınma fikri 
olarak yani, sadece bir parçası olan, içinde yaşanılan ekonominin zenginliğinden 
ziyade, insan hayatının zenginliğini ilerletmekle ilgilenmektedir. İnsani gelişme 
endeksleri, insani gelişmenin farklı alanlarındaki ülke başarılarının bir değerlen-
dirmesini sağlamaktadır. İnsani Gelişme Endeksi, her ülkedeki başarıyı üç insani 
gelişme kriterine dayalı olarak ölçen bileşik bir endekstir: uzun ve sağlıklı bir ya-
şam, bilgiye erişim ve iyi yaşam şartlarıdır.

İnsanlar her milletin gerçek zenginliğidir. İnsani gelişmenin amacı, insanları-
nın uzun bir ömür yaşayabileceği ve sağlıklı ve verimli bir fayda sağlayabileceği 
koşullar yaratmaktır. Dolayısıyla kalkınma, yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin 
bir başlangıcıdır ve hem altyapı, konut kalitesi ve genel olarak yaşam standartları 
gibi materyalleri hem de eğitim, ifade özgürlüğü ve kültürel tezahür gibi manevi 
unsurları içermektedir. 

İnsani gelişmenin önemli bir özelliği, sosyo-ekonomik kalkınmanın insanlar 
tarafından gerçekleştirildiğini ve bu nedenle insana, yani eğitim, öğretim ve kül-
tür, mesleki eğitim ve sağlık alanlarına yapılan yatırıma dayalı insan potansiyeli-
nin yaratılması ve mükemmelleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Mihae-
la, Georgiana, 2015: 118). Bütün bu nedenlerden dolayı insani gelişme, özellikle 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili olmak üzere küresel politika gündem-
lerinde giderek daha fazla yer almaktadır (Susnik, Zaag, 2017: 1705).
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Ravallion (2014), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Gini Katsayıları’nı kul-
lanarak, 1980-2010 yılları arasında, istatistiki rakamları da göz önüne alarak yaptı-
ğı analizde, bir nüfus içindeki eşitsizliğin, insani gelişmeyi teşvik etmeyeceği, re-
fah ve kaynakların adil dağılımını önleyeceği ve nihayetinde bir ülkedeki büyüme 
beklentilerini durdurabileceği sonucuna varmaktadır. 

Ranis (2004), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, UNDP Human Development 
Report’a göre 1960-1990 arası yaptığı analizde, insan kapasitesi ve özgürlüğün art-
masının ekonomik performansın artmasına yol açtığını ve insani gelişmenin kalkınma 
üzerinde önemli bir etkisi olacağı sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde, gelir artışının 
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aynı ölçüde hanehalkı ve aynı zamanda hükümetler için fayda sağlayan seçenek ve 
yetenek çeşitliliğini artırdığı ölçüde; bu şekilde büyüme insani gelişmeyi artıracaktır.

Ramirez ve diğerleri (1998), 1960-1992 yılları arasında, 76 gelişmekte olan ülke-
de yaptıkları panel veri analizinde, ekonomik büyüme ile insani gelişme arasındaki 
bağlantıları araştırırken, biri ekonomik büyümeden insani kalkınmaya, diğeri ise ters 
yönde, insani gelişmeden ekonomik büyümeye doğru iki yönlü ilişki tanımlamışlardır 
Hem böyle bir yön olarak hem de sosyal hizmetler ve eğitim için yapılan kamu har-
camaları, ekonomik büyüme ile insani gelişme arasındaki ilişkiyi belirleyen önemli 
bağlantılardır sonucuna varmışlardır. Yatırım oranı ve gelir dağılımı bağlantıları ise, 
insani gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi belirlemek için önemlidir.

Sen (2000), 1980 sonrası gelişmekte olan ülkeler için, Human Development 
Report’u göz önüne alarak sosyo-ekonomik bir analiz yapmıştır. Gelir büyümesi, 
ekonominin kaynaklar üzerindeki hakimiyetini kapsadığı için bireylerin yetenek-
lerini ve dolayısıyla bir ulusun insani gelişmesini doğrudan artırmada ana katkı 
yapmaktadır. Örneğin, Hindistan›ın Kerala eyaleti vatandaşlarının yaşam beklenti-
leri ve okuryazarlık oranları birçok gelişmiş ülkeninkiyle karşılaştırılabilir olması-
na rağmen, bu tür ülkelerin vatandaşlarının gelişmiş ülkelerin vatandaşlarına göre 
daha iyi barınma, ulaşım veya eğlence gibi çok çeşitli faktörlere ulaşmada gelir 
olarak düşük kalmaktadır. Bir araç olarak GSYİH’nın İGE üzerindeki önemini vur-
gulamaktadır. Bununla birlikte, GSYİH’nın hem özel harcamalar hem de hükümet 
programları aracılığıyla okuryazarlık ve sağlık çıktıları üzerinde güçlü bir etkisi 
vardır. Dolayısıyla, yüksek gelirler diğer önemli insani gelişme hedeflerine ulaşıl-
masını kolaylaştırdığı ölçüde, insani gelişme üzerinde de dolaylı bir etkiye sahiptir.

Anand ve Ravallion (1993), 1990 Human Development Report’u (İnsani Kal-
kınma Raporu) göz önüne alarak sosyo-ekonomik bir analiz yapmışlardır. Ekono-
mik büyümenin İGE üzerindeki etkilerinin çoğunun, merkezi veya yerel hükümet 
bütçe harcamalarından kaynaklanacağını bulmuşlardır. Ancak, bu etkinin gücü ta-
mamen harcama hedeflemesi ve dağıtımının etkinliğine bağlıdır. Hükümet, İGE 
iyileştirme için en yüksek potansiyele sahip ilköğretim ve sağlık gibi öncelikli sek-
törleri belirlemelidir. İGE için devlet harcamaları ağırlıklı olarak düşük gelir grup-
larına ve bölgelere dağıtılmalıdır, çünkü burada en yüksek marjinal etkinin yaşana-
cağı yer burasıdır. Hükümet ayrıca bu harcamaları verimli bir şekilde tahsis edecek 
kurumsal kapasiteye sahip olmalıdır.

Yine aynı raporun 2000 yılına göre yapılan analizde, Rajkumar ve Swaroop 
(2002), Afrika, Latin Amerika ve Yeni Zelanda’yı dikkate alarak, ekonomik büyü-
menin İGE üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, kamu 
harcamalarının etkililiğinin yönetişim kalitesine bağlı olduğunu ve hükümetin he-
sap verme sorumluluğunun önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Burada-
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ki ampirik kanıt daha belirsiz olsa da, teori; merkezi olmayan, yerel olarak hesap 
verebilir bir hükümet sisteminin kaynak tahsisi ve hizmet sunumunda avantajları 
olabileceğini öne sürmektedirler.

Birdsall, N., Ross, D., Sabot, R. (1995),  Doğu Asya ülkelerinde, 1980-1990 yıl-
ları arasında analiz yapmışlardır. İnsani gelişmenin çeşitli bileşenlerinin her birinin 
ekonomik büyüme üzerinde belirgin bir etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. Örne-
ğin eğitim, işgücü verimliliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Malezya, Gana ve 
Peru’dan alınan verileri kullanarak yaptığı panel veri analizinde bir çiftçinin okul-
daki her fazladan yılı, üretimde yıllık % 2-5 artışa neden olmaktadır.

Dufflo (2001), 1974-1978 yılları arasında, Endonezya’da yaptığı panel veri ana-
lizi sonucunda, ekonomik büyüme ile birlikte, 1000 çocuk başına inşa edilen her 
ek okul için ücretlerde % 1,5 ila 2,7 arasında bir artış tahmin etmektedir. Verimlilik 
üzerindeki doğrudan etkisinin yanı sıra eğitim, yenilik ve teknolojik gelişmelerin 
oranını da etkilemektedir. Dolayısıyla Toplam GSYİH ile İGE (İnsani Gelişim En-
deksi) arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. 

Strauss ve Thomas (1998), 1993 World Bank Report’u (Dünya Bankası Raporu) 
göz önüne alarak sosyo-ekonomik bir analiz yapmışlardır. Sağlık ve beslenmedeki 
iyileştirmelerin üretkenliği ve geliri arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Uçan ve Koçak (2018), Human Development Report’u (İnsani Kalkınma Rapo-
ru) göz önüne alarak, 1990- 2015 yılları arasında Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç 
ve Amerika Birleşik Devletlerini  kapsayan bir Pedroni Eşbütünleşme analizi yap-
mışlardır. Büyüme ( gelir) ile İGE arasında uzun dönemli bir ilişki tespit etmişlerdir.

Erdem ve Çelik (2019), 1995-2014 yılları arasında 33 Afrika Ülkesi’nin panel 
veri analizini yapmışlardır. İGE ile büyüme (gelir) arasında pozitif bir korelasyon 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İGE ile eğitim değişkenleri arasında negatif ve an-
lamlı bir ilişki, İGE ile sağlık arasında pozitif ancak anlamsız bir ilişki olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Bunlar kısa dönemli sonuçlardır. Uzun dönem ARDL analizlerine 
göre İGE ile büyüme (gelir) arasında negatif ve anlamlı, yine İGE ile sağlık-eğitim 
arasında pozitif, anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Yöntem ve Uygulama

Çalışmanın yöntem kısmından panel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalış-
mada incelenen ülkeler OECD ülkeleridir ve söz konusu ülkelere ait Kişi Başına 
GSYİH verileri OECD’nin İstatistiki Veri Tabanından alınmıştır. İnsani Gelişim 
Endeksi verileri ise Birleşmiş Milletlerin İnsani Gelişim Veri (1990-2018) Ban-
kasından alınmıştır.  Bu noktada sağlıklı verilere ulaşılabilen ülkelere ait seriler-
den 1990-2018 dönemini kapsayan bir panel veri seti oluşturulmuştur. 
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Söz konusu ülkeler ise Almanya, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Danimar-
ka, Finlandiya, Fransa, G. Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İs-
veç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Meksi-
ka, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zellanda 
ve Yunanistan’dır. Çalışmada, ekonomik büyümenin göstergesi olarak kişi başına 
GSYİH, İnsani Gelişmenin göstergesi olarak ta İnsani Gelişim Endeksi kullanıl-
mıştır. Değişkenlere ilişkin tanımlamalar Tablo 1’de verilmiştir ve değişkenlerin 
logaritmik formları analizlerde kullanılmıştır.

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler

Değişken Sembol Açıklama

Kişi Başına Gayri Safi 
Yurtiçi Hâsıla

gsyih Sabit Fiyatlarla, mevsimsellikten arındırılmış, 
harcama yöntemine göre hesaplanmış (ABD 
Doları)

İnsani Gelişim Endeksi 
(HDI)

ige Yaşam beklentisi endeksi, Eğitim endeksi ve 
GNI indeksi kullanılarak hesaplanmıştır (De-
taylı bilgi için İnsani Gelişme Raporu, 2019’a 
bakınız)

Çalışmanın yöntem kısmında ise öncelikle serilere ilişkin açıklayıcı istatistik-
ler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Açıklayıcı İstatistikler
Değişkenler Obs. Mean Std. Dev. Min. Max.
gsyih 899 30399,58 20546,44 1731,209 118823,6

ige 899 0,840245 0,0658786 0,579 0,954

Tablo 3’te ise yatay kesit bağımlılığını tespit eden Breusch Pagan LM Test İs-
tatistiği sonuçları verilmiştir. Tablo 3’e bakıldığında her iki serinin de yatay kesit 
bağımlılığı içerdiği tespit edilmiştir.

Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı Sonuçları
Değişkenler LM Test İstatistiği Olasılık Değeri
gsyih 11019,93 0,0000

ige 8245,72 0,0000



208

Bir sonraki aşamada ise Peseran (2004; 2006)’a ait Panel Birim Kök Testleri 
ile serilerin durağan olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 4’te de görüldüğü üzere 
yapılan analiz sonucunda GSYİH serisinin düzeyde durağan olmadığı ancak bir 
farkı alındığında durağanlaştığı tespit edilmektedir. İnsani Gelişim Endeksi seri-
sinin ise %1 anlamlılık düzeyinde, düzeyde durağan olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: CADF Testi Sonuçları
Z İstatistiği Olasılık Değeri

gsyih
Düzey -0,388     0,349
Bir Farkta -21,661    0,000

ige Düzey -2,761     0,003

Bu noktada GSYİH serisi ile İnsani Gelişim Endeksi serileri arasında eşbü-
tünleşme ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek için Westerlund testi yapılmış-
tır. Sonuç olarak 5 numaralı tabloda da görüldüğü üzere her iki seri arasında bir 
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 5: Westerlund (2007) Testi Sonuçları
Test Değeri Z-İstatistiği Olasılık Değeri

Gt -3,235  -9,028  0,000
Ga -8,793  -1,635  0,051
Pt -12,556  -4,290  0,000
Pa -10,338  -7,258  0,000

Çalışmada eş bütünleşme analizinden sonra kurulan modelin eğim hetero-
jenliği içerip içermediğini tespit etmek için temel hipotezi eğim homojenliğinin 
bulunduğu varsayımına dayanan Blomquist & Westerlund (2013)’ün geliştirdiği 
eğim heterojenliği testi yapılmış ve sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6: Slope Heterogeneity Test Sonuçları

Note: ** %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
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Tablo 6’da yer alan eğim heterojenliği analiz sonuçları; eğim homojenliği üze-
rine kurulan temel hipotezi ret etmektedir, dolayısıyla modelin eğiminin hetero-
jen olduğunu ifade etmektedir.

Son olarak iki seri arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek için Dumitres-
cu & Hurlin (2012) Granger Nedensellik testi yapılmıştır. 7 numaralı tablodaki 
sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre sırasıyla 1, 2, 3, ve 4 gecikmeli değerlerde,  
hem insani gelişim endeksinden kişi başına GSYİH’ya doğru hem de kişi başına 
GSYİH’dan insani gelişim endeksine doğru çift taraflı bir nedensellik ilişkisinin 
olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 7: Dumitrescu & Hurlin (2012) Granger Nedensellik Testi Sonuçları

Note: ** %1 ve *** %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
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Sonuç

Küresel kalkınma, insani gelişme ve her ikisinin de nasıl hızlandırılacağı ülke-
ler için bir süredir önemli politika soruları olmuştur ve kalkınma hedeflerinin ve 
son zamanlarda çoğu insani gelişmeyle ilgili olan sürdürülebilir kalkınma hedef-
lerinin benimsenmesiyle özel dikkat çekmiştir. Devletlerin gelişmesi, kalkınması 
1980’lere kadar olan süreçte yalnızca gelir (GSYİH) eksenli idi. 1980’lerden son-
ra artık insani gelişme kavramı güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak üretimin 
artması bunun için önemli bir faktördür. Yani bir nevi sosyo-ekonomik olarak ile-
ri seviyelere gitmek ülkelerin ana amaçları olmuştur. İnsani gelişme kavramından 
ilk bahseden kişilerin başında Amartya Sen gelmektedir. 

Ekonomik büyümenin, bir ulusun insani gelişme düzeyi üzerindeki etkisi ve 
yine aynı şekilde insani gelişmenin, ekonomik büyüme üzerinde çok önemli etkile-
ri mevcuttur. Aynı zamanda bu etkileşimler toplumun diğer koşullarına da bağlıdır. 
Burada önemli olan, hem hane halkı içinde mikro düzeyde hem de makro düzeyde 
gelir dağılımının rolüdür. Makro düzeyde, ekonomik büyümeden gelen gelirin da-
ğılımı, insani gelişme üzerinde de güçlü bir etkiye sahip olacaktır. Gelir, insani ge-
lişmenin artmasında önemli bir unsurdur ve nüfusun gerçek ihtiyaçlarına hükümet 
programlarından daha yakından yanıt verebilir. Bununla birlikte, gelir her zaman 
insani gelişmeye azami katkıda bulunan mallara ve hizmetlere gitmeyebilir.

İnsani gelişme, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahiptir. İnsani 
gelişme, daha geniş bir kavramı temsil etse de, birçok unsuru daha geleneksel 
beşeri sermaye kavramı ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Dolayısıyla, insani ge-
lişme zorunlu olarak beşeri sermaye ile ilişkili olduğu ve beşeri sermaye bir ulu-
sun ekonomik büyümesini etkilediği ölçüde, insani gelişmenin ekonomik büyü-
me üzerinde bir etkisi olması kaçınılmazdır.

İGE (eğitim-sağlık-gelir) ile ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkinin 
pozitif bir şekilde var olabilmesi için kaynakların adil dağılımına yönelik yatırım 
çalışmaları ülkelerin siyasi otoriteleri tarafından yapılmalıdır. Yani hükümet politi-
kalarının güçlü etkileri vardır. İnsani gelişime yönelik iyileştirmeleri gerçekten de 
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için bir ön koşulsa, bir ülkeyi insani gelişim 
olarak eşik seviyesinin üzerine çıkarmak için hükümet politikası ve kamu finans-
manı gereklidir. Eğitim ve sağlık düzeylerini iyileştirmek öncelikli olmalı veya en 
azından büyümeyi doğrudan geliştirme çabalarıyla birlikte hareket edilmelidir. 

Ekonomik büyüme, yalnızca gelir elde etmek için tek bir olasılığın kapsamına 
odaklanır. Ancak insani gelişme, tüm olasılıkların yani ekonomik, sosyal, kültü-
rel ya da politik olarak ele alınmasını gerektirir. Böylece gelir, insani gelişme için 
bir araç olur. Bu nedenle, ekonomik büyüme insani gelişme için gerekli ancak 
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yeterli değildir. Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın ve her şey ne kadar iyi planlanır-
sa da, eğitimin her şeyden önce sosyal bir faydadır. Esas olarak topluma hizmet 
eder ve ancak o zaman ekonomiye de hizmet etmiş olur. Bu konuda nasıl hare-
ket edilirse edilsin, eğitimden refaha sıçrama, ekonomik uzmanlaşmadan geçme, 
önemli bir adımı, yani sosyal adımı dikkate almadan yapılamaz. Eğer bu sosyal 
aşama atlanırsa ve doğrudan kâra odaklanılırsa, başarı bir süreliğine olur, ancak 
kalıcı olmaz. 
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EKLER

EK 1: Kişi Başına GSYİH serisine ait grafikler

1 (Avusturalya), 2 (Avusturya), 3 (Belçika), 4 (Kanada), 5 (Şili), 6 (Danimar-
ka), 7 (Finlandiya), 8 (Fransa), 9 (Almanya), 10 (Yunanistan), 11 (Macaristan), 
12 (İzlanda), 13 (İrlanda), 14 (İsrail), 15 (İtalya), 16 (Japonya), 17 (G. Kore), 18 
(Lüksemburg), 19 (Meksika), 20 (Hollanda), 21 (Yeni Zelanda), 22 (Norveç), 23 
(Polonya), 24 (Portekiz), 25 (Slovakya), 26 (Slovenya), 27 (İspanya), 28 (İsveç), 
29 (İsviçre), 30 (Türkiye), 31 (İngiltere) 
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EK 2: İnsani Gelişim Endeksine ait grafikler

1 (Avusturalya), 2 (Avusturya), 3 (Belçika), 4 (Kanada), 5 (Şili), 6 (Danimar-
ka), 7 (Finlandiya), 8 (Fransa), 9 (Almanya), 10 (Yunanistan), 11 (Macaristan), 
12 (İzlanda), 13 (İrlanda), 14 (İsrail), 15 (İtalya), 16 (Japonya), 17 (G. Kore), 18 
(Lüksemburg), 19 (Meksika), 20 (Hollanda), 21 (Yeni Zelanda), 22 (Norveç), 23 
(Polonya), 24 (Portekiz), 25 (Slovakya), 26 (Slovenya), 27 (İspanya), 28 (İsveç), 
29 (İsviçre), 30 (Türkiye), 31 (İngiltere)
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Giriş

Gelir ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemeye olan ilgi giderek 
artmaktadır. Ülkelerin ekonomik yapıları ve sağlık harcamaları birbirlerinden 
farklılıklar göstermesine rağmen, kişi başına gayri safi yurtiçi hasılaya göre ül-
keler için sağlık harcamalarında artış eğilimi vardır. 1980’lerde birçok kişi büyü-
menin etkilerini analiz etmiş; eğitim, sağlık, Ar-Ge, teknolojik gelişmeler, hükü-
metin yeni fonksiyonları, bilgi birikimi, finansal gelişmeler, ölçek ekonomileri, 
gelir dağılımı ve daha birçok üretim faktörünün etkilerini farklı bir perspektiften 
anlamaya çalışmışlardır. 

Ekonomistler, 1990’ların başında verimlilik ve büyümenin belirleyicisi olarak 
beşeri sermayenin rolüne daha fazla vurgu yapmaya başlamışlardır. O zamandan 
beri, ekonomik büyümede sağlık ve eğitimin önemi büyük ilgi görmüş ve son 
on yılda beşeri sermaye birikiminin ekonomik büyümenin önemli bir belirleyi-
cisi olduğu konusunda güçlü bir fikir birliği ortaya çıkmıştır. Beşeri sermayenin 
ana kaynaklarından birini oluşturan eğitime ek olarak, toplumun sağlık düzeyi de 
önemli bir unsurdur. Dolayısıyla, toplumun sağlık düzeyi ile ekonomik gelişimi 
arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir.

Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki ile ilgili literatüre değinilecek, daha sonra OECD Ülkeleri için 
sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak analiz 
edilecektir.

Literatür
Sağlık harcamaları insanın genel refahı için merkezi olmasının yanında, artan 

verimlilik ve genel ekonomik büyüme ile bir ekonominin gelişmesi noktasında 
önemli bir önkoşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, dünyanın dört bir yanın-
daki hükümetlerin toplumları için iyi bir sağlık hizmeti elde etmek amacıyla gü-
nümüzde neden muazzam çabalar harcadığını da göz önüne sermektedir. Sağlık 
harcamaları beşeri sermayenin temel bileşenlerinden biridir ve sağlık harcama-
larındaki artış ile sağlık alanındaki gelişmeler beşeri sermayenin kalitesini artır-
maktadır. Dolayısıyla sağlık alanındaki bu gelişmeler beşeri sermayenin kalitesi-
ni artırması nedeniyle de ekonomik büyüme ve kalkınma içinde önemli bir girdi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak zaman serisi 
analizi yapılmış çalışmalara ve sonuçlarına ilişkin aşağıda Tablo 1’de bir literatür 
Özeti verilmiştir.
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Tablo1: Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Bazı Ampirik Çalışmala-
rın Özeti
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Yöntem ve Uygulama

Çalışmanın yöntem kısmında zaman serisi analizleri yapılmıştır ve çalışma-
da incelenen veri seti 1975-2018 dönemini kapsayan OECD’nin İstatistiki Veri 
Tabanından alınmış sağlıklı verilere ulaşılabilen OECD ülkelerine ait verilerdir. 
Söz konusu ülkeler ise ABD, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fin-
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landiya, G. Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Japonya, 
Kanada, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yeni Zellanda’dır. Çalışmada, ekonomik 
büyümenin göstergesi olarak kişi başına GSYİH, sağlık harcamalarının gösterge-
si olarakta kişi başına sağlık harcamaları kullanılmıştır. Değişkenlere ait tanımla-
malar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenlere ilişkin Bilgiler
Değişken Sembol Açıklama
Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla

GSYİH Sabit Fiyatlarla, mevsimsellikten 
arındırılmış, harcama yöntemine 
göre hesaplanmış (ABD Doları)

Kişi Başına Sağlık Harcamaları SH Milyar ABD Doları

Bu çalışmanın amacı yıllık olarak 1975 – 2018 dönemine ait seçilmiş OECD 
ülkeleri arasından bağımlı değişken GSYİH ile bağımsız değişken SH arasındaki 
ilişkiyi analiz etmektir. Bunun için aralarında anlamlı model kurulabilen ülke-
ler için ADF birim kök testi ile değişkenlerin durağan olup olmadığını belirle-
mek, aynı dereceden durağan ülkeler için uzun dönem ilişki olup olmadığını an-
lamak için Johansen eşbütünleşme testleri (λmax ve λtrace) yapılmıştır. Diğer taraftan 
kısa dönemli ilişki olup olmadığını anlamak içinde Granger ve Toda-Yamamoto 
nedensellik analizi uygulanmıştır. Analiz çalışmasında Logaritmik - Logaritmik 
model en tutarlı sonuçlar verdiği için orijinal verilerin logaritmik halleri kullanıl-
mıştır. Çalışmada kullanılan testlerde literatürde en çok tercih edilen %5 anlam-
lılık düzeyi tercih edilmiştir. 

Durağanlık için Birim Kök Testi

Çalışmanın başında 19 OECD ülkesi arasında çeşitli kriterlere göre en uygun 
model belirlenmiştir. Kurulan en uygun modelde katsayılar ve model anlamlı, 
modelin hatası ve hata kareler toplamı en küçük, belirlilik katsayısı 1’e yakın ve 
bilgi kriterleri istenilen aralıkta olup olmadığı kontrol edilmiştir. Ayrıca model-
den elde edilen hataların normal dağılıp dağılmadığı, otokorelasyon içerip içer-
mediği ve değişen varyans olup olmadığı da kontrol edilmiştir. Bu kriterler kont-
rol edildikten sonra her bir ülke için en uygun modelin Logaritmik-Logaritmik 
olduğu görülmüştür. Bu yüzden sonraki analiz kısmında değişkenlerin gerçek de-
ğerleri yerine logaritması alınmış halleri kullanılacaktır.

Model belirlendikten sonra her bir ülke için incelenen değişkenlerin aynı de-
receden durağan olup olmadığını belirlemek için literatürde en yaygın kullanılan 
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birim kök testlerinden ADF testi uygulanmıştır. Bu testi uygulamadan önce her 
bir ülkeye ait serilerin grafikleri görsel olarak incelenmiş, serilerde sabit terim ve 
trendin olduğu görülmüştür. Analiz sonucu değişkenlerin “Trend + İntercept” 
seçeneğine göre hesaplanan ADF birim kök test istatistiği olasılık değerleri Tablo 
3’te verilmektedir.

Tablo 3: Ülkelere ait incelenen değişkenlerin ADF Birim Kök Testi Olasılık 
Sonuçları

Sı
ra

 N
o

Ü
lk

el
er

D
eğ

iş
ke

nl
er

D
üz

ey
 

H
al

i

B
iri

nc
i 

Fa
rk

İk
in

ci
 

Fa
rk

D
ur

ağ
an

lık
 

D
er

ec
es

i

1 Avustralya LGSYİH 0,198 0,0016* I(1)
LSH 0,7488 0,0000* I(1)

2 Avusturya LGSYİH 0,6648 0,0023* I(1)
LSH 0,9652 0,0001* I(1)

3 Belçika LGSYİH 0,6966 0,0073* I(1)
LSH 0,6153 0,0039* I(1)

4 Kanada LGSYİH 0,5626 0,0019*  I(1)
LSH 0,1607 0,1805 0,0025* I(2)

5 Danimarka LGSYİH 0,7365 0,0021* I(1)
LSH 0,3857 0,0001* I(1)

6 Finlandiya LGSYİH 0,1822 0,0037* I(1)
LSH 0,6136 0,0098* I(1)

7 İzlanda LGSYİH 0,0142*   I(0)
LSH 0,2723 0,0026*  I(1)

8 İrlanda LGSYİH 0,7936 0,0023* I(1)
LSH 0,604 0,0262* I(1)

9 Japonya LGSYİH 0,7653 0,001* I(1)
LSH 0,0049* I(0)

10 Kore LGSYİH 0,4292 0,0003* I(1)
LSH 0,1653 0,0008* I(1)

11 Hollanda LGSYİH 0,6532 0,0046* I(1)
LSH 0,9924 0,0021* I(1)

12 Yeni Zelenda LGSYİH 0,012* I(0)
LSH 0,5093 0,0068* I(1)
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13 Norveç LGSYİH 0,3883 0,0022* I(1)
LSH 0,9069 0,0000* I(1)

14 Portekiz LGSYİH 0,9479 0,0047* I(1)
LSH 0,9919 0,0001* I(1)

15 İspanya LGSYİH 0,2921 0,0097* I(1)
LSH 0,9765 0,0118* I(1)

16 İsveç LGSYİH 0,5274 0,0013* I(1)
LSH 0,1242 0,0003* I(1)

17 Türkiye LGSYİH 0,5408 0,0000* I(1)
LSH 0,3967 0,0000* I(1)

18 İngiltere LGSYİH 0,1581 0,0000* I(1)
LSH 0,9137 0,0001* I(1)

19 Amerika LGSYİH 0,0658 0,0395* I(1)
LSH 0,5279 0,326 0,0003* I(2)

Not: *: İlgili serilerin %5 anlamlılık düzeyine göre durağan olduğunu göstermektedir. 

ADF birim kök testi ile “seri birim kök içerir yani durağan değildir” şeklin-
deki H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde test edilir. Ülkelere ait değişkenlerin 
hesaplanan test istatistiği olasılık değerleri 0,05’den küçük olduğunda kurulan H0 
hipotezi reddedilir ve incelenen serinin durağan olduğu söylenir. İncelenen seri 
düzeyde durağan değilse birinci veya ikinci farkında durağan olup olmadığı kont-
rol edilmelidir. Bu sayede her bir ülkeye ait incelen değişkenlerin durağanlık de-
receleri belirlenerek aynı dereceden durağan olup olmadığı kontrol edilmektedir. 

Tablo 3 incelendiğinde durağanlık dereceleri farklı olan 5 ülke (Kanada, İz-
landa, Japonya, Yeni Zelenda ve Amerika) uzun dönemli ilişki için belirlenen Jo-
hansen eşbütünleşme testlerinin şartlarına uymadığı için analizden çıkartılmıştır. 
Ancak bu ülkeler için kısa dönemli ilişki olup olmadığını anlamak için Toda-Ya-
mamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. 

Eşbütünleşme Testi

Değişkenlerin aynı dereceden durağan olan 14 ülke için uzun dönemli ilişki 
olup olmadığını belirlemek amacıyla Johansen eşbütünleşme testi (λmax ve λtrace) 
uygulanmıştır. Maksimum gecikme uzunluğu olarak verilerimiz yıllık olduğun-
dan dolayı 2 girilmiş ancak gerek duyulduğu takdirde 4 değeri de girilmiştir. Op-
timal gecikme için Avusturya ve Portekiz’de SC, diğer ülkelerde AIC bilgi kri-
terine göre Johansen testi en uygun model tipi seçimi yapılmıştır. Ayrıca optimal 
gecikme uzunluğu belirlendikten sonra modelde otokorelasyon olup olmadığı da 
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incelenmiştir. Belirlenen en uygun modele göre değişkenler arasında hesaplanan 
eşbütünleşme test istatistik olasılık değerleri Tablo 4’de verilmektedir.

Tablo 4: Aynı Dereceden Durağan Ülkelere ait İncelenen Değişkenlerin Eşbü-
tünleşme Test Olasılık Sonuçları

Ü
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Avustralya 2 1 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,1820 0,0868

Avusturya 2 1 No Deterministik 
(No Trend + No Intercept) 0,0005* 0,0002*

Belçika 4 2 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,3948 0,3079

Danimarka 2 1 Linear 
(No Trend + İntercept) 0,2694 0,0839

Finlandiya 4 2 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,1644 0,0339*

İrlanda 4 2 Linear 
(No Trend + İntercept) 0,1760 0,1087

Kore 2 1 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,4145 0,0868

Hollanda 2 2 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,1946 0,1836

Norveç 2 2 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,5644 0,5527

Portekiz 2 1 Linear 
(No Trend + İntercept) 0,2598 0,0498*

İspanya 4 2 Linear 
(No Trend + İntercept) 0,0356* 0,0177*

İsveç 2 2 Linear (Trend + İntercept) 0,5654 0,3788
Türkiye 2 1 Linear (Trend + İntercept) 0,7397 0,7811

İngiltere 2 2 Quadratic 
(Trend + İntercept) 0,2276 0,1206

Not: *: Ülkelere ait serilerin arasında %5 anlamlılık düzeyine göre uzun dönem 
ilişki olduğunu göstermektedir. 

Johansen testlerinde λtrace eşbütünleşik vektörlerin sayısını, λmax eşbütünleşik 
vektörlerin anlamlılığını sınamaktadır. Bu testler ile “değişkenler arasında eşbü-
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tünleşme (uzun dönemli) ilişkisi yoktur” şeklindeki H0 hipotezi %5 anlamlılık 
düzeyinde test edilir. Tablo 4 incelendiğinde Avusturya, Finlandiya, Portekiz ve 
İspanya’nın hesaplanan test istatistik olasılık değerleri 0,05’den küçük olduğun-
dan H0 hipotezi reddedilir ve incelenen değişkenler arasında uzun dönemli ilişki 
olduğu belirtilir. Ancak diğer ülkelerde herhangi bir uzun dönemli ilişki saptana-
mamıştır. 

Granger Nedensellik Analizi

Aynı dereceden durağan ülkelere ait değişkenlerin aralarında kısa dönemli 
ilişki olup olmadığını belirlemek için farklı Granger nedensellik analizi uygulan-
mıştır. Uzun dönemli ilişki saptanmayan ülkelerde kısıtlanmamış VAR (UVAR), 
ilişki saptanan ülkelerde ise kısıtlanmış VAR (VECM) modeli tercih edilmiştir. 
Ayrıca farklı düzeyde durağan ülkelerde ise Toda-Yamamoto nedensellik analizi 
uygulanmıştır. Nedensellik testleri ile “değişkenler arasında kısa dönemli ilişkisi 
yoktur” şeklindeki H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde test edilir. Hesaplanan 
test istatistik değerinin olasılık değeri 0,05’den küçük olduğundan H0 hipotezi 
reddedilir ve incelenen ülkeye ait değişkenler arasında kısa dönemli ilişki olduğu 
belirtilir. Analiz sonucu değişkenler arasında oluşan nedensellik analizinin olası-
lık değerleri sırasıyla Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmektedir.

Tablo 5: Uzun Dönemli İlişki Olmayan Ülkeye ait UVAR Granger Nedensel-
lik Analiz Olasılık Sonuçları
Ülkeler Maksimum 

Gecikme
Optimal 
Gecikme

LSH → 
LGSYİH

LGSYİH → 
LSH

Avustralya 8 6 0,1135 0,0809
Belçika 2 1 0,3555 0,4213
Danimarka 2 1 0,7411 0,2950
İrlanda 2 1 0,9119 0,1356
Kore 2 1 0,6535 0,1054
Hollanda 2 1 0,5552 0,9888
Norveç 2 1 0,3691 0,2864
İsveç 2 1 0,1354 0,1447
Türkiye 2 1 0,6985 0,0756
İngiltere 2 1 0,7543 0,0555

Not: *: Ülkelerin %5 anlamlılık düzeyine göre aralarındaki kısa dönemli ilişkinin 
yönünü göstermektedir. 
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Aynı dereceden durağan olup aralarında uzun dönemli ilişki saptanmayan ül-
keler arasında kısa dönemli ilişki olup olmadığını anlamak için her bir değişke-
nin durağanlık derecesi kadar farkı alınarak yeni serileri elde ediliyor. Elde edilen 
yeni serilere maksimum gecikme uzunluğu olarak verilerimiz yıllık olduğundan 
dolayı 2 girilmiş ancak gerek duyulduğu takdirde 4 ve 8 değerleri de girilmiştir. 
AIC ve SC bilgi kriterlerine göre optimal gecikme uzunluğu belirlendikten son-
ra kurulan VAR modelde otokorelasyon olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. 
Tablo 5 incelendiğinde ülkelerin olasılık değerleri 0,05’den küçük olmadığı için 
kurulan H0 hipotezi kabul edildiğinden hiçbir ülkede nedensellik (kısa dönemli) 
ilişkisi saptanamamıştır. 

Tablo 6: Uzun Dönemli İlişki Olan Ülkelere ait VECM Granger Nedensellik 
Analiz Olasılık Sonuçları
Ülkeler Maksimum 

Gecikme
Optimal 
Gecikme

LSH → LGSY-
İH

LGSYİH → 
LSH

Avusturya 2 1 0,4044 0,7285
Finlandiya 4 2 0,1087 0,0364*
Portekiz 2 1 0,3488 0,0929
İspanya 4 2 0,1689 0,0055*

Not: *: Ülkelerin %5 anlamlılık düzeyine göre aralarındaki kısa dönemli ilişkinin 
yönünü göstermektedir. 

Aynı dereceden durağan olup aralarında uzun dönemli ilişki saptanan ülkeler 
arasında kısa dönemli ilişki olup olmadığını anlamak için optimal gecikme uzun-
luğu ve en uygun Johansen model tipine göre VAR model kurulmuştur. Tablo 
6 incelendiğinde Finlandiya ve İspanya ülkelerinde LGSYİH’dan LSH’a doğru 
tek yönlü nedensellik (kısa dönemli) ilişkisi görülmüştür. Ancak LSH’dan LGS-
YİH’ya doğru nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.  
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Tablo 7: Farklı düzeyde Durağan Ülkelere ait Toda-Yamamoto Nedensellik 
Analiz Olasılık Sonuçları
Ülkeler Maksimum 

Durağanlık Derecesi 
(dmax)

Optimal 
Gecikme (k)

LSH → 
LGSYİH

LGSYİH → 
LSH

Kanada 2 2 0.3274 0.7994
İzlanda 1 2 0.2787 0.4108
Japonya 1 5 0.0013* 0.8170
Yeni Zelanda 1 2 0.8921 0.0748
Amerika 2 2 0.6612 0.0734

*: Ülkelerin %5 anlamlılık düzeyine göre aralarındaki kısa dönemli ilişkinin yö-
nünü göstermektedir. 

Farklı dereceden durağan ülkeler için uzun dönemli ilişki olup olmadığını 
araştırmadan önce incelenen değişkenlerden durağanlık derecesi maksimum olan 
(dmax) ile optimal gecikme uzunluğu (k) değerleri belirlendikten sonra değişkenle-
rin k+ dmax dereceden gecikmesi alınarak VAR model kurulmuştur. Tablo 7 ince-
lendiğinde sadece Japonya da LSH’dan LGSYİH’ya doğru tek yönlü nedensellik 
(kısa dönemli) ilişkisi görülmüştür. Ancak LGSYİH’dan LSH’a doğru herhangi 
bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.  

Sonuç
Bu çalışmada OECD ülkelerinin Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme 

değişkenleri arasındaki ilişki 1975 – 2018 yıllık verilerine göre incelenmiştir. De-
ğişkenler arasında uzun dönem ilişki olup olmadığı λmax ve λtrace testleriyle, kısa 
dönemli ilişki olup olmadığı Granger ve Toda-Yamamoto nedensellik analiziyle 
elde edilmiştir. 

Gelişmekte olan incelenen 19 ülkenin hepsinde bağımlı değişken GSYİH ve 
bağımsız değişken SH arasında anlamlı bir Logaritmik-Logaritmik model kurul-
muştur.

Durağanlık dereceleri farklı olan 5 ülke (Kanada, İzlanda, Japonya, Yeni Ze-
landa ve Amerika) belirlenen Johansen eşbütünleşme testlerinin şartlarına uyma-
dığı için analizden çıkartılmıştır.

Durağanlık dereceleri I(1) olan 14 ülkeden λmax ve λtrace testlerine göre sade-
ce Avusturya, Finlandiya, Portekiz ve İspanya ülkelerinin değişkenleri arasında 
uzun dönemli ilişki bulunmuştur.

Kısa dönemli ilişki için UVAR incelendiğinde uzun dönemli ilişki bulunma-
yan ülkelerde hiçbir yönde herhangi bir kısa dönemli ilişki görülmemiş, VECM 
incelendiğinde ise uzun dönemli ilişki bulunan ülkelerden Finlandiya ve İspan-
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ya ülkelerinde Granger nedensellik analize göre LGSYİH’dan LSH’a doğru tek 
yönlü kısa dönemli ilişki bulunmuştur. Ancak LSH’dan LGSYİH’ya doğru her-
hangi bir kısa dönemli ilişkiye rastlanılmamıştır. Farklı düzeyde durağan ülkeler-
de Toda-Yamamoto nedensellik analizi incelendiğinde sadece Japonya ülkesinde 
LSH’dan LGSYİH’ya doğru tek yönlü kısa dönemli ilişki görülmüştür. 

Dünyada bugün pek çok ülke, kaynakların etkin kullanılması konusu üzerinde 
yoğun olarak çalışmaya başladıktan sonra devletin sağlık hizmetleri konusundaki 
etkinliğini de irdelemeştir. Bu bağlamda devletin sağlık hizmetlerindeki geleneksel 
rolü olan hizmetin sunumu ile finansmanı konusu günümüzde değişime uğramaya, 
bu görev ve sorumluluğun ne ölçüde özel sektörle paylaşılacağı gündeme gelmiştir.

Günümüz dünyasında gelir ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi incele-
meye olan ilgi giderek artmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için büyüme ve sür-
dürülebilir büyüme gelişmekte olan piyasa ekonomileri için önemli konulardır. 
Sermaye birikimi büyümenin önemli bileşenidir ve sağlık harcamaları sermaye 
birikimini arttırmanın bir yoludur. Ülkelerin ekonomik yapıları ve sağlık harca-
malarında farklılıklar olmasına rağmen sağlık harcamalarında artış eğilimi vardır.

Ampirik sonuçlar, gelirin ülkeler arasındaki sağlık harcamalarındaki far-
kı açıklamak için önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ekonomik büyüme 
meydana geldiğinde, sağlık harcamalarının toplam GSYİH içindeki payı artmış-
tır. Kavramsal olarak, sağlıklı bir insan sadece daha etkili ve verimli çalışamaz, 
aynı zamanda üretken faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilir. Sağlık harcamala-
rı insan sermayesi yatırımının temel bir bileşeni olduğundan, harcamaların artma 
eğilimi emek verimliliğini, yaşam kalitesini ve genel refahı arttırma eğiliminde 
olacaktır. Sağlık harcamaları yaşam beklentisini uzatmak, genel ve bebek ölüm 
oranlarını azaltmak için de yapılır. Bu nedenle sağlık harcamalarındaki büyüme-
nin GSYİH üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

Son yıllarda kalkınma düzeyinin sadece gelir düzeyine göre belirlenmediği 
ortaya çıkmıştır. Çünkü tek başına ekonomik büyüme sosyal refah artışını garanti 
etmez. Bu nedenle, 1970’ten önce kalkınma ve büyümenin milli gelirdeki artışa 
eşit olduğu düşünülmüştür. 

Ancak 1970’den sonra gelişimi insancıl, sosyal, kültürel, çevresel ve yerel 
boyutlarla tanımlamayı amaçlayan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Ekonomik 
büyüme kavramına ek olarak, yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel eşit-
sizlik alanları da dikkate alınmaya başlanmıştır. 

Çok yüksek gelir seviyeleri ve yüksek düzeyde insani gelişme sağlandığın-
da, sağlık harcamalarının geliri korumak için önemli bir etkisi olduğu ve Avrupa 
ile Orta Doğu Afrika ve Asya ülkelerinde yüksek düzeyde insani gelişme olduğu 
söylenebilir. 



228

Ampirik literatürde, ülkelerin sağlık durumu ile ekonomik büyüme arasında 
doğrudan bir ilişki olup olmadığı konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen, 
daha yüksek sosyal sağlık durumunun verimliliği arttırarak ülkenin kalkınması 
üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır.

Her ne şekilde olursa olsun sağlık hizmetlerinde etkinliğin sağlanması yani 
sağlık alanında daha etkin ve verimli yatırımların gerçekleştirilmesi ülkenin be-
şerî sermaye düzeyini geliştirerek verimliliğin ve teknolojik yeniliklerin gerçek-
leşmesine hizmet edecek, ekonomik büyüme ve kalkınmayı hızlandırabilecek ve 
toplumsal refahın artmasını sağlayabilecektir.
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1. GİRİŞ

Günümüz dünyasında sağlık en önemli argüman olarak gündemin başındaki 
yerini almıştır. “Corona Virüs” pandemi sürecinde ortaya çıkan salgın ve korun-
ma tedbirleri en önemli tartışma konusu ve çözüm aranan olgu haline gelmiş, 21. 
yüzyılın ilk çeyreği dolarken, hem siyasi gelişmeleri, hem de ekonomi gündemini 
ikinci plana itecek kadar önem arzetmiştir. Bu konu büyük bir iktisadi kriz yara-
tacak ciddi sorunların temel argümanı olarak görülmektedir. Sonuçta bu durumun 
varlığı, sağlık, yaşam, gıda, ilaç ve iktisadi büyüme ile yakından alakalıdır ve bu 
olgular çalışmamızın ana noktalarını oluşturmaktadır.

Ulus devletler önümüzdeki yıllarda güçlerini korurken, nasıl bir beşeri ser-
maye politikasını benimseyeceklerdir? Bu beşeri sermaye politikasının başarılı 
olabilmesi için nasıl bir sağlık ve gıda üretim politikasına başvurulacaklardır? 
İnsanlar için asıl konuşulması ve tartışılması gereken konu, dünyada ilaç sektörü-
nün pazar olarak çok büyük meblağlara ve akıl almaz boyutlara ulaştığıdır. Öyle 
ki, ilaç üretimi gıda üretimini bile zaman zaman geçebilmektedir. Bu durumda 
dünya şu tartışmayı gündemine almalıdır. Sağlık için mutlaka ilaç gerekli midir? 
İlaç sağlığın olmazsa olmaz şartı mıdır? İlaç sektörüne verilen teşvik veya destek 
insana yapılan bir yatırım olarak mı görülmelidir? İlaç, insan için hayatta kalma 
yaşını mı yükseltmektedir? Gıda ile ilaç sektörü birbirinin tamamlayıcısı mı yok-
sa zıt iki sektör olarak mı algılanmalıdır? Bunun gibi pek çok soru bu çalışmamı-
zın ortaya çıkmasında önemli bir nedensellik oluşturmuştur.

Aslında az gelişmiş ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gıda üretiminde 
ciddi azalmalar veya dışarıya bağımlılık görülmektedir. Tarım ve gıda politikala-
rımızın yeniden ve başta aşağı revize edilmesi, ekolojik dengenin iyi kurulması 
gerekir. Sağlıklı bir fert için öncelikle iyi bir beslenme önemlidir. İyi bir beslen-
me, iyi bir gıda üretimi ile olur. İyi bir gıda üretimi dışa bağımlı olmadan ve ken-
di tohum ve üretim kanallarıyla mümkündür. İyi bir üretim sistemi kaliteli ve ni-
celikli beşeri sermaye ile olur. Bu döngünün iyi bir şekilde kurulması, ülkemizin 
kalkınmasına ve büyümesine çok büyük katkı sağlayacaktır.

2. SAĞLIK, İLAÇ VE GIDA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM SÜRECİ VE 
EKONOMİK ANALİZLERİ

Türkiye’de sağlık harcamaları, ilaç ve gıda sektöründe meydana gelen gelişme-
lerin iktisadi büyüme üzerinde ciddi etkileri ve sonuçları bulunmaktadır. 21. yüzyı-
lın en temel ticari malları, çalışma konumuzu da oluşturan ve insanların en hayati 
ihtiyaçlarından olan 3 önemli konuda meydana gelecektir (Kurtoğlu, 2018:26);
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• Gıda üretimi ve tüketimi,
• Sağlık hizmeti, sağlık harcamaları, ilaç sanayi ve insan ticareti,
• Su ve suyun kullanımı, paylaşımı ve sınır aşan sular.
Gıda sanayinin temel yapı taşı tarım sektörü ve tarımsal üretimdir. Gıda sa-

nayinin aynı zamanda tüketici, çevre, enerji, teknik ve teknoloji gibi faktörlerle 
de karşılıklı ilişki içinde olmasının getirdiği dinamik yapı sürekli plan ve stra-
tejiler düzenlemeyi zorunlu hale getirmektedir. Gıda sanayinin işleyeceği ham-
madde fiyatlarındaki değişim, kuraklık, kalite farklılığı gibi nedenler hammadde 
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Gıda mal fiyatla-
rındaki dalgalanmalar küresel gıda fiyatlarına sürekli artış olarak yansımaktadır 
(Kalkınma Planı, 2014:1-2). Gıda üretim sorununun temeli üretimsizlikten değil, 
yükselen gıda fiyatlarından kaynaklanmakta ve beslenmektedir (Aysu, 2015:25). 
Sonuçta bu durum, dünyada gıda krizlerinin ortaya çıkmasında başrolü oynarken, 
temel olarak fiyat artışlarının oluşmasında etkisi olan başka önemli faktörlerde 
mevcuttur (Aysu, 2015:25; Kurtoğlu, 2018:29-30);

• İklimsel felaketler ve kuraklık durumları,
• Tarımsal tohum ve ürün stoklarının kaldırılması,
• Tarımda şirketleşme ve tekelleşme süreci,
• Gıda tüketimindeki değişiklikler ve buna bağlı olarak alışkanlıkların de-

ğişmesi,
• Gıda üzerinden yapılan fiyat spekülasyonları ve aracıların aşırı kazanç 

güdüsü,
• Yeşil devrim adını verdikleri üretim sistemleri ile GDO’lu gıdaların dün-

ya pazarlarında geniş bir yer tutması ve bunun yanında GDO’lu ürünlerin üretil-
mesine göz yumulması, 

• “Fenni Gübreler” kullanarak toprağın çürütülmesi, gibi etkenler gıda 
üretiminin çok ciddi boyutlarda sorunlar barındırdığını göstermektedir.

Gıda sanayi alanında çok sayıda alt sektör bulunmaktadır. Gıda ürünlerinin 
üretim-satış sürecinde farklı aşamalar yer almaktadır ve sanayinin birçok sektörü 
ile ilişkisi söz konusudur. Her aşamada çeşitli teknik ve teknolojilerin uygulama 
alanı vardır. Bu bakımdan gıda sanayi pek çok alt sektörü ve alanı içinde barındı-
ran önemli imalat sanayi koludur (Kalkınma Bakanlığı, 2014:2).

Nüfus miktarındaki hızlı artış, yeryüzünde hammadde, doğal kaynaklar, gıda 
üretimi, sağlık-eğitim ve beslenme gibi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Zaten kıt 
olan üretim kaynaklarının optimal olarak kullanılamaması böyle bir sorunu günü-
müzde daha da tartışılır hale getirmektedir. Yeryüzü toplam 149 milyon km2’lik 
bir alana sahiptir. Yeryüzünün ancak 14-15 milyon km2’lik alanı tarıma ve yaşa-
maya elverişlidir. Yani toplam alanın %10’unu kullanarak üretim yapılmaktadır. 
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Dünya nüfusunun 7 milyarı bu topraklarda yaşamakta ve hayatını idame ettir-
mektedir. Bilim adamlarına göre, dünya gıda üretimi (yeterli olmasına rağmen) 
yaklaşık 10-12 milyar insanı besleyebilecek bir üretim seviyesine sahiptir (Aksu, 
1998:237; Aksu, 2016:729; Kurtoğlu, 2018:135). Dünya nüfusunun yaklaşık ya-
rısı kıta topraklarının %2’sini kapsayan kentlerde yaşamaktadır. Öte yandan kent-
leşme ve kent birimlerine göçle birlikte dünya kaynaklarının %75-80’i kentlerde 
tüketilmektedir. Böylece dünyada ve Türkiye’de köy ve kırsal tarım üretiminin 
zayıflatılması ve kaynakların atıl kalması sağlanmıştır (Aksu, 1998:250-253;270-
275; Aysu, 2015:44).

Dünya gıda üretimi yeterli olmasına rağmen, yaklaşık 3 milyar insan yaşamla 
ölüm arasında, açlık sınırındadır. 1.5 milyar insan orta düzeyde besin güvensizli-
ği yaşarken, açlıkla mücadele etmekte, yeterli beslenememekte, bir kısmı da doğ-
rudan veya dolaylı nedenlerle (hastalık, susuzluk, açlık, vb.) ölmektedir. Dünya 
nüfusunun %26,3’ü yaklaşık 2 milyar insan şiddetli gıda güvensizliği yaşamakta-
dır (Aysu, 2015:25; Yıldırım, 2020:24-25). Buna mukabil, ABD’de yüz binlerce 
kişi fazla yemekten (obeziteden) ölmektedir. Bu nedenle ve benzeri nedenlerle 
ölenlerin sayısı 100 bin ila 400 bin arasındadır (Tokalak, 2018:30-31). Bugün 
dünyadaki içme suyu toplam suyun %1’i kadardır ve 600 milyonu çocuk olmak 
üzere 1.7 milyar insan yeterli ve içilebilir sağlıklı içme suyuna sahip değildir. Her 
yıl 1 milyon 800 bin çocuk temiz suya ulaşamadığından, hastalıktan ve susuz-
luktan ölmektedir. 43 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi “su temininde zorluk” eşi-
ğinin altında yaşamaya çalışmaktadır (TASAM, 2015: 1-4; aktaran bknz: Aksu, 
2016:730).

Dünyada 5 yaşın altında 20 saniyede 1 çocuk, 1 yılda 1.8 milyon çocuk gıda 
ve su ile ilgili hastalıklar nedeni ile ölmektedir. Dünyada yılda 2 milyon ton katı 
atık dünya su kaynaklarına boşaltılmaktadır. Bir kişinin günlük doğrudan su tü-
ketimi 2-3 litre ve evsel kullanımı 20-300 litre arasında değişmekte iken, tüketti-
ği öteki besinlerin üretimi için 2000-3000 litre/gün su harcanması gerekmektedir. 
Dünyada gıda üretimi için ulaşılabilir içme suyunun %70-90’ı harcanmakta ve 
bu suyun büyük bir kısmı içinde kirleticilerle doğaya geri bırakılmaktadır (Aksu, 
2016:730-731). Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO) 2000 yılı sonunda yayınladı-
ğı rapora göre, dünyada su krizi gittikçe artmakta olup, her iki kişiden birinin iç-
tiği su sağlıksızdır. Sağlıksız suya bağlı hastalıklardan ve susuzluktan çoğu çocuk 
her gün 10 bin insan ölmektedir (Kurtoğlu, 2018:135).

Kişi başına günlük ortalama su tüketim standardı Türkiye’de 111 litre iken, 
dünya ortalaması 150 litredir. Bu bakımdan su fakirliğine doğru bir gidiş vardır. 
Sağlıklı suya erişebilen nüfusun toplam nüfusa oranının dünya ortalaması %82 
iken, Türkiye’de bu oran %93’dür (DPT, 2007:7). Kuzey Amerika’da yaşayan 
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bir insan, Gana’da yaşayan bir insandan 70 kat fazla su tüketmektedir. Bir Av-
rupalı kullandığı su miktarının %32’sini tuvalette harcarken, bu oran bir Hint-
li için sadece %1’dir (Pamukçu, 2000:64; aktaran bknz: Aksu, 2016:731). New 
York’ta günde kişi başına ortalama 607 litre su kullanılırken, İstanbul’da kişi ba-
şına 159 litre, Berlin’de 171 litre, Londra’da 324 litre, Mumbai’de (Hindistan) 
90 litre, Meksiko City’de 343 litre, Johannesburg’ta (Güney Afrika) kişi başına 
günde ortalama 378 litre su kullanılmaktadır (Ayman, 2010:36; aktaran bknz: 
Aksu, 2016:731). Ayrıca tarımda kullanılan yanlış sulama yöntemleri nedeniyle 
kullanılabilir suyun %40’ı israf edilmektedir (Sönmez, 2010: 64-81). Kişi başına 
su tüketimi nüfus artış hızının iki katı bir hızla her 20 yılda bir ikiye katlanmak-
tadır (http://www.emo.org.tr/ekler/a51645e378e1c0e_ek.pdf? dergi= 571, Erişim 
Tarihi:15.10.2015).

Önümüzdeki 60 yıllık süreçte, hava sıcaklıklarında 2,5-3 derecelik bir ar-
tış olması beklenmekte, bunun üzerine birde %25 ile %35’lik bir yağış azalma-
sı ve ciddi iklim değişiklikleri kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır (Acar, 
2010:86; aktaran bknz: Aksu, 2016:731). Bu ciddiye alınması gereken önemli 
bir stratejik projeksiyondur. Aslında tehlike çanlarının çalmaya başladığının ilk 
işaretleridir. Eğer insanlık alemi bu konuda duyarlı olmazsa, gelecek yıllar gıda 
üretiminin azaldığı, açlığın ciddi boyutlara ulaştığı, susuzluğun hüküm sürdüğü, 
suya ulaşmak için savaşların yaşandığı yıllar olacaktır (Aksu, 2016:731).

Sağlıksız gıda politikaları yüzünden 2009 yılı itibariyle beslenme sorunu 1 
milyar kişiye ulaşmışken, 2020 itibariyle 3 milyara yakın insan açlık ve beslen-
me sorunuyla yaşamını idame ettirmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı 
yüksek fiyatlarla gıdaya ulaşamazken, bugün dünyanın %71’i günde 10 US do-
lardan az, her 5 kişiden biri 2 US dolardan az kazanmaktadır. Az gelişmiş fakir 
ülkelerdeki insanlar kazandıkları gelirin %80’ini, gelişmekte olan ülkelerde ise, 
kazandıkları gelirin %50’sini gıda harcamalarına yaparken, gelişmiş ülkelerde 
(OECD ülkelerinde) bu oran %13-20 arasında değişmektedir. Türkiye’de ise bu 
oran %30’lar seviyesindedir (Aysu, 2015:25-27; Tokalak, 2018:29).

Dünyada her gün milyonlarca ton gıda maddesi tüketilmeden atılmaktadır. 
Sadece ABD’de gıda maddelerinin en az %40’ı (36 milyon ton) çöpe gitmekte-
dir. (Tokalak, 2018:41). Ne yazık ki ülkemizde de her gün üretilen 4 ekmekten 1 
tanesi çöpe atılmaktadır. Fakirlik ve israf iki zıt durum, ilginç bir çelişki oluştur-
maktadır.

İlaç sanayi, beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, koruyucu, besleyici, 
tanı aracı olarak kullanılan sentetik, biyolojik, bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaç 
etkin ve yardımcı maddeleri ile farmasötik teknolojiye uygun olarak müstahzar 
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ilaç üreterek sağlık hizmetlerine2 sunan imalat sanayinin bir dalı olarak faaliyet 
gösteren bir sanayi sektörüdür (DPT, 2007:15). İlaç sektörü ayrıca gerek tek-
nolojik gelişmeler gerekse değişen demografik ve sosyoekonomik yapıdan et-
kilenen, Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olduğu bir sektördür (Kalkınma Bakanlığı, 
2014:XV).

Ürettiği ürünlerin sağlığın ve yaşam kalitesinin devam ettirilmesi gereken hal-
lerde vazgeçilemez oluşu, toplumların bugünü ve yarını için ilaç sektörünü stra-
tejik bir konuma taşımaktadır. Harpler, doğal afetler, ekonomik krizler, pandemik 
viral süreci, ambargolar, mücbir şartlar, iklimsel bozulmalar vb. felaket durum-
larında insanlığın vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan ve olağanüstü şart ve zaman-
larda ilaç gereksinimi karşılayabilecek bir ilaç sanayinin varlığı ve faaliyetleri ya-
şamsal öneme haizdir (DPT, 2007:15). Bunun yanında insanlar, sağlıklı ve uzun 
yaşam beklentisi içinde, yeni pandemik hastalık ve biyolojik tehlikelere karşı ha-
yatını sürdürmeye çalışırken ilaç bağımlısı olmakta, buna bağlı olarak yanlış ilaç 
kullanımı yüzünden ölümler gerçekleşebilmektedir. Ülkemizde ilaç sanayi dört 
bölümde faaliyet göstermektedir (DPT, 2007:1).

- Beşeri mamul ilaç üretimi ve pazarlaması,
- Veteriner mamul ilaç üretimi ve pazarlaması,
- İlaç etkin maddeleri üretimi ve pazarlaması,
- Diyagnostik ve diğer farmasötik ürünler üretimi.
İlaç endüstrisinin ulusal ekonomiye sağladığı faydalar arasında (Nusser ve 

Tischendorf, 2010:12-13: ayrıca bknz: Muratoğlu, 2017:296):
• Halk sağlığı harcamalarını azaltmak (örneğin hastanede kalma durumunu 

azaltmak),
• Emeklilik sistemleri ve tıbbi bakım sistemleri üzerindeki ağırlıkların azal-

tılması,
• Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
• Toplam ekonomik üretimin değerini artırmak,
• Mevcut istihdamı sürdürmek ve yeni iş fırsatları yaratmak,
• Uzun vadeli ekonomik büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün artırıl-

masını sağlatmaktadır.
İlaç endüstrisine yön verenler genelde çok uluslu firmalar olup, ilaç sektörün-

2  Sağlık hizmetlerinin kapsamını ruhen, bedenen, sosyal yönden ortaya çıkan hastalıkları tedavi 
etmek için yapılan tüm faaliyetler oluşturmaktadır. Bu faaliyetler ise, ana- çocuk sağlığı, aile plan-
laması, tıp eğitimi, ilaç, çevre sağlığı, medikal araç ve gereç üretimi gibi hizmetlerdir (Koç, 2014:3; 
aktaran bknz: Şen ve Bingöl, 2018:90).
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de faaliyet gösteren üç tip firma tarafından dünya ilaç üretiminin yapıldığı belir-
tilmektedir:

• Faaliyetlerini hem kendi ülke pazarlarında hem de ulusal ve hatta kıta 
sınırlarında belirleyen çok uluslu firmalar. Bunlar Ar-Ge’ye büyük fon ayıran fir-
malardır.

• İç pazarları için Ar-Ge’ye daha az fon ayıran, ilaç satışında uzmanlaşmış 
küçük ulusal firmalar.

•  Biyoteknoloji alanında, yeni ilaç bileşikleri, yeni ilaç tarama araçları 
ve araştırma araçlarının keşfi ve geliştirilmesi konusunda uzmanlaşmış Ar-Ge’ye 
büyük fon ayıran firmalar (Gambardella, Orsenigo ve Pammolli, 2000:2-105; ak-
taran bknz: Muratoğlu, 2017:298).

Dünyada yaklaşık 35 ülkede Dünya Sağlık Örgütü’nün kurallarına uygun ka-
litede üretim yapılabilmektedir. Yeni ilaç keşfi 7-8 ülkede gerçekleştirilmekte ve 
dünya pazarının %60’ın üzerindeki payını çok uluslu inovatör firmalar paylaş-
maktadır. İlaç sanayi en yüksek katma değer sağlayan sektörlerin ön sıralarında 
yer almaktadır. 2004’de 546 milyar US dolara ulaşan toplam dünya pazarlarında 
en büyük payları %45,3 ile ABD, %28,3 ile AB ülkeleri almaktadır. AB’de dış 
ticaret dengesinde en yüksek artı değere ulaşan ürünler ilaçlardır. Ülkemizde ilaç 
sektörü, sahip olduğu potansiyele rağmen rekabet parametreleri değerlendirmesi-
ne göre, dünya pazarlarında istenen rekabet gücüne henüz ulaşamamıştır. Sektö-
rün dünya pazarı içinde payı %1 dolayında, 2003 yılında Türkiye sanayi üretimi 
içinde payı % 1,3 dolayında gerçekleşmiştir (DPT, 2007:3).

Türkiye, ilaç pazarının 2005-2009 arasında %69 büyüme ile 13,5 milyar TL’ye 
ulaşacağını öngörmektedir. Bu gelişim ile kişi başına ilaç tüketimi 132 US dolar 
olacaktır. 2011 yılında toplam ithalat 5,1 milyar US doları, ihracat 620 milyon US 
doları olmuştur. İhracat hacmimiz dünya eczacılık ürünleri pazarında %0,1 gibi 
oldukça küçük bir paya sahiptir. Toplam dünya eczacılık ürünleri ithalatından alı-
nan pay ise %1 gibi daha yüksek bir düzeydedir. OECD ülkelerinde toplam sağlık 
harcamalarının bütçe içindeki payının son 10 yılda %7,7’den %8,8’e, Türkiye’de 
ise %4,8’den %6,1’e çıkmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:XV).

43 firmanın öngörülerine göre hazırlanmış projeksiyona göre, daha düşük bir 
artış eğilimi ile 2013’de iç pazarın boyutunun (2005 fiyatları ile) 15,2 milyar TL 
olması beklenmektedir. Yapılan araştırmalar yaşlı insanların genç insanlara göre 
daha çok ilaç kullandığını göstermektedir. 75 yaş üstü insanların %80’i en az 1 
reçeteli, %36’sı en az 4 reçeteli ilaç kullanmaktadır. Bu doğrultuda artan hastalık 
çeşitleri ve oranları karşısında reçeteli ilaç satışı 2002 yılından itibaren 2010 yılı-
na kadar sürekli artmıştır. 2016 yılında toplam reçeteli ilaç satışlarının 853 milyar 
dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014:3).
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2013-2018 döneminde üretilen yeni ilaçların %65,2’sinin satıldığı ABD’yi 
%17,7’lik payla Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık beşlisinin 
oluşturduğu Avrupa pazarları izlemektedir. İçinde ülkemizin de bulunduğu ve 21 
ülkeyi kapsayan “ilaçta gelişen pazarlar” (Pharmerging Markets) grubunun aldığı 
pay ise %1,5 seviyesinde. Sektörün 2019 yılsonu yaklaşık büyüklüğü 1,3 trilyon 
USD seviyesinde. 2018 yılına göre %4 büyüyen sektörün, 2020-2023 döneminde 
ise ortalama %4,5 oranında büyüyerek 1,5 trilyon USD seviyesini aşması beklen-
mektedir. (Ancak Corona Virüs pandemik viral sürecinde bu 2023 yılına ait hedef 
pazar miktarı 1.6 trilyon USD iken, içinde yaşadığımız 2020 yılında bu pazarın 
miktarı 3-4 kat artarak 4-6 trilyon USD mertebelerine çıkmıştır). Bu büyüme iv-
mesinin sermaye birikiminin de desteğiyle gelişmiş ekonomiler öncülüğünde sağ-
lanacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, 2014-2018 döneminde sırasıyla %11,4, 
%7,3 ve %11,2 oranında büyüyen Brezilya, Çin ve Hindistan pazarlarının da bu 
harekete katkı vereceği değerlendirilmektedir. Yine de, sektörün 1,5 trilyon USD 
seviyesine olan yolculuğundaki büyüme hızının 2014-2018 döneminde yaşanan-
dan daha yavaş seyredeceği tahmin edilmektedir (https://assets.kpmg/content/dam/
kpmg/tr/pdf/2020/03/sektorel-bakis-2020-ilac. pdf; Erişim Tarihi: 05.08.2020).

Grafik 1: Küresel İlaç Pazarı ve Büyüme Tahminleri

Kaynak: IQVIA Institute - The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023.

Gıda sanayi, gıda maddelerinin hammaddeden itibaren üretim sürecine girererek; 
tedarik zincirine bağlı olarak depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale 
getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış 
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yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayı-
lacak yerlerin tamamını kapsamaktadır (DPT, Gıda Sanayi ÖİK Raporu, 2007). Gıda 
sanayi, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinden elde edilen hammaddelerin en-
düstriyel olarak üretimlerini içeren ve çok eski zamanlardan günümüze kadar uzanan 
medeniyetlerin oluşturduğu tecrübe ve birikimleri içinde barındıran (peynir yapımı, 
yoğurt yapımı, pekmez yapımı, bira üretimi gibi) bir sanayi koludur. Günümüzde, 
dünya çapında toplam imalat sanayi tarafından yaratılan katma değerin %15’i gıda 
sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya gıda arzı ve talebi 2000’li yıllardan 
sonra sürekli ve hızlı bir değişim içinde olmuş, bu durum gıda fiyat oynaklıklarında 
da rol oynamıştır. Bu değişimin temel nedenlerini doğal nedenler ve iklim değişikliği, 
enerji kaynakları ve girdi kaynaklarındaki fiyat artışları, nüfus artışı, gıda ürünlerinin 
alternatif kullanım alanlarının (biyo-yakıt gibi) gelişmesinde aramak mümkündür. 
Gıda sanayinin en önemli ilişkisi, yeterli ve kaliteli hammadde kaynağı olan tarım 
sektörü iledir. Aynı zamanda, temel sorun Türkiye’de tarımın sanayiye istenen kalite 
ve miktarda sürdürülebilir şekilde hammadde üretemeyişidir. Yapılan bir değerlen-
dirmeye göre, ülkemizde tarımsal ürünlerin ortalama %30’u sanayide değerlendirilir-
ken, bu oran gelişmiş ülkelerde %60-80 arasında değişmektedir.

Tablo 1: Gıda Sanayi İmalatı ve Tüketici Fiyatlarında Gelişmeler

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2014:6’daki tablodan alınmıştır.
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Dünyada gıda üzerine (içecekler dahil) harcanan para 2010 itibariyle, 4 trilyon 
US dolar iken bu harcamanın 1,2 trilyon US doları ABD tarafından yapılmakta-
dır. 2012 yılında gıda harcaması senede 1,8 trilyon dolara çıkmıştır. 2013 yılında 
dünyada gıda harcaması tahminen 5 trilyon dolardır (Tokalak, 2018:21). 2015 
yılında dünyada gıdaya (içecekler dahil) harcanan para 10-11 trilyon US dolara 
ulaşmıştır. 2020 yılında 15 trilyon US dolar olduğu tahmin edilmektedir. Gıda 
sanayi, gelişmiş OECD ülkelerinde yarattığı katma değer (dünya çapında toplam 
işleme sanayi tarafından yaratılan katma değerin %15’i) ve toplam ücretli çalı-
şanların sayısı açısından diğer imalat sanayi kolları arasında ayrıcalıklı bir yer 
tutmaktadır (Güleş, Buluş, Paksoy, vd., 2008:4).

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tarımdaki büyüme, genel iktisadi 
büyümenin yarısı seviyesinde olup, 2017 yılında ekonomi %7,4 büyürken, ta-
rımdaki büyüme oranı %4,9 olmuştur. 2018 yılında iktisadi büyüme oranı %2,6 
iken, tarımdaki büyüme %1,3 olarak gerçekleşmiştir. GSYH içinde tarımın payı 
2010 yılında %9 iken, 2011’de %8,2 olmuş, 2012’de %7,8 olarak gerçekleşirken, 
2013’te %6,7’ye düşmüştür. 2017’de %6’lar seviyesine düşerken, 2018’de %5,8 
ile en düşük seviyesine inmiştir. Türkiye’nin 2010 yılında tarım hasılası 52,5 mil-
yar US dolar iken, 2018’de tarım hasılası 42,5 milyar US dolara düşmüştür. İs-
tihdamda tarımın payı 2010 yılında %23,3 iken, 2018’de bu oran %17,3’e gerile-
miştir (Yıldırım, 2020:22-23).

Tablo 2: Gıda ve İçecek Sanayi Üretim Değeri (Milyon TL) ve İmalat Sa-
nayi İçindeki Payı (%)

Kaynak: TÜİK ve TGDF; aktaran bknz: Kalkınma Bakanlığı, 2014:9’daki tab-
lodan alınmıştır.
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Tablo 3: Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Milyon Dolar) ve Gıda-İçecek Sanayi

Kaynak: TÜİK ve TGDF; aktaran bknz: Kalkınma Bakanlığı,2014:12’deki 
tablodan alınmıştır.

Türkiye’de sanayinin diğer sektörleri açık verirken (-), gıda-içecek sanayi dış 
ticaret dengesi üzerinde pozitif etki veren bir durumdadır. Her geçen sene büyü-
yen bir ivme yakalamıştır. Gıda-içecek sanayi üretim değeri, imalat sanayi üre-
tim değerinin 1/7’sine (%15-16’sına) sahiptir. Aslında bu sektörün hammaddesini 
oluşturan tarım ve hayvancılık sektörü üretim olarak gıda sanayini beslediği gö-
rülmektedir. Bu bağlamda iç pazara mal arzında büyük bir sıkıntı yaşanmazken, 
ihracat kalemleri içinde (+) değer veren bir sektör durumundadır. Türk gıda sana-
yinde sektörün gelişmesi ve rekabetinde ele alınması gerekli başlıca konular şu 
şekilde ortaya konulmuştur (DPT, 2007:X):

• Gıda üretim-tüketim zincirinde sivil inisiyatifin güçlendirilmesi, devlet 
desteklerinin sürdürülmesi, devlet teşvik ve fon sistemiyle halkının gıda ihtiyaç-
larının karşılanması sağlanmalıdır.

• Ucuz hammadde temini yanında kayıt dışılık, vergi muafiyeti, vergi is-
tisnası ve haksız rekabetin önlenmesi açısından vergi düzenlemelerine gidilmesi 
gerekir.

• İşletmelerin üretim girdileri maliyetlerinin düşürülmesi, böylece dış pa-
zarlarda rekabet edebilirliğin sağlanması, teknik ve hijyenik koşullar açısından 
işletme bazında AB’ye uyumun (standart ve kalite açısından) gerçekleştirilmesi-
dir.

• Bitkisel ve hayvansal hammaddenin uluslararası fiyatlar, sağlık ve kalite 
standartlarında (GDO’lu ve hormonlu tarım ve gıda ürünleri üretenlerin cezalan-
dırılması yoluyla) sürdürülebilir şekilde teminin sağlanmasıdır.

• Gıda alanında paydaşların bütçeden Ar-Ge çalışmaları payının artırılma-
sı, ileri tarım tekniklerinin kullanılması (GDO’lu ve hormonlu olmayan yöntem-
le) halkın köye ve kırsala dönüş için maddi ve manevi desteklerin ve kolaylıkla-
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rın sağlanması. Çünkü insanlığın geleceği tarımdadır. Çünkü tarım sektörü, gıda-
nın en büyük hammaddesidir.

• Sanayinin bilim, teknoloji ve Ar-Ge’ye dayalı faaliyetlerinin geliştiril-
mesi, yeni tekniklerin üretim sürecinde kullanılması gerekmektedir.

• Üretimden tüketime gıda denetiminin etkinleştirilmesi, üretici ve tüketici 
haklarını

koruyarak gıda güvenliğinin sağlanması. Günümüzün en önemli ve en yaşam-
sal stratejik konusunu oluşturmaktadır.

Sağlığın, yaşam standardı, gelirin adaletli dağılımı, çevre ve habitat düzen-
lemeleri, temiz su içme ve sağlıklı beslenmenin, toplumun gelir ve refahı, işçi 
verimliliği, işgücü katılımı, tasarruf ve yatırım oranları, demografik faktörler ile 
diğer beşeri sermaye faktörleri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır (Ta-
ban ve Kar, 2004:292; Dağdemir, 2009:87-90; aktaran bknz: Aksu, 2018:3616). 
Ekonomik kalkınmasını sağlayabilmiş ileri toplumlarda, sağlık için ayrılan kay-
naklar ve fonlar artarken, fertlerinde yaşam standardı ve sağlıklı olma bilinci hız-
la artmaktadır. Ayrıca sağlık düzeyinin niteliği ve niceliğindeki gelişmeler iktisa-
di gelişmeyi de beraberinde hızlandırmaktadır (Mazgit, 2002:405; aktaran bknz: 
Aksu, 2018:3616).

Sağlık ve rehabilitasyon hizmeti beşeri sermaye için olmazsa olmaz en önem-
li kamu hizmeti yatırımıdır. Gelir dağılımındaki adaletin sağlanması ile ilgili bir 
değişken olarak sağlık politikaları günümüzün en önemli sosyal devlet politikası-
dır. İktisadi büyüme sürecinde önemli rolü olabilen insan sağlığı ile gelir dağılımı 
değişkenlerinin arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi vardır: Düşük gelir, kötü 
beslenmeye sebep olurken, yoksulluk ise sağlık kazanç potansiyelini azaltır. Öte 
yandan, ampirik çalışmalar sağlık ile iktisadi büyüme arasında pozitif bir ilişki 
öngörmektedir (TEK,2003:12;http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi /tik2004/ cilt11.
pdf/2004 Türkiye İktisat Kongresi Cilt 11: Çalışma Grubu Raporları – I.; Erişim 
tarihi: 10.05.2014; aktaran bknz: aktaran bknz: Aksu, 2018:3622 ).

Devlet tarafından halka sunulan sağlık hizmetlerindeki yaygınlığın, çeşitlili-
ğin, kantitenin ve kalitenin artışı çalışma hayatında emeğini ortaya koyan insa-
nın (beşeri sermayenin) verimlilik artışına sebep olurken, eğitim hayatında başarı 
oranının daha belirgin oluşmasına imkan sağlamaktadır. Bunun yanında insanın 
kariyer, sosyal sınıf ve sosyal mobilitesinin artmasına neden olur. Buna bağlı ola-
rak, sağlıklı kişilerin çalışma ömrünün daha uzun olacağı ve böylece bu kişiler-
den daha uzun süreli ve verimli olarak faydalanılacağı belirtilmektedir (Smith, 
2008:70-79; Ay, Kızılkaya ve Koçak, 2013:164; aktaran bknz: Aksu, 2018:3622).

Dolayısıyla beşeri sermaye açısından yaşam şartlarının elverişliği, hayattan 
memnuniyet duyma ve zevk alma, beslenme ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi, 
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ortalama ömrün uzaması, eğitimdeki ve sağlık sektöründeki ilerlemeler ve geliş-
meler iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
temel şartlardandır. Beşeri sermaye üretkenliğini artırmada ve etkinliğini sağla-
mada, maddi ve maddi olmayan faktörler etkilidir. Maddi faktörlere örnek olarak, 
işçilerin çalışma ortam ve şartları, fiziki sermaye, ücret düzeyi ve yaşama şartları, 
beslenme ve sağlık şartları belirtilebilir. Maddi olmayan faktörlerde ise, sosyal 
sermaye ve etik değerler sıralanabilir (Karadeniz, Durusoy ve Köse,2007:16). 
Beşeri sermayenin etkin kullanımı için sosyal sermayeye ihtiyaç vardır (Aktaran 
bknz: Aksu, 2016:81-82).

Dünyada 2007-2017 yıllarını kapsayan dönemde sağlık hizmetinin %64’ü 
kamu tarafından karşılanmaktadır. Düşük gelirli ülkelerde bu oran %80-90’lara 
kadar çıkmaktadır. 2016 yılında dünya nüfusunun %91’i kirli hava içerisinde ya-
şamını idame ettirmek durumunda kalmıştır. Dünya hızla kirlenmektedir. Hava 
kirlilik seviyesi belirlenen standardın tam 2,5 kat daha kirli havada yaşamak zo-
runda kalınmıştır. Tüm dünyada 2016 yılı itibariyle 4,2 milyon kişi kirli hava yü-
zünden hayatını kaybetmiştir. Yine hijyen olmayan kirli su kullanmak ya da ye-
terli suya sahip olmamaktan ölen insan sayısı 2016 yılında Afrika kıtasında 870 
bin kişidir (http://www.tuseb.gov.tr/tacese/ yuklemeler/haberler/2018%; erişim 
tarihi: 05.04.2018;WHO, 2018:1-57). Bugün dünyadaki içme suyu toplam suyun 
ancak %1’i kadardır. Bugün 400 milyonu çocuk olmak üzere 1,5 milyar insan 
yeterli ve sağlıklı içme suyuna sahip değildir. Her yıl 1 milyon 800 bin çocuk te-
miz suya ulaşamadığından hastalıktan ve susuzluktan ölmektedir. Yine bugün 43 
ülkede yaklaşık 700 milyon kişi “su temininde zorluk” eşiğinin altında yaşamaya 
çalışmaktadır (Aksu, 2016:730-731). Dünya Bankası 2012 raporuna göre, 2010 
yılı itibariyle Türkiye’de temiz suya erişim oranı %90 iken, dünya ortalaması 
%62,4 ve Avrupa Birliği’nde ise %99,8 olarak hesaplanmıştır (Kalkınma Bakan-
lığı 10. Kalkınma Planı, 2014:7).

Günümüzde ilaç sektörü inovatif yapısı, Ar-Ge çalışmaları, teknolojiyi kul-
lanması ve üretim sürecini geliştirmesi ile 21. yüzyılda önemli sektörlerin başın-
da gelmektedir. Bu nedenle, araştırmaya dayalı ilaç endüstrisi, ülkelerin iktisadi 
büyümesine katkı sağlamasında ve gelişen küresel ekonomik yapıda ülkelerin 
rekabetçiliğinin sağlanmasında önemli kritik bir rol oynayabilecektir. Özellikle 
Avrupa Birliği ülkelerinde ilaç sektörü teknolojik yenilikler aracılığıyla büyüme 
hızını artırmaktadır (Efpia, 2015:1-15).
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Tablo 4: AVRUPA ÜLKELERİNİN İLAÇ SEKTÖR ANALİZİ (2015)

Kaynak: EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries Associati-
ons), The Pharmaceutical Industries in Figures, Key Data 2015, s.1-15’deki tablolar-
dan derlenerek alınmıştır. (n.a.: bilinmiyor)

Yeterli gıda üretimi yapamayan bir toplum, kazandığı gelirin büyük bir kısmı-
nı gıdaya ayırmakta, zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılayamayıp yeterince besle-
nemezken aynı zamanda susuzluk ve açlık sorunuyla da karşılaşmakta, bu durum 
ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda geliri olmayan 
fakir toplumlar sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilaç vb. tüketimi için ba-
tılı devletlerden yardım beklemekte, bunun yanında açlık ve beslenme sorunu 
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yaşayan bu toplumlarda nüfus artışı da ciddi boyutlarda olup, fakirlik kısır dön-
güsünün içinde kıvranıp kalmaktadır. Açlık-susuzluk, yoksulluk, gıda sorunu, te-
miz suya ulaşma, ilaç tüketimi, aşırı nüfus artışı sorunu, kalkınma sorunu olarak 
karmaşık bir yapının oluşmasına neden olmaktadır. Bir ülkede zirai-tarımsal üre-
tim ve gıda üretimi, nüfus artış hızından büyükse, o ülkede açlık ve kıtlık sorunu 
yaşanması mümkün değildir (Aksu, 1998:237-239).

Bir toplumda sağlık yatırımları yetersizse ve o ülkenin ekonomik geliri düşük-
se, gelirin önemli bir bölümü gıda tüketimine gidiyor, toplumun genel sağlık du-
rumu kötü ve ekonomik kalkınması düşük demektir. Düşük gelir, sağlık hizmet-
lerinin topluma yeterince sunulamaması demektir. Toplumdaki yoksulluk sorunu, 
hayat standardındaki ve gelir seviyesindeki düşüklük, gıda ve tarım üretimindeki 
düşmeler ve buna bağlı olarak beslenme yetersizliği, sağlık hizmetlerindeki aksa-
malar ve toplumun tüm kesimlerinin bu hizmetlerden yararlanamama problemi, 
temel yaşam şartlarının oluşturulamaması, kamu sağlık kuruluşlarında niteliksel 
ve niceliksel azalmalar, sağlıklı yaşam alanlarının ve çevre korumasının giderek 
terk edilmesi sonucunda şehirlerin kanserleşmesi, ayrıca köyden kente nüfusun 
aşırı göç akını da “plansız ve sağlıksız şehirlerin” oluşmasına sebep olurken, bi-
linçsiz bir şehirleşme politikasını da ortaya çıkarmaktadır (Aksu, 2016:89).

Şekil 1: Sağlık Harcamaları ile Kamu Geliri Arasındaki İlişki

Kaynak: Türk tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu, “2001 Ekonomik Krizin Toplum 
Sağlığı Üzerine Etkileri”, Mart 2003, Ankara. Aktaran Bknz: Çiğdem, 2014:165’deki 
şekilden alınmıştır.

Gelir seviyesi yükseldikçe toplam sağlık harcamaları içerisindeki kamu pa-
yının arttığı, geriye kalan sağlık harcamaları içerisinde ise cepten yapılan öde-
melerin (out of pocket expenditures) azaldığı ve özel sigortaların payının arttığı 
görülmektedir. Dünyada yaşam beklentisi 2010 yılı itibariyle Japonya’da 83 yaş 
iken, İsveç’te 82 yaş ortalaması görülmektedir. 2010 yılında OECD ortalama-



247

sı 79,7 yaş iken, Türkiye’de yaşam beklentisi 73,4 yaştır (Kalkınma Bakanlığı, 
2014:6, 54).

Her ne kadar sağlık harcamalarındaki artış büyük oranda bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan gelişmelerden (patent ve 
yenilikler) kaynaklansa da, yaşlanmanın da sağlık harcamaları üzerinde doğru-
dan bir etki yaptığı açıktır. Yaşam süresinin uzaması ile birlikte uzun süreli olan 
bakıma talep artacak ve bu alana daha fazla yatırım yapılması gerekecektir. İlaç 
harcamaları, OECD ülkelerinde yapılan sağlık harcamalarının yaklaşık %20’sini 
oluşturmakla beraber, bu oranlar ilaç ödemelerine yönelik sistemlerin ülkelerdeki 
farklılıklarına bağlı olarak değişmektedir. Yeni ilaçların ortaya çıkması, teknolo-
jik Ar-Ge ilaç ve aşı geliştirmeleri ve yaşlanan nüfusun hastalık dağılımlarında-
ki değişimlerininde etkisi ile ilaç harcamalarının sağlık harcamaları içerisindeki 
payı giderek artmaktadır. 2000-2009 döneminde ilaç harcamalarındaki reel yıllık 
artış %3,5 olarak gerçekleşmiştir (toplam sağlık harcamalarının aynı dönemde-
ki artışı yüzde 4’tür). Dünya’da 2005-2014 yılları arasında büyüme oranı %6 ila 
%7,6 arasında bir gelişme göstermiştir (Pini, 2015:3; Kalkınma Bakanlığı, 10. 
Kalkınma Planı, 2014:54-55).

OECD ülkeleri3 ve bu ülkelerin sağlık sektörlerine göre, ABD sağlık sektö-
rüne %17,6 ile en fazla kaynak ayıran ülke konumunda iken, OECD ülkelerinin 
ortalaması %9,5’dir. Türkiye ise, 35 OECD ülkesi arasında GSYH’dan sağlık 
sektörüne %6,1 ile en az kaynak ayıran ülke konumundadır. Diğer az kaynak 
ayıran ülkeler ise Meksika, Estonya ve Polonya gibi ülkelerdir. Artan zenginlik 
ve kalkınmışlıkla birlikte ülkelerin sağlık harcamalarının da arttığı bu grafikte 
de açık olarak görülmektedir. Her ne kadar ABD kadar olmasa bile Almanya ve 
Hollanda gibi ülkelerde de sağlık harcama miktarının önemli boyutlara ulaştığı 
bir gerçektir. Avrupa Birliği ülkelerinde kamu sağlık harcaması payı %77,4 iken, 
Türkiye’de kamu sağlık harcamalarının payı %75,2’dir ve bu düzey çoğu ülkenin 
kamu sağlık harcamasından daha yüksek bir seviyededir. OECD ülkeleri, kamu 
sağlık harcamaları payına göre karşılaştırıldığında ise, Türkiye çoğu OECD ülke-
sine göre kamu sağlık harcamasını daha fazla gerçekleştirmektedir. OECD ülke-
lerinde ortalama kamu sağlık harcaması payı %72,2 iken, bu seviye Türkiye’de 
daha yüksektir (Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, 2014:58-59).

Türkiye’de sağlık hizmetleri anayasal güvence altındadır. Kamu malı niteli-
ğindedir, devletin asli görevlerinin başında gelmektedir ve sağlık hizmetlerinden 
Sağlık Bakanlığı sorumludur. Türkiye’de sağlık harcamaları, yıllık artış oranı, 

3 OECD ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık %22’sini oluştururken, 2010 yılında 6,5 trilyon dolara yakın sağlık 
harcamalarıyla tüm dünya sağlık harcamalarının %84’üne sahiptir (Daştan ve çetinkaya, 2015:110).
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çoğu kez milli gelirdeki yıllık artış oranını geçmiştir. Sağlık hizmetlerinin finans-
manı ise vergiler, sosyal güvenlik primleri (SGK), özel sigorta primleri ve cepten 
ödeme ile gerçekleşmektedir (Pekten, 2006:2; aktaran bknz: Daştan ve Çetinkaya, 
2015:109). Türkiye, özel sağlık harcamaları içinde %64,4’lük pay ile OECD ülke-
lerinin ortalamasından daha düşük düzeyde bir paya sahiptir. Avustralya’da bu oran 
%82,2 iken, İrlanda’da bu oran %87’dir. Almanya’da %67’dir. Belçika’da özel sağ-
lık sigortasından yararlananlar %80’e yakındır. Türkiye’de kişi başına düşen sağlık 
miktarı 1980’de 69 US dolar iken, 1985’te 67 US dolar, 1990’da 157 US dolar ol-
muş, 2000’de 453 US dolar, 2005’te 620 US dolar, 2010’da 1039 US dolara ulaş-
mış, 2012’de ise 984 US dolara düşmüştür (Daştan ve Çetinkaya, 2015:111; Kal-
kınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı, 2014:63).

2010 yılında Türkiye’de ilaç pazarı 13,39 milyar TL iken, 2013 yılında bu mik-
tar 13,74 milyar TL’ye çıkmış, 2015 yılında 17,55 milyar TL olarak gerçekleşmiş-
tir. 2017 yılına bakıldığında ilaç pazarı; hastane ve eczane kanalında toplam %20,2 
büyüme ile 24,54 milyar TL’ye ulaşmış, kutu ölçeğinde ise, %3,4 büyüme ile 2,22 
milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Hastaneler 2017 yılında toplam pazarın %13,1’ini, 
kutu bazında ise, %12,7’sini oluşturmaktadır. US doları bazında bakıldığında ise, 
toplam ilaç pazarı büyüklüğümüz 2010 yılındaki 8,9 milyar US dolardan 2017 yı-
lında % 24,4 azalarak, 6,7 milyar US dolara gerilemiştir. İlaç sektörü, dünyada tek-
nolojik anlamda Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan sektördür. Ar-Ge harcamalarının 
toplam satışlara oranı %15’in üzerindedir. 1975’te Avrupa ülkelerinde ilaç Ar-Ge 
yatırımı 149 milyon US dolar iken, 2000 yılında ise 868 milyon US dolar olmuş-
tur. %26,7’lik artışıyla 2010 yılında 1,1 milyar US dolara çıkmıştır. %18’lik artışla 
2013’te ise 1,3 milyar US dolar olmuştur (European Commission, 2014:5).

TÜİK verilerine göre, ilaç sektörü Ar-Ge harcaması, 2009 yılında 92 milyon TL 
iken %139 artışla 2016 yılında 219 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artış, bileşik bazda 
yıllık %13, üretici fiyatları bazında %43 oranında reel bir büyümeye işaret etmekte-
dir. İlaç Ar-Ge’sinde klinik araştırmalar, toplam Ar-Ge harcamasının %60’ını oluş-
turmaktadır. Türkiye’de de 2017 yılında endüstri destekli klinik araştırmalara 523 
milyon TL yatırım yapılmıştır. Sanayi üretim endeksi verilerine göre, ilaç üretimi 
2012-2017 yılları arasındaki dönemde imalat sanayinde %17,6 olarak gerçekleşir-
ken, orta teknoloji seviyesindeki kimya sektöründe %19,3 olarak gerçekleşmiş, ilaç 
sektöründe ise, %52,3 arttığı görülmüştür Bu arada ilaç sektöründe ilaç ihracatının 
ilaç ithalatını karşılama oranı 2006 yılında %10,1 iken, 2010 yılında %12,2 olarak 
gerçekleşmiş, 2012’de %15,9 olmuş, 2015’te %19,4 iken, 2017’de ise düşme gös-
termiş, ilaç ihracatının ilaç ithalatını karşılama oranı %18 olarak gerçekleşmiştir 
(Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı, 2018:3-18).

2020 yılı itibariyle ilaç üretimi, Ar-Ge, aşı geliştirme ve yarattığı katma değe-
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rinin toplamı (covid-19 pandemi corona virüs sürecinde) 3,5-4 trilyon US dolar 
mertebesindeyken, gıda sektörünün (tüm alt sektörleri ve içecekler dahil) üretimi 
ve yarattığı katma değerin toplamı 17-18 trilyon US doların üstündedir.

3. LİTERATÜR ve TEORİK ANALİZ 

Sağlık hizmetleri ile iktisadi büyüme ilişkisine yönelik çalışmalar, 1960’ların 
ikinci yarısında başlamaktadır. İlk çalışma Herbert Klarman (1969:360-376) tara-
fından yapılmıştır. Bir toplumda beşeri sermayenin kalitesini arttırmak için sağlık 
konusundaki gelişmişlik düzeyi önem arz etmektedir. Beşeri sermaye için sağlık 
çok önemlidir. Bu konuda ilk önemli çalışma Theodore Schultz (1961:1) tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Schultz, eğitim ve sağlık harcamasının birer beşeri ser-
maye yatırımı olduğunu vurgulamaktadır. Sağlık harcamalarının “neden gerekli 
olduğunun?” üzerinde durmuştur. Toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri, 
yaşam standardını ve hayattan beklentilerini arttırabilmeleri, çalışma hayatında-
ki dayanıklılıkları, hastalıklara karşı korunması, çalışma hayatında karşılaşılan 
sakatlıkların, iş görememezlik durumunun önemini, yaşamsal ve çalışma güç-
lerini artırmaya yönelik verimlilik artışı yaratmaları nedeniyle sağlık imkânla-
rı ve hizmetlerinin önemini kapsayan bir çalışmayı ilk kez kaleme almıştır. Bir 
ülkedeki sağlık düzeyini belirleyen en önemli göstergeler; bebek ve çocuk ölüm 
oranları, ortalama ömür, hastalıkların türü ve miktarı ve sağlık sistemine ilişkin 
göstergeler oluşturmaktadır. Bir toplumun sağlık düzeyi ile ekonomik gelişmiş-
lik arasında yakın ve karşılıklı bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır (Taban ve 
Kar,2004:290-293; aktaran bknz: Aksu, 2013:77).

Bunun yanında Selma Mushkin (1962:130-132) çalışmasında eğitim ve sağlık 
alanında yapılan yatırımların beşeri sermaye için ne kadar önemli olduğunu vur-
gulamıştır. Ona göre, her ikisi de fertlere yapılan ortak beşeri sermaye yatırım-
larıdır. Sağlık ve eğitim harcamalarının bir kısmı tüketim amaçlı yapılırken, bir 
kısmı ise, yatırım amaçlı olarak gerçekleştirilir. Tüketim amaçlı gerçekleştirilen 
harcamalar, ferdin fayda düzeyinde gelişimine ve artışa yol açar. Yatırım harca-
maları ise, ferdin verimliliği ve üretkenliği üzerinde etkilidir. Beşeri sermaye har-
camaları, ferdin yaşam standardı ve refah düzeyi üzerinde geliştirici ve değer ve-
rici etkisi nedeniyle, ferde ve dolayısıyla topluma pozitif katkı sağlar. Eğitim ve 
sağlık yatırımları, kamusal anlamda pozitif dışsallıklara sahiptir. Yani, bu harca-
malar sosyal fayda yaratır. Üretim ve milli geliri arttırıcı özelliği bulunmaktadır. 
Sağlık harcamalarında meydana gelen gelişme sonucu insan ömrünün uzaması, 
yaşam kalitesinin yükselmesi ve gelir artışı ile birlikte eğitim yatırımlarının aşın-
ma oranını düşürür (verimliliğini arttırır) ve getirisini yükseltir.
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Beşeri sermaye unsuru olan sağlığın temel katkısı, Michael Grossman (1972) 
tarafından genişletilmiştir. Ona göre sağlık, bir kamusal mal olarak ikiye ayrılmak-
tadır; yatırım malı ve tüketim malı. Bu noktada Mushkin’in çalışmasından etkilen-
diği görülmektedir. Tüketim malı olarak sağlık, ferdi fayda fonksiyonunda yer alır. 
Yatırım malı olarak sağlık ise, hastalık için harcanan maliyetin para ve zaman olarak 
kaybına engel olur. Hastalık nedeniyle çalışılmış gün kaybının önüne geçilir, hem 
de gelirin elde edilmesi nedeniyle ihtiyaçların karşılanmasını, hayata karşı bağlılığın 
artmasını ve çalışma motivasyonun kazandırılmasını sağlatır (Grossman, 1972:225).

Sağlık hizmetlerinin iktisadi büyümeye olan doğrudan katkıları üç farklı unsuru 
kapsamaktadır. Bunlar; 1-Verimlilik boyutu, 2-Gelir boyutu ve 3-Harcama boyutu 
olarak sıralanabilir. Sağlık hizmetlerinin büyümeye doğrudan katkılarının, ilki ve-
rimlilik artışını ve beşeri sermayenin çalışma gücünü sağlatmaktır. İkinci önemli un-
sur, gelir artışının sağlanması veya gelir azalışının engellenmesi, yaşam standardının 
sağlanması ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesidir. Üçüncüsü de, harca-
ma boyutudur. Sağlığın finansmanı için devlet önemli kamu kaynaklarını bu alana 
kanalize etmektedir (Filiz, 2010:102-106). Toplanan vergiler, primler ve harçlar sağ-
lık hizmetleri alanına kaydırılmaktadır. Amaç, toplumun tüm fertlerinin bu hizmet-
lerden yararlanması noktasında, sosyal devlet ilkesi gereği devletin sorumluluk al-
masıdır. Sağlık hizmetlerinin, ekonomik faaliyetlere katkıları, hastalıkların neden ol-
duğu erken ölümlerin, sakatlık veya hastalık durumlarının, çalışma gücünü düşüren 
halsizlik gibi durumların azalması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Akalın, 1981:215).

Türkiye’de beşeri sermayenin kalitesinin arttırılması toplumun dengeli ve sağlık-
lı beslenmesi, bunun yanında gıda üretimin uygun koşullarda ve standartlarda sağ-
lıklı, hijyenik ve hormonsuz (GDO’suz) üretimle yapılmasına bağlıdır. Özellikle ta-
rımsal üretimin artan oranda sanayide değerlendirilerek tüketiciye sunulması için 
gıda sanayinin üretim yapısının sağlıklı şekilde geliştiği, teknolojik altyapı hizmetle-
ri (tarımda seracılık hizmetleri, sulama yöntemleri, soğuk hava deposu, hızlı lojistik 
hizmetleri, üretici-tüketici kooperatifleşme sistemi, pazarların hijyenikliği) ve üre-
tim sorunlarının çözüldüğü (tarımsal üreticiye sübvansiyonlar sağlama, para, gübre, 
“yerli ata tohumu” sağlama, mazot ve kredi kolaylığı gibi) bir ortamın varlığı önem 
arz etmektedir (DPT, 2001:1).

Sağlık alanında ileri durumda olan bir toplumun, beşeri sermaye kalitesi de buna 
bağlı olarak iyi olacak ve bu durum verimliliği ve üretimi artırarak, iktisadi büyü-
meyi olumlu etkileyebilecektir (Karagül, 2002:72; aktaran bknz: Aksu, 2013:77). 
Sağlık ile verimlilik arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Sağlığın, emeğin enerji düze-
yini ve iş kapasitesini olumlu yönde etkileyerek verimlilik ve dolayısıyla büyüme 
üzerinde etkisi bulunmaktadır. Sağlıklı toplum üreten, etkin, çalışkan ve büyüyen bir 
ekonomi demektir. Bunun yanında, hayat beklentisinin artması fertleri emeklilik için 
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daha fazla tasarruf etmeye motive edebilir, bu da daha fazla sermaye birikimi anla-
mını taşır (Uzay, 2005:42 aktaran bknz: Aksu, 2018:3616). Bu birikimler fon arzını 
oluşturarak, fon talep eden kişilere kaynak oluşturur. Üretim ve iktisadi büyüme için 
bu durum çok önemlidir.

Konu ile ilgili bütün ampirik çalışmalarda, sağlık harcamalarına yönelik olarak 
bütçeden ayrılan fonlardaki olumlu gelişmeler iktisadi büyümeyi verimlilik artışları 
üzerinden etkilediği kabul edilmektedir (Lopez-Casasnovas vd., 2005:1-16; aktaran 
bknz: Aksu, 2018:3623). Bir başka deyişle, sağlık harcamalarının yetersiz olduğu ve 
kötü sağlık hizmetlerinin olumsuz bir büyüme tablosuna yol açıp bu tablonun daha 
kötü bir sağlık hizmeti doğurması gibi bir kısır döngünün ülkeler arasında giderek 
büyüyen uçurumu açıklamakta etkili olduğu iddia edilebilir (Özlale, 2007:1-10; ak-
taran bknz: Aksu, 2018:3623).

Bir toplumda (beşeri sermayenin) sağlık düzeyinin yükseltilmesi, toplumun eği-
tim kalitesini de birlikte arttırır. Bunun yanında iktisaden büyümeyi ve kalkınmayı 
engelleyen nüfus baskısı da, optimal nüfus dengesi ile ortadan kaldırılır. Böylece 
gıda üretimi artarken, refah düzeyinde artış olacaktır. Aralarında yakın bir korelas-
yon ilişkisi vardır. Hastalıkların artması fakirliği artıracak, atıl kaynaklar çoğalacak, 
etkin olmayan üretim görülecek, israf artacak ve gelir dağılımı bozukluğuna sebep 
olacaktır. Hastalıkların azalması (ilaç sektörünün yardımıyla) üretim, verimlilik, ya-
şam beklentisi, beşeri sermayenin kalitesi ve gelir artışı ile toplumun refah düzeyini 
arttıracaktır. Aşağıdaki şekilde bu durum gösterilmiştir.

          
Şekil 2: İktisadi Kalkınma Sürecinde Refah Artışının Ortaya Çıkması

Kaynak: Aksu, 2018:3616’daki şekilden alınmış ve geliştirilmiştir.
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Sağlık alanında yapılacak her türlü altyapı yatırımları ülkenin kalkınması ve 
iktisadi büyümesi ile yakından bire bir ilişkilidir. Sağlık harcamaları bir toplu-
mun yaşamsal temel faktörüdür. Olmazsa olmaz bir nitelik arz etmektedir. Sağ-
lık hizmetleri yurt sathına yayılmalı, verilen hizmetler kaliteli, etkin ve üretken 
bir biçimde olmalı, toplumun her katmanındaki vatandaşın ulaşabileceği eşitlik 
içinde düzenlenmeli, devlet özellikle alt gelir grubundaki tüm insanlarını kucak-
lamalı, sağlık ihtiyacını finanse etmeli ve tüm vatandaşlarına en iyi ve en etkin 
hizmeti sunmalıdır. Sağlık hizmetinin odak noktası, insan merkezli ve milletini 
kucaklayan “devlet baba” anlayışını pekiştirecek bir sağlık politikası olmalıdır 
zira sağlıklı insan, üreten insandır (Aksu, 2018:3632).

Neoklasik modelde beşeri sermayenin oluşmasında etkisi olan faktörleri be-
lirtirken, bunların başında eğitim, donanım, beslenme ve sağlık harcamaları ilk 
sıralarda gelmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, Romer (1986:1002-1037), Lucas 
(1988:3-42), Rebelo (1991:500-521), Caballe ve Santos (1993:1042-1067), Mul-
ligan ve Sala-i Martin (1993:739-773), Barro ve Sala-i Martin (2004:205-242) 
çalışmaları örnek verilebilir.

Mankiw, Romer ve Weil (1992), Solow (1956:65-94)’un öne sürdüğü üretim 
fonksiyonuna beşeri sermaye terimini (S)’de emeğin eğitim ve okullaşma duru-
munu dahil ederek “Genişletilmiş Solow Modelini” oluşturmuşlardır. (A) terimi 
teknolojik gelişmeyi gösterirken, (K) terimi sermaye miktarındaki, (H) emeğin 
sağlık sermayesi ve (L) terimi de emek miktarındaki değişmeyi vermektedir Bu 
modele göre, Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna beşeri sermaye bileşeni olan 
sağlık ayrı bir değişken olarak eklemiştir (Mankiw, Romer ve Weil, 1992:407-
437; Romer, 1986:1002-1037; Barro ve Sala-i Martin, 2004:220-227):

         Y = A . Kα. Sβ. Hγ. (Lext) 1-α-β-γ  (1)         0 < α + β + γ <1
 α>0 , β >0, γ>0 iken ,    üretim fonksiyonu yoğun olarak denklemini yazmak 

gerekirse;
y = A. kα.sβ.hγ                (2) ,    şeklinde yazmak mümkün olacaktır.
Çalışan beşeri sermayenin oluşmasında her bir birimin sayısal etkisini göste-

ren denklemini şu şekilde yazmak mümkün olacaktır;

 (3)
Buna göre yukarıdaki açıklamaya ve formüle dayalı olarak, “insan sermayesi te-

orisinde” büyümenin kaynaklarını incelerken, ekzojen temelinde teknolojik seviye 
A > 0’dan büyük olmak zorundadır. Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonundan hare-
ketle emek, fiziki sermaye ve beşeri sermaye üretim faktörlerinin, üretimin üzerinde 
yaptığı etkiyi tespitte kullanılır (Özsoy, 2008:34; aktaran bknz: Aksu, 2018:3618).
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İlaç endüstrisi üretimi ve ticaretinin iktisadi büyüme üzerindeki etkisi, yaşam 
beklentisi yoluyla dolaylı olarak analiz edilebilmektedir (Muratoğlu, 2017:296-
314). Bu yaklaşıma göre, ilaç endüstrisindeki ilerlemelerin yaşam beklentisi üze-
rinde olumlu bir etkisini saptamışlardır. Literatürdeki birçok çalışma, uzun ömür 
beklentisi ile iktisadi büyüme arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göster-
mektedir; Barro (1996:1-63), Barro and Lee (1994:1-46), Barro and Sala-i Martin 
(1995:1-539), Bloom, Canning and Malaney (2000:257-290). Barro’nun (1996:13-
14) çalışmasını örnek vermek gerekirse, yaşam beklentisi artışı 50 yaşından 70 ya-
şına doğru arttıkça, iktisadi büyüme oranında yıllık %1,4’lük artış meydana getir-
mektedir. Barro’ya göre 8 etken iktisadi büyüme üzerinde etkilidir; 1-Beşeri serma-
ye seviyesinin yüksekliği (bunu belirleyen unsurlar okullaşma oranı, sağlık hizmet-
lerindeki artış, doğurganlık oranıdır), 2- GSMH’nın seviyesi, 3-Verimlilik oranı, 
4-Hükümet harcamaları, 5- Hukuksal düzen, 6-Avantajlı dış ticaret hadleri, 7- Yatı-
rım Oranları, 8-Bölgesel değişkenlikler (Aksu, 2014:380-381).

Sağlık politikaları ile gelir dağılımı arasında da yakın bir ilişki vardır. Büyü-
me sürecinde önemli rolü olabilen insan sağlığı ile gelir dağılımı değişkenlerinin 
kendi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi vardır: Düşük gelir, kötü beslenme-
ye sebep olurken, yoksulluk ise sağlık kazanç potansiyelini azaltır. Öte yandan, 
ampirik çalışmalar sağlık ile iktisadi büyüme arasında pozitif bir ilişki öngör-
mektedir (TEK,2003:12; http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/ tik2004/ cilt11.pdf/ 
2004 Türkiye İktisat Kongresi Cilt 11: Çalışma Grubu Raporları – I., erişim ta-
rihi:10.10.2009). Sağlık hizmetlerinin niteliği ve yoğunluğunun iktisadi büyü-
me üzerinde etkisi, çok boyutlu ve uzun vadeli bir süreci kapsamaktadır. Sağlık 
hizmetleri ve bu alanda yapılan harcamalar, iktisat literatüründe “sağlık temelli 
iktisadi büyüme hipotezi” ile açıklanmıştır. Sağlık üzerine yapılan harcamalar, 
beşeri sermaye yoluyla, üretken fiziksel sermayenin doğasında olup, üretim için 
vazgeçilmez bir durumdur (Akar, 2014:312).

Eğitim ve sağlık hizmetleri, planlı kentleşme, beslenme ve kaliteli ürün üreti-
mi, toplumsal örgütlenme, demokratikleşme, katılımcılık, sendikacılık, ideal ya-
şam standartları, insan hakları ve sosyal uyum gibi toplumsal değerlerin yerleş-
mesinde ve çevrenin korunması ve geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır 
(Saygılı ve Cihan, 2006, s.25; aktaran bknz: Aksu, 2016:83).

Sağlık sektörüne yapılan fiziki yatırımlar (makine, teçhizat, kaliteli personel 
yatırımı, sağlık ve koruyucu hizmet kurumlarının sayıları vb. gibi) tıp alanın-
da teknolojik ilerlemenin ortaya çıkmasına imkan sağlamakta, tıptaki teknolo-
jik ilerlemeler de iktisadi büyümeyi uyarmakta, iktisadi büyümedeki artış, sağ-
lık harcamalarında kalitenin ve niceliğin tekrar artmasına yol açmaktadır (Akar, 
2014:311; aktaran bknz: Kamacı ve Yazıcı, 2017:55).
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İnsanların doğuştan hayatta kalma beklentisiyle ömür boyu yaptıkları biri-
kimlerden elde edecekleri getiri beklentisi, özel tasarruf ve yatırım kararlarını 
olumlu yönde etkileyeceğinden iktisadi büyümeye yansıması da olumlu olacaktır 
(Glomm ve Ravikumar, 1997:201; aktaran bknz: Aksu, 2018:3623). Bu bağlam-
da doğuştan yaşam beklentisi ve doktor sayısındaki artış bir ülkenin, ülkeler klas-
manında kalkınma ve büyüme ölçümünde kullanılan temel ölçütler arasında yer 
almaktadır. Bu iki kriterdeki artışın büyüme üzerindeki etkisinin olumlu olduğu-
nu göstermektedir (Aksu, 2018:3623). Gelişmiş ülkeler genelde yaşlı nüfusu olan 
ve sağlık sorunu yaşayan ülkelerdir. Bu bağlamda sağlık harcamalarında artışın 
görülmesinin nedeni, bu yaşlı kesime yönelik sağlık, koruyucu ve rehabilitasyon 
hizmetlerin bütçede geniş yer tutmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, sağlık harca-
malarındaki miktar artışı, nüfusun yoğunluğundan ziyade o toplumdaki nüfusun 
niteliğinden kaynaklanmaktadır (Mendelson ve Schwartz, 1993:123).

Topluma sunulan kaliteli sağlık hizmeti, çalışma hayatında verimlilik artışına 
sebep olurken, eğitim hayatında da başarı oranının daha belirgin olmasını sağlar. 
Sağlıklı kişilerin çalışma ömrü daha uzun olacağından, bu kişilerden daha uzun 
süreli ve verimli olarak faydalanmak mümkün olur (Smith, 2008:70-79; Ayrıca 
bknz: Ay, Kızılkaya ve Koçak, 2013:164).

Sağlık harcamalarının iktisadi büyümeyi olumlu etkilediğini düşünen pek çok 
ampirik çalışma olduğu gibi, sağlık harcamalarının iktisadi büyümeyi istatistiki 
olarak anlamsız, zayıf veya negatif etkilediği veya etkilemediğini öne süren ça-
lışmalarda literatürde mevcuttur (Kesbiç ve Salman, 2018:165) . Sağlık ile ikti-
sadi büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu kabul eden Bloom ve Canning 
(2000:1207; aktaran bknz: Yıldız ve Yıldız, 2018:204), bu ilişkinin yönünün ge-
nel olarak sağlıktan iktisadi büyümeye doğru olduğunu öne sürmektedir. Ancak 
son yıllarda iktisadi büyümeden sağlığa doğru da bir ilişkinin olduğu kabul edil-
mektedir (Yıldız ve Yıldız, 2018:204).

Sağlık ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu öne süren ça-
lışmalara örnek vermek gerekirse; Newhouse (1977:115-125), Preston (1980:289-
360), Flegg (1982: 441-458), Parpel ve Pillai (1986:525-542), Hitiris ve Posnett 
(1992 :173-181), Hill ve King (1993:1-351), Kakwani (1993:307-336), Murthy 
ve Ukpolo (1994:797-802), Subbarao ve Raney (1995:105-128), Hansen ve King 
(1996:127-137), Üçdoğruk (1996:101-112), Özsoy (1999), Gertdham ve Löthg-
ren (2000:461-475), Bhargava, Jamison, Lau ve Murray (2001:423-440), Mayer 
(2001:1-17), Yanıkkaya (2002:287-305), McDonald ve Roberts, (2002:271-276), 
Brempong ve Wilson, (2003:1-25), Chakraborty (2003:1-18), Bloom, Canning 
ve Sevilla (2004:1-13), Dreger ve Reimers (2005:1-21), Chang ve Ying (2006:1-
16), Narayan, Narayan ve Mishra (2010:404-411), Barlin (2010:1-127), Sülkü ve 
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Caner (2011:9-38), Elmi ve Sadeghi (2012:88-91),Akar (2014:311-322), Ay, Kı-
zılkaya ve Koçak (2013:163-172), Selim, Uysal ve Eryiğit (2014:13-24), Ayde-
mir ve Baylan (2015:417-435), Hayaloğlu ve Bal (2015:35-44), Kurt (2015:441-
447), Badri ve Badri (2016:5-9), Akıncı ve Tuncer (2016:47-61), Uçan ve Atay 
(2016:215-222), Başar, Künü ve Bozma (2016:189-204), Demir ve Tanyıldızı 
(2017:89-119), Kamacı ve Yazıcı (2017:52-69), Öztürk ve Uçan (2017:139-152), 
Şen ve Bingöl (2018:89-106), Kızıl ve Ceylan (2018:197-209), Gökçen ve Zen-
gin (2018:365-380), Yıldız ve Yıldız (2018:203-218), Dinçer ve Yüksel (2019:5-
23), Albayrak (2019:1-89).

Sağlık göstergeleri ile iktisadi büyüme arasında negatif ilişki veya ilişkinin 
olmadığını bulgulayan pek çok ampirik çalışma bulunmaktadır; Auster, Leven-
son ve Sarachek (1969:411-436), Barro (1991:407-443), Kelly (1997:60-84), 
Fuchs (1999:1-35), Webber (2002:1633-1643), Kar ve Ağır (2003:181-190), 
Chay ve Greenstone (2003:1121–1167), Dehejia ve Lleras-Muney (2004: 1091–
1130), Neumayer (2004:1037-1047), Isaacs ve Schroeder (2004:1137–1142), Ta-
pia-Granados (2005:393-422), Gerdtham ve Ruhm (2006:298-316), Kar ve Ta-
ban (2005:7-51), Dağdemir (2009:76-96), Yumuşak ve Yıldırım (2009:57-70), 
Çetin ve Ecevit (2010:166-182), Mehrara ve Musai (2011:249-256), Tapia-Gra-
nados (2012:688-695), Şimşir, Çondur, Bölükbaş ve Alataş (2015:43-54) ampirik 
analizlerinde sağlık göstergeleri ile iktisadi büyüme arasında negatif ilişki ya da 
ilişkinin olmadığını saptayan çalışmalar ortaya koymuşlardır.

İktisadi büyüme ve ilaç endüstrisi arasında pozitif ilişki bulan yabancı litera-
türde bir kaç ampirik çalışma mevcuttur; Lichtenberg (1998:1-30), Baier ve Ber-
gstrand (2001:1-27), Mills, Brugha, Hanson ve McPake, (2002:335-330), Badin-
ger ve Breuss (2003:1-51), Adolfsson, (2007:1-41), Boring (2010:1-30), Wilk-
man (2012:1-41) ve Blanc (2015:1-38) örnek olarak verilebilir. Dikkat çeken bir 
durum olarak ampirik çalışmalarında “gravity yöntemini” kullanmışlardır.

Frank Lichtenberg (1998:1-30), ABD’de 1970-1980 ve 1980-1991 dönemleri 
için farmakolojik yenilikler ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. 
Çalışmanın bulguları, farmakolojik yeniliğin yaşam boyu gelir üzerinde olumlu 
bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu durum iktisadi büyümeye önemli bir katkı 
anlamına gelmektedir (Lichtenberg, 1998:1-30).

Ludivine Blanc (2015:1-38), 2004-2011 dönemi için 25 AB ülkesinin ilaç sa-
nayi ürünlerinin AB dışı ihracatının belirleyicilerinin uluslararası ticaretini Gra-
vity Modelini kullanarak analiz etmiştir. Bu çalışmaya göre, ihracatçı AB ülkele-
rinin ticaret ortağı ülkelerin GSYİH’leri pozitif katsayılara sahiptir ve istatistiksel 
olarak anlamlıdır. AB ile ithalatçı ülkeler arasındaki coğrafi uzaklık negatif bir 
katsayıya sahiptir. Öte yandan, ithalatçı ülke değişkenlerinde altyapı kalitesi, sağ-
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lık sektörünün büyüklüğü ve fikri mülkiyet haklarının düzeyi pozitif katsayılara 
sahiptir ve istatistiksel olarak anlamlıdır (Blanc, 2015:1-38).

Per Adolfsson (2007:1-41), İsveç ekonomisi üzerine yaptığı master çalışma-
sında, ilaç ürünleri ihracatı ile iktisadi büyüme ilişkisini ele almıştır. Gravity mo-
delini kullanmıştır, kişi başına GSMH ile ilaç ihracatı arasındaki ilişkiyi pozitif 
bulmuştur (Adolfsson, 2007:1-41).

Anne Boring (2010:1-30), ABD’nin 1993-2007 dönemi ilaç ihracatı ve itha-
latını analiz etmiştir. ABD’nin patent korumasının ilaç ticaretini artırıp artırma-
dığını bulmak için Gravity Modelini kullanmıştır. Sonuçlar, patent korumasının 
ABD ilaç ihracatı ve ithalatında güçlü bir belirleyici olmadığını göstermektedir. 
Bununla birlikte, ithalatçı ülkelerin GSYİH’ları, ABD ilaç endüstrisinin ihracat 
ve ithalatındaki artışlarla pozitif yönde ilişkilendirilmiştir (Boring ,2010:1-30).

Mats Wilkman (2012:1-30), 1995-2010 dönemi için İsveç ilaç ihracatının be-
lirleyici unsurlarını incelemiştir. Bu çalışmanın sonuçları, ithalatçı ülkelerin hem 
GSYİH hem de kişi başına GSYİH’sinin İsveç ilaç ihracatındaki artışlarla pozitif 
yönde ilişkili olduğunu göstermektedir.

4. EKONOMETRİK ANALİZ

Bu çalışma, 1962-2018 yıllarına ait 57 yıllık verileri kapsamaktadır. GSMH 
(milyar US dolar), İktisadi Büyüme Oranları (%), Sağlık Bakanlığı Bütçesi (mil-
yar TL.), Konsolide Bütçe (milyar TL.), Nüfus Miktarı, İlaç Sanayi Miktarı (mil-
yar TL.), Gıda Sanayi Miktarı (milyar TL), Fertlerin Hayatta Kalma Süresini (Yıl 
Bazlı Yaşam Beklentisi) kapsayan 8 değişken kullanılmıştır. Bağımlı değişken 
olarak GSMH miktarı baz alınırken, bağımsız değişkenler ise İktisadi Büyüme 
Oranları, Sağlık Bakanlığı Bütçesi, Devletin Konsolide Bütçesi, Nüfus Miktarı, 
İlaç Sanayi Miktarı, Gıda Sanayi Miktarı, Fertlerin Hayatta Kalma Süresi (Yıl 
Bazlı Yaşam Beklentisi) baz alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin ekonomik ya-
pısı içerisindeki sağlığın ve beşeri sermayeyi direkt etkileyen beslenme-gıda ve 
ilaç sanayinin değişimleri ile GSMH (ve iktisadi büyüme) arasındaki ilişkisi ele 
alınmıştır. Sağlık harcamalarının artmasında pek çok faktör etkilidir. Bu çalışma-
da gıda ve ilaç sanayinin sağlık sektörü ile ilişkisi analiz edilirken, bunun yanında 
bu sektörlerin GSMH ile ilişkileri temel alınmıştır. Aslında bir ülkenin beşeri ser-
maye kalitesinin ve niceliğinin artmasında inceleyeceğimiz 3 sektörün birbiriy-
le ilişkileri önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda TÜİK, DPT, DİE, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası ve Dünya Bankasına ait veriler kullanıl-
mıştır. Bu çalışmada test olarak, Birim Kök Testleri (ADF, P-P, KPSS), Granger 
Nedensellik Testi, EKK, ARCH, TSLS, Gregory ve Hansen Eşbütünleşme Testi, 
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VAR Auto Regression testlerini içeren çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada Eviews 
10 sistemi kullanılmıştır.

TABLO 5 : Ekonometrik Analizde Kullanılan Değişkenlere Ait Datanın Özet 
Bilgileri

Jarque-Bera (prob) olasılık değerleri anlamlıdır. Probability = 0.000 seviye-
sindedir. 57 gözlem yapılmıştır. 2.632.108 gözlem veri noktası kullanılmıştır. 
Skewness (çarpıklık değeri) nüfus ve yaşam beklentisi için (-) değerdedir. Kurto-
sis (basıklığın değeri) normal değerlerindedir. Verilerin dağılımı normaldir.

Yt = f (Nüfus Orant ,İlaç Sanayi Miktarıt , Gıda Sanayi Miktarıt , Konsolide 
Bütçe Orant , Sağlık Bakanlık Bütçe Orant, Yaşam Beklentisit , Xt,...)        (4)

GSMH (Y) = α + β1Nüfus Oran + β2İlaç Sanayi Miktarı + β3Gıda Sanayi Mik-
tarı + β4Konsolide Bütçe Miktarı+ β5Saglık Bakanlık Bütçe Miktarı + β6 Yaşam 
Beklentisi+ β7 İktBuyume + β8 BilinmeyenX + е     (equation 1)                      (5)                                             

α =  Sabit terim. 
β1, β2, β3 =  Bağımsız değişkenlerin katsayısıdır.  Değişkenler ≠ 0 değildir.
е = denklemin hata terimidir.
t = zaman birimi
LogGSMH = α + β1LogNO + β2LogISM + β3LogGSM + β4LogKBM + 

β5LogSBBM+ β6LogYASBEK+ β7LogIKTBUY +β8LogX + е    (equation 2)        (6)                     

4.1. BİRİM KÖK TESTLERİ

Bir zaman serisi, ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış öl-
çümlerinin bir kümesidir. Zaman serisi ile ilgili bu analizin yapılma amacı ise, 
gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki de-
ğişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin (forecast) edilme-
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sidir (Allen, 1964:133-152). Bir zaman serisi analizinde, analizin anlamlı ve tu-
tarlı olabilmesi için öncelikle “durağan olması” gerekmektedir. Durağan zaman 
serileri, uzun dönemde çeşitli kırılma ve şoklar olsa dahi “sabit ortalamaya” sa-
hiptir. Ayrıca zaman serisinin varyansı sabit ve sonlu yapı sürecindedir. Bununla 
birlikte, değişkenler arasındaki anlamlı ve tutarlı ilişkinin incelenebilmesi için, 
öncelikli olarak “durağan” olmalıdır. Çünkü durağan bir seri, geçici şoklar ve 
dalgalanmalar görülse de, uzun dönemde sabit bir ortalamaya kavuşur. Bir zaman 
serisinin durağan olması ortalamasının, varyansının ve kovaryansının zaman içe-
risinde sabit olup değişmediği anlamına gelir. Ekonomik değişkenlerin logarit-
ması alındığında, doğrusal bir nitelik taşımaktadır. Bu durumda zaman serilerin-
de gerçek değer yerine logaritmik değerler kullanılır. Durağanlık şartlarını sağla-
maksızın serilerin denklemlere konulması, iktisadi ilişkilerin var olmadığı halde 
varmış gibi görünmesine neden olacağından anlamsız öngörülere sebebiyet verir.

Basit anlamda bir durağanlık sınaması için, gecikmesi k (1,2,..) iken, Pk oto-
korelasyon katsayısı ile gösterilen otoregresyon kavramına dayanır. Ρk= γk / γ0 
Burada, yer alan γk değişkenin gecikme değeri ile gecikme k (1,2,..) iken kovar-
yansının, γ0 değişkenin kendisi ile ilgili kovaryansı göstermektedir, k=0 oldu-
ğunda, Ρ0=1 olacaktır. Durağanlık şartlarını sağlamaksızın serilerin denklemelere 
konulması, iktisadi ilişkilerin var olmadığı halde varmış gibi görünmesine neden 
olacağından anlamsız öngörülere sebebiyet verir. Durağanlığa sahip olmayan de-
ğişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin kurulması da mümkün değildir. Du-
rağan olmayan serilerin d(1,2,..) sayıda farkları alınarak, durağan hale getirilir. 
Seriler aynı derecede I(d) durağan olduklarında, eşbütünleşik seriler elde edilmiş 
olur (Kennedy, 2006:356; Ayrıca bknz: Aksu, 2013:184). Tablo 6’da ise ADF, P-P 
ve KPSS birim kök testlerine dair özet tablo aşağıda gösterilmiştir. Çalışmada ba-
ğımlı ve bağımsız değişkenlere ait 57 yıllık verilerin her birine ADF (Dickey ve 
Fuller, 1979:427-431), P-P (Phillips ve Perron, 1988:335-346) ve KPSS (Kwiat-
kowski, vd. 1992:159-178) birim kök testleri uygulanmıştır.

Çalışmada ADF, P-P ve KPSS birim kök testleri (Unit Root Tests) yapılmıştır. 
Dickey-Fuller tarafından (1981:1057-1073) bağımlı değişkenin gecikmeli değer-
lerinin modele dahil edilmesiyle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök 
testi geliştirilmiştir. Bu test için önerilen modeller aşağıdaki denklemlerde gös-
terilmiştir:

ΔYt = γYt-1 + iΔYt-i+1 + εt     (7)

ΔYt = β0 + γYt-1 + iΔYt-i+1 + εt                     (8)
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ΔYt = β0 + βt + γYt-1 + iΔYt-i+1 + εt        (9)
Denklem (1)’de sabit terimin ve trend etkisinin olmadığı denklemsel yapıyı, 

Denklem (2)’de sadece sabit terimin olduğu denklemsel yapıyı, Denklem (3) ise, 
hem sabit terimin hem de trend etkisinin gözlemlendiği denklemsel yapıyı gös-
termektedir.

Birim kökün varlığının sınanması için uygulamada genel olarak iki hipotez 
kullanılmaktadır. Bunlar;

H0 : γ= 0 ( γ= 1) (Seride birim kök vardır / Seri durağan değildir)  
 (10)

H1 : γ< 0 ( γ< 1) (Seride birim kök yoktur / Seri durağandır)   
(11)

Phillips ve Perron (1988:335-346) Dickey-Fuller’ın hata terimleri ile ilgili 
olan bu varsayımı genişletmişlerdir. Bu durumu daha iyi anlamak için şu regres-
yon dikkate alınır.

Yt=a0* + a1*yt-1 + μt       (12)
Yt= a0• + a1• yt-1+a2• (t-T/2) + μt     (13)
 Burada T gözlem sayısı μt hata terimlerinin dağılımını göstermekte olup 

bu hata teriminin beklenen ortalaması sıfıra eşittir. Fakat burada hata terimleri 
arasında içsel bağlantının (serial correlation) olmadığı veya homojenlik varsayı-
mı gerekli değildir.

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) (1992:159-178) çalışmala-
rında birim kök hipotezini farklılaştırarak birim kök testinin gücünün arttığını 
ileri sürmüşlerdir. KPSS birim kök testinde, sıfır hipotezi diğer testlerden farklı 
olarak serinin durağan olduğunu savunur. ADF ve P-P birim kök testlerinin so-
nuçları gecikmelere karşı duyarlıdır. KPSS testi bu iki testin zayıf olan noktasını 
gidermede başarılıdır. Temelde KPSS testinin amacı yine serileri trendden arın-
dırarak birim kök testi gerçekleştirmektir. KPSS testi için tahmin edilen modeller 
aşağıdaki gibidir (Aksu, 2013:189):

ttt

tttt

uww
wy
+=

++=

−1

εγβ
                 (14)

Burada, tw  model için rassal yürüyüş süreci, t deterministik trend, tε  dura-

ğan hatalar ve tu  ise (0, 2
uσ ) dir. KPSS testinin ilk aşaması ty  serisinin kesme ve 

trend üzerine regresyonundan elde edilen hataları temel almaktadır (Sevüktekin 
ve Nargeleçekenler, 2006:243-265). 
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Daha sonra LM testi aşağıdaki gibi hesaplanır:
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KPSS testi, P-P testine benzer olarak, genel hata sürecini dikkate alır. Ancak 
KPSS testi, diğer iki birim kök testleriyle çelişiyorsa, zaman serisi parçalı bir ya-
pıdadır ve anlamlı değildir.

Yine bir birim kök testi olan KPSS`de hipotez, ADF`den farklı olarak şöyle 
kurulur:

Ho: Birim kök söz konusu değildir. {y~I(0)}
Ha: Birim kök söz konusudur.
Tüm değişkenler için ADF ve P-P birim kök testleri yaparken, aşağıda yer 

alan hipotez kullanılacaktır:
Ho: Birim kök vardır.
Ha: Birim kök yoktur.
Tüm değişkenler için KPSS testi yapılırken hipotezimiz şu şekilde kurulacaktır:
Ho: Birim kök yoktur.
Ha: Birim kök vardır.
Ekonometrik seriler kullanılarak yapılan analizlerin gerçekçi olabilmeleri 

için durağan bir karakter sergilemeleri gerekliliğinden yukarıda bahsetmiştik. 
Bir seride durağanlığın söz konusu olup olmadığı ise, birim kök testleri (ADF, 
P-P, KPSS) yardımıyla belirlenir. Birim kök, bir zaman serisini ifade eden eşit-
liğin temel karakteristik köklerinin mutlak değerlerinin 1’e eşit olması demek-
tir. Zaman serilerinin birinci farkında d(1) ve regresyon artıklarında ortaya çı-
kan durağanlık değil, asimtotik durağan olmasıdır. Yani, yukarıdaki denkleme-
deki otokorelasyon kat sayısı için, k gecikmesi sonsuza gittikçe, otokorelasyon 
sayısı sıfıra yaklaşır ve seriler asimtotik durağan ve kovaryans durağan hale 
gelir (Aksu, 2013:189-191).
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TABLO  6: Birim Kök Testleri Özet Tablo

-C: Sabit teriminin varlığında birim kök testinin uygulandığına işaret eder. 
-C&T: Sabit terim ve Trend’in varlığında birim kök testinin uygulandığına işaret 
eder.-Tabloda yer alan rakamlar ilgili birim kök test istatistikleridir.(X) işareti ise 
ilgili testin uygulanamayacağını ifade etmektedir. Örneğin I (1) davranışı sergile-
yen bir seriye, 2. kez fark alınıp tekrar birim kök testi uygulanamayacağından bu 
durum X olarak ifade edilmiştir.

Buna göre serilerin durağanlık durumunu açıklamak gerekirse; İktisadi Büyü-
me Oranı I (0) düzeyinde durağan iken, Gıda Sanayi Miktarı, İlaç Sanayi Miktarı, 
Sağlık Bakanlık Bütçesi, Yaşam Beklentisi ve Nüfus Artış Miktarı I (1) davranışı 
sergileyen bir seriye sahip iken, GSMH Miktarı ve Konsolide Bütçe I (2) davranı-
şı sergileyen bir seriye sahiptir. Kısaca özetlemek gerekirse, kullandığımız zaman 
serisinin durağan olması, serinin geçmişe ait çok az bilgi taşıması veya geçmişten 
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gelen etkiye maruz kalmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şok etkisi ya 
hiç olmayacak ya da etkisi geçici olacaktır ve dolayısıyla seriler ortalama etrafın-
da hareket ederek dengeli bir süreç izleyecektir (Aksu, 2013:191).

Şekil 3: VAR MODELİ BİRİM KÖK TESTİ DURAĞANLIK GRAFİĞİ

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Grafik 2: VAR GSMH Seri Eğrileri
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Grafik 3: VAR KALINTI Eğrileri
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4.1. GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

Granger Nedensellik İlişkisinin anlamı, regresyonda bağımsız değişken X’in 
bağımlı değişken Y ile bir nedensellik ilişkisi içinde olduğudur ve bunun için iki 
temel koşulun sağlanması gerekir. Bunlardan birincisi; bağımlı değişken X’in, 
bağımsız değişken Y’yi tahmin etmeye aracılık etmesidir. İkinci varsayım ise, 
Y’nin X’i tahmin etmede etkili olmayacağıdır. Buna tek yönlü nedensellik denir. 
Nedensellik testlerinde, testlerin yönü önem arz eder, yani değişkenlerin bağımlı 
ve bağımsız olduğunu belirleme açısından çok önemlidir. Nedenselliğin yönü, iki 
veya daha çok değişkenin birbiri arasındaki ilişkilerin; tek yönlü mü, çift yönlü 
mü veya hiçbir ilişkinin olmamasını anlamada çok önemlidir. Granger Neden-
sellik Testi “kısa dönem” sürecinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 
nedensellik analizine imkan sağlamaktadır. Eğer Ho hipotezi red edilirse bunun 
anlamı X’in Y ile Granger nedensellik ilişkisi içinde olduğudur. Granger Neden-
sellik Testinde, hem X’ten Y’ye doğru, hem de Y’den X’e doğru olabilir. Bu 
durum, çift yönlü nedensellik olarak adlandırılır. X↔Y olarak gösterilir (Gran-
ger, 1969:424-438; aktaran bknz:Aksu, 2013:200). Aşağıdaki tabloda Granger 
Nedensellik Testi yapılmıştır. 1970-2017 yıllarını kapsayan değişkenlerin 2 ge-
cikmeli olarak farkı alınıp, analizi yapılmıştır. Ekonometrik testlerin yapımında 
Eviews 10 sistemi kullanılmıştır. Aşağıda Granger Nedensellik İlişkisini gösteren 
denklem sunulmuştur:
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** Granger Nedensellik Testinin analizi, I(2) gecikmeli olarak 57 gözlem so-
nucunda değişkenler arasında ortaya çıkan nedensellik ilişkilerini şu şekilde be-
lirtmek mümkündür; GSMH’dan nüfus miktarına doğru tek yönlü ve pozitif ilişki 
bulgulanmıştır. İlaç sanayi miktarından GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir 
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ilişki saptanmıştır. GSMH ile gıda sanayi arasında çift yönlü bir nedensellik ve 
pozitif ilişki bulgulanmıştır. Sağlık harcamaları ile ilgili olarak, GSMH ile Sağ-
lık Bakanlık Bütçesi arasında çift yönlü bir nedensellik ve pozitif ilişkinin varlığı 
mevcuttur. Yine GSMH ile konsolide bütçe arasındaki ilişki çift yönlü bir ne-
densellik ilişkisi vardır. İlişkinin durumu pozitiftir. Hayatta kalmanın durumunu 
gösteren, yaşam beklentisinden GSMH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki-
nin varlığı söz konusudur. Sağlık Bakanlık Bütçesinden ilaç sanayisine doğru tek 
yönlü bir nedensellik ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Nüfus miktarından ilaç 
sanayisine doğru tek yönlü bir ilişki saptanmıştır. Gıda sanayisinden nüfus mik-
tarına doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki bulgulanmıştır. Gıda sanayisi ile kon-
solide bütçe arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. Gıda sanayisi 
ile sağlık bakanlığı bütçesi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. 
Nüfus miktarından sağlık bakanlığı bütçe miktarına doğru tek yönlü bir ilişki sap-
tanmıştır. Yaşam beklentisinden, sağlık bakanlığı bütçesine doğru tek yönlü pozi-
tif bir ilişki saptanmıştır. Yaşam beklentisi ile konsolide bütçe arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. Yaşam beklentisi ile gıda sanayi arasında çift 
yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı Bütçesinden ilaç sana-
yisine doğru tek yönlü bir ilişki saptanmıştır. İlaç sanayisinden gıda sanayisine 
doğru tek yönlü bir ilişki saptanmıştır. Nüfus artışından yaşam beklentisine doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi görülmüştür.

 Tablo 8:  Granger Nedensellik Testinin İlişki Yönü

Yukarıdaki tabloda yer alan → işareti, ilgili bağımsız (ve/veya bağımlı) de-
ğişkenin, bağımlı (ve/veya bağımsız) değişkenin Granger nedeni olduğunu ifade 
etmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere, bu ideal durumu yansıtmaktadır. ↔ İsa-
reti, GSMH’nin ilgili değişkenin Granger nedeni olduğunu, aynı zamanda, ilgili 
değişkenin de GSMH’nin Granger nedeni olduğunu ifade etmektedir. X İşareti, 
değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisinin söz konusu olmadığını ifade 
etmektedir.
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4.2. EN KÜÇÜK KARELER (EKK) YÖNTEMİ TESTİ

Alman matematikçi Gauss tarafından geliştirilen EKK (Ordinary Least Squ-
are-OLS) yöntemi, istatiksel özelliklerinden dolayı regresyon analizlerinde çok 
sık kullanılan bir yöntemdir (Kutlar, 2009:14). Ana kütleden tesadüfi olarak be-
lirlenmiş X ve Y değerlerinin arasındaki ilişkiyi tahmin etmede kullanılan bir 
yöntem olup, EKK metodu en küçük hata kare toplamını verecek  olan β0 
ve β1 değerlerini bulmaktadır. Buna göre ana kütle regresyon denklemi;

Y1 =β0 + β1X1 +μ1       (19) 
şeklinde yazmak mümkündür (Yıldırtan, 2017:18-19).
Bu çalışmada GSMH (iktisadi büyüme) değişkenleri bağımlı değişken olarak 

ele alınmıştır. X ve Y değişkenlerine ait noktaların hepsine birden en yakın geçe-
cek olan doğrunun belirlenmesinde kullanılan bir metottur. Regresyon eşitliğinin 
bilinmeyen a ve b parametrelerinin tahmini, gözlenen veri çiftlerinin (Xİ;Yİ) oluş-
turduğu noktalar ile regresyon doğrusu arasındaki sapmaların kareleri toplamını 
en küçük yapacak şekilde gerçekleştiren yöntemdir.

**Denklemde eğim terimleri ve sabit terim (p = 0.0000) anlamlıdır. Hesapla-
nan F değeri4 2.1019 ve F istatistiğine ait p (olasılık) değeri 0.000 olarak bulun-
muştur. Bu sonuçlara göre model tümüyle anlamlıdır. AIC, SC, HQ değerleri bir-
biriyle anlamlı durumdadır. 7 bağımsız değişken bağımlı değişkeni (GSMH’nın) 
açıklama değerini gösteren R açıklayıcı değeri 0.9744 gibi yüksek bir değer ih-

4  Tek yönlü varyans analizinde (ANOVA) iki veya daha fazla örneklem ortalamasının farklı evren 
ortalamalarını gösterip göstermediğini görebilmek üzere bir faktör için tüm örneklem ortalamaları-
nı karşılaştırmak için kullanılan istatistiktir. Bu değer F oranına eşittir.
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tiva etmektedir. Durbin-Watson (DW) test istatistiği 0.9604 ile 1’e yaklaşmakta-
dır. Otokorelasyon yoktur. Eğim terim yorumunu ve etkilerini şu şekilde belirt-
mek mümkündür; *Nüfus Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, 
GSMH’yı (logaritması alınmış) 9.49 artırmaktadır (diğer değişkenler sabitken). 
*İlaç Sanayi Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (lo-
garitması alınmış) 4.32 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *Gıda Sanayi 
Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alın-
mış) 3.21 oranında azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *Konsolide Bütçe 
Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alın-
mış) 1.82 yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Sağlık Bakanlık Bütçesi 
Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alın-
mış) 9.47 oranında yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Yaşam beklen-
tisindeki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 
2.86 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken).

En küçük kareler yöntemine göre; GSMH üzerinde nüfus miktarı, gıda sanayi, 
konsolide bütçe ve Sağlık Bakanlığı Bütçesi artışa neden olurken, ilaç sanayi ve 
yaşam beklentisi GSMH üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır.

4.3. HANSEN PARAMETRE İSTİKRARSIZLIK EŞBÜTÜNLEŞME 
TESTİ 

Hansen (1992) parametre istikrarsızlık testi ve Gregory ve Hansen (1996) ar-
tık temelli test, yapısal kırılmayı test etmek ve rejim değişiminin zamanını belir-
lemek için kullanılmaktadır. Bu test, yapısal kırılmanın içsel olarak belirlendiği 
ve tek yapısal kırılmaya izin veren bir testtir. GSMH ile Sağlık Bakanlığı Bütçesi 
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arasında yapılan Hansen Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre, seriler arasında 
eşbütünleşme ve uzun dönem ilişkisi vardır. Sağlığın iktisadi büyüme üzerinde 
pozitif bir ilişkisi mevcuttur.

4.5. VAR MODELİ TAHMİN ANALİZİ

C.A. Sims tarafından geliştirilen VAR modeli, Granger nedensellik test mo-
delini örnek alır (Ertek, 2000:404; ayrıca bknz: Sims, 1980:1-48). Var modelinde 
yer alan tüm değişkenler içseldir. Değişkenlerin herbiri kendi gecikmeli değer-
leriyle sistemde yer alan tüm değişkenlerin gecikmeli değerlerinin doğrusal bir 
fonksiyonu olarak tanımlanır (Kennedy, 2006:352). Modeldeki tüm değerlerin 
sağ tarafında gecikmeli değerler yer alacağından EKK yöntemi ile bulunacak pa-
rametrelerin tahmin değerleri daha doğru olacaktır (Ertek, 2000:404). Var mo-
dellerinin tercih edilmesinin nedeni; değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru 
biçimde ortaya çıkarır ve VAR model yapısı durağan olmayan zaman serilerinin 
incelenmesinde bir temel oluşturur (Kennedy, 2006:353). Bir ekonometrik mo-
delde bazı değişkenler modeldeki diğer değişkenler tarafından açıklanırken, bazı 
değişkenler ise açıklayıcı görevini yapmaktadır. Bir denklem modelinde açıkla-
nan değerlere içsel (endojen) değişkenler, açıklayıcı değişkenlere ise, dışsal (ek-
zojen) değişkenler denilmektedir (Kutlar, 2009:345-346). VAR modelleri değiş-
kenler arasında eş bütünleşme (cointegration) olmadığında ve durağanlığı sağlan-
mış serilerde başarılı sonuçlar vermektedir. VAR modelleri, tanımlama yapmak, 
uzun boyutlu ve karmaşık analizlerde tahminde bulunmanın yanında, yapısal 
analizlerde çıkarımlarda bulunmak ve iktisadi politika analizlerinde olumlu pers-
pektifler üretmek için kullanılabilmektedir. VAR sisteminde bağımlı değişken-
lerin (GSMH’nın) gecikmeli değerlerinin modelde yer alması, geleceğe yönelik 
(forecast) güçlü tahminlerin yapılmasını ve analizini mümkün kılmaktadır.
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Tabloda görüldüğü gibi; Son kestirim hatası (FPE), Akaike bilgi kriteri (AIC), 
Hannan-Quinn bilgi kriteri (HQ), ardışık modifiye edilmiş LR ve Schwarz bilgi 
kriteri (SIC) istatistikleri uygun gecikme uzunluğunu 4 olarak önermişlerdir. Uy-
gun gecikme uzunluğu 4 olarak görülmektedir.

4.6. ML ARCH NORMAL DAĞILIM TESTİ

ARCH modelleri Engle (1982:987-1008) tarafından tanıtıldı ve Bollerslev 
(1986:307-327) ve Taylor (1986:5-12) tarafından GARCH (Genelleştirilmiş 
ARCH) olarak genelleştirilmiştir. Bu modeller, özellikle finansal zaman serileri 
analizinde, çeşitli ekonometri dallarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan 
ampirik çalışmalarda ilk kez ML ARCH testini anketlerde kullanan Bollerslev, 
Chou ve Kroner (1992:5-59) ve Bollerslev, Engle ve Nelson (1986:2959-3038) 
tarafından geliştirilmiştir. Bir ARCH modeli geliştirirken, biri koşullu ortalama 
denklemi, biri koşullu varyans ve diğeri koşullu hata dağılımı için olmak üzere üç 
farklı özellik sağlamanız gerekir. Çeşitli ARCH denklemi prosedürleri, tahmini 
denkleminize göre sonuç üretmenizi sağlar.

                                   (20) 

                  (21) 
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4.7. İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER TESTİ (TSLS)

İki aşamalı en küçük kareler (TSLS), enstrümantal değişken regresyonunun 
özel bir halidir. Adından da anlaşılacağı gibi, iki aşamalı en küçük karelerde iki 
ayrı aşama vardır. İki aşamalı en küçük kareler (TSLS) regresyon analizi, yapısal 
denklemlerin analizinde kullanılan istatistiksel bir tekniktir. İlk aşamada TSLS, 
endojen ve eksojen değişkenlerin enstrümanlara atfedilebilecek kısımlarını bulur. 
Bu aşama, alet setindeki modeldeki her değişkenin bir OLS regresyonunun tah-
min edilmesini içerir. Bu teknik OLS yönteminin genişletilmesidir. İkinci aşama, 
orijinal denklemin regresyonudur, tüm değişkenler birinci aşama regresyonların-
dan takılan değerlerle değiştirilir. Bu gerilemenin katsayıları TSLS tahminleri-
dir. Bağımlı değişkenin hata terimleri bağımsız değişkenlerle korele olduğunda 
kullanılır. Ayrıca, modelde geri besleme döngüleri olduğunda kullanışlıdır. Gelen 
yapısal denklemler modelleme, denklem katsayısını tahmin etmek maksimum 
olabilirlik yöntemi kullanımında yararlı bir yöntemdir. Bu teknik, SEM model-
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lemesinde yöntem katsayısını tahmin etmek için bir alternatiftir. Bu teknik yarı 
deneysel çalışmalarda da uygulanabilir.

Eviews 10, enstrümantal değişkenler tekniklerini kullanarak her iki aşamayı 
aynı anda tahmin edeceğinden, TSLS’nin ayrı aşamaları hakkında endişe duyma-
ya gerek yoktur. Doğrusal TSLS objektif fonksiyonu şu şekilde verilir:

          (22)

 İki aşamalı en küçük kareler (TSLS) yöntemine göre; GSMH üzerinde nüfus 
miktarı, gıda sanayi, konsolide bütçe ve Sağlık Bakanlığı Bütçesi artışa neden 
olurken, ilaç sanayi ve yaşam beklentisi GSMH üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır.
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4.8. SINIRSIZ EŞBÜTÜNLEŞME SIRALAMA TESTİ

Sınırsız eşbütünleşme sıralaması testi, 0.05 düzeyinde hipotezin reddedildiği-
ni gösterir. Yani GSMH ile gıda sanayi serileri arasında uzun dönemde eşbütün-
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leşmenin olduğunu göstermektedir. Gıda sanayi uzun dönemde GSMH üzerinde 
pozitif bir ilişkisi vardır.

4.9. TEST SONUÇLARI

Ekonometrik testler sonucunda üretilen sonuçları şu şekilde özetlemek müm-
kündür. 

• GSMH ile ilaç sanayi ve yaşam beklentisi arasında negatif bir ilişki mev-
cuttur. GSMH ile nüfus miktarı, gıda sanayi, konsolide bütçe ve sağlık bakanlık 
bütçesi miktarı ile pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

• EKK (OLS) test sonuçlarına göre, Nüfus Miktarındaki (logaritması alın-
mış) bir birimlik artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 9.49 artırmaktadır (diğer 
değişkenler sabitken). İlaç sanayi miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik 
artış, GSMH’yı (logaritması alınmış) 4.32 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabit-
ken). Gıda sanayi miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 
(logaritması alınmış) 3.21 oranında azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). 
Konsolide Bütçe Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 
(logaritması alınmış) 1.82 yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). Sağlık 
Bakanlık Bütçesi Miktarındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı 
(logaritması alınmış) 9.47 oranında yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). 
Yaşam Beklentisindeki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH’yı (loga-
ritması alınmış) 2.86 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken).

• Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme test sonuçlarına göre, GSMH 
ile Sağlık Bakanlığı Bütçesi serileri arasında eşbütünleşme vardır. Uzun dönem 
ilişkisi vardır. Sağlık Bakanlığı Bütçesinin GSMH (iktisadi büyüme) üzerinde 
pozitif bir ilişkisi mevcuttur. Yine test sonuçlarına göre, gıda sanayi miktarı ile 
GSMH arasında eşbütünleşme bulgusuna ulaşılmıştır. Yani gıda sanayi uzun dö-
nemde GSMH üzerinde etkilidir ve pozitif ilişki vardır. Ancak ilaç sanayi ile 
GSMH arasındaki serilerde bu ilişki bulgusuna rastlanılmamıştır.

• Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, GSMH’dan nüfus miktarı-
na doğru tek yönlü ve pozitif ilişki bulgulanmıştır. İlaç sanayi miktarından GS-
MH’ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki saptanmıştır. GSMH ile gıda sanayi 
arasında çift yönlü bir nedensellik ve pozitif ilişki bulgulanmıştır. Sağlık harca-
maları ile ilgili olarak, GSMH ile Sağlık Bakanlık Bütçesi arasında çift yönlü bir 
nedensellik ve pozitif ilişkinin varlığı mevcuttur. Yine GSMH ile Konsolide Büt-
çe arasındaki ilişki çift yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. İlişkinin durumu po-
zitiftir. Hayatta kalmanın durumunu gösteren, Yaşam Beklentisinden GSMH’ya 
doğru tek yönlü ve negatif bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Sağlık Bakanlık 



275

Bütçesinden ilaç sanayisine doğru tek yönlü bir nedensellik ve pozitif bir ilişki 
tespit edilmiştir. Nüfus miktarından ilaç sanayisine doğru tek yönlü bir ilişki sap-
tanmıştır. Gıda sanayisinden nüfus miktarına doğru tek yönlü ve pozitif bir iliş-
ki bulgulanmıştır. Nüfus miktarından sağlık bütçe miktarına doğru tek yönlü bir 
ilişki saptanmıştır. Yaşam beklentisinden, Sağlık Bakanlığı Bütçesine doğru tek 
yönlü pozitif bir ilişki saptanmıştır. Yaşam beklentisi ile konsolide bütçe arasın-
da çift yönlü nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. Yaşam beklentisi ile gıda sanayi 
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı Bütçesin-
den ilaç sanayisine doğru tek yönlü bir ilişki saptanmıştır. İlaç sanayisinden gıda 
sanayisine doğru tek yönlü bir ilişki saptanmıştır. Nüfus artışından yaşam beklen-
tisine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi görülmüştür.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada elde edilen sonuçları belirtmek gerekirse, sağlık (harcamaları) 
alanında nitelik artışı iyi bir beslenme ve iyi bir eğitimle desteklendiği takdir-
de, beşeri sermayenin işlevsel özelliği ve kalitesinde de artış kaçınılmaz olacak-
tır. Sağlıklı bir nesil üretken nesildir. Üreten nesil, ekonomisini büyüten nesil-
dir. Sürdürülebilir ve sürekli büyüme gösteren bir ekonomi kalkınma anlamında 
dev adımlar atmış demektir. Ülkemizde kaliteli ve işlevsel özelliklere haiz bir 
beşeri sermaye sisteminin oluşturulması önem arzetmektedir. Beşeri sermayenin 
ilk şartı sağlıklı bir nesil (iyi beslenen, iyi hava, iyi su, hormonsuz gıda ile bir-
likte yaşam standardının yükseltilmesi) yetiştirilmesinden geçmektedir. Bu aşa-
madan sonra entellektüel sermayeye geçişin ilk aşaması tamamlanmış olacaktır. 
Önümüzdeki 20-30 yıl boyunca entellektüel sermayeye (özellikle uzay ve bilişim 
sektöründe) çok ihtiyaç olacaktır. İlaç sanayi, bilinenin aksine sağlık getiren bir 
sektör değildir. Sadece insanları sömüren bir sektördür. Ar-Ge’ye yönelik olarak 
çok büyük harcamaların yapılması iyi niyet olarak görülse de, asıl amaç insanlı-
ğın hizmetine sunulan ilaçlarla kimyasal madde yükleyerek, sadece ilaç bağımlı-
sı büyük bir nüfusu kontrolleri altında tutmaktır. Çünkü muhtaç (hasta) insanlar, 
ilaç sektörü için büyük bir pazardır. Bu pazar nüfus artışıyla birlikte, kötü çevre 
ve kaybedilmiş habitatlar, kirli hava ve sular, hormonlu gıdalar, yasaklı ürünler 
ve keyif verici maddeler, kötü beslenme ve fast-food kültürü ile birlikte ortaya 
çıkan çaresiz hastalıklar insanların makus talihi haline gelmektedir. İlaç sektörü-
nün tümden kötülenmesi de doğru olmayacaktır. Çünkü iyi niyetli çalışmalar ve 
gelişmelerde yaşanmaktadır. Covid-19 sürecinde bunu görmekteyiz. Gıda sek-
töründeki sağlıksız yiyeceklerin GDO ve DNA’sı ile oynanarak, aşırı miktarda 
üretim yapmak insanoğlunun ihtiyacını karşılarken, bir takım olumsuzluklara da 
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davetiye çıkarmaktadır. Üretilen ürünlerin sağlıklı ve besleyici olması yanında, 
hormonsuz ve GDO’su ile oynanmamış ürünlerin üretilmesini sağlatmak, dev-
letin vatandaşına karşı asli görevi olmalıdır. Çinlilerin meşhur bir sözü vardır; 
“Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık 
istersen insan yetiştir”. Bu düşünce ile bilinçli ve şuurlu yeni nesiller yetiştirecek, 
sağlıklı ve refah içinde, iyi beslenmiş, iyi eğitim almış, iyi bir kültürle donatılmış 
beşeri sermayenin oluşturulmasına yönelik politikalara önemle ve ivedilikle ihti-
yaç vardır (Aksu, 2018a:2660-2661).

Yapılan test sonuçları da büyüyen bir ekonomi için sağlığın ve gıdanın çok 
önemli olduğunu bize göstermektedir. Uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi açı-
sından, GSMH ile sağlık harcamalarının ve gıda sanayinin miktarının serileri ara-
sında eşbütünleşmenin olduğu ve pozitif bir nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır.
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Özet

İslam dininin en önemli şartlarından birisi zekâttır. Zekât müessesinin dini 
ve sosyal yönlerinin yanında ekonomik yönü de bulunmaktadır. Zira zekât, be-
lirli şartları sağlayan Müslümanların ödemesi gereken mali bir yükümlülüktür. 
Hicretten sonra zorunlu hale gelen zekât, bazı dönemlerde devlet eli ile yöne-
tilmiş, bazı zamanlarda ise halkın inisiyatifine bırakılmıştır. Devlet otoritesi ile 
yönetildiği zamanlarda beyt-ül mal için önemli bir kamu geliri olmuştur. Zekâtın 
günümüz bütçe gelirlerinden çok önemli farkları bulunmaktadır. Ancak vergi ile 
zekât kıyaslandığında birçok konuda birbirine benzediği ve hatta bazı konularda 
ortak noktaları olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın konusu, zekâtın kamusal bir 
gelir olarak teorik alt yapısının incelenmesidir.  Bu kapsamda zekât müessesesi, 
modern kamu gelirlerinden en çok vergiye benzediği için vergi teorisi perspek-
tifinden incelenmiştir. Çalışmanın amacı zekâtı, vergisel kavramlar ışığında ele 
almak ve diğer kamu gelirlerine olan benzerliğini vurgulamaktır. Çalışmada 
doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Vergi teorisi konuları bu konu özelinde 
ve ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. Ayrıca İslam ilmihali kitaplarının zekât ile 
ilgili kısımları bu konu çerçevesinde okunmuştur. Çalışmanın sonunda; zekâtın 
kamu maliyesi içindeki yeri, özellikleri, zekâtı oluşturan unsurlar, zekâtın konusu 
gibi konuları içeren teorik bir çerçeve oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: zekât, zekât unsurları, vergi, vergi teorisi, zekât vergi ilişkisi, 

Abstract

Zakat is one of the most important obligations of Islam. In addition to the 
religious and social aspects zakat has an economic aspect. Zakat is a financial 
obligation for some Muslims which get certain conditions. The zakat, which be-
came compulsory after the Hijri, was governed by the state in some periods and 
sometimes left to the initiative of the people. There was a significant public re-
venue when governed by state authority. In this study, zakat was examined from 
the perspective of tax theory. The aim of the study is to address the wisdom in the 
light of tax terms and to emphasize the similarity to other public revenues. In this 
context, tax theory topics have been discussed in detail. In addition, parts of the 
Islamic science books related to zakat have been read in the context of this sub-
ject. At the end of the study; a theoretical framework has been compose that inc-
lude the place of zakat in public finances, features, elements of intelligence, the 
subject of zakat.

Key Words: Zakat, zakat factors, tax,  tax theory, zakat tax relationship
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GİRİŞ

İslamiyet›in ilk yıllarına bakıldığında zekât, devlet açısından önemli bir gelir 
kaynağı idi (Candan, 2007:235-245). İslam maliye sisteminde vergi uygulama-
sından önce zekât toplanmakta ve bütçede önemli bir yer işgal etmekteydi (Ye-
şilyurt, 2015:97-117). Ayrıca Osmanlı Devletinde; zekât, öşür, haraç, cizye, örfi 
vergiler maliye sistemini oluşturan başlıca vergilerdi (Pehlivan, 2013:92). Öşür, 
tarım ürünleri ve toprağı konu almakta olup uygulanan oranı %10’dur. Haraç, 
fethedilen ülkenin halkı esir edilmeyip, kişilerin yerlerinde kalmaları ve toprak-
larını kullanma karşılığında verdikleri vergi çeşididir. Cizye, gayri Müslimlerden 
askerlik yapma hizmeti karşılığında alınan vergidir. 

Bunların dışında tekâlif-i şeriyye adı verilen örfi vergiler bulunmaktadır (Peh-
livan, 2013:92). Bu tür vergiler Osmanlı Devletinde diğer sayılanlar gibi daimi 
ve kesin değillerdi. Örfi vergilerin sayısı, oranı, türü, miktarı zamana ve bölgelere 
göre değişiklik göstertmiştir. Zekât, İslam Kamu Maliyesinde bir vergi çeşidi ola-
rak literatüre girmiştir. Bu nedenle, bu gelirlerden en önemlisi ve zekâta en çok 
benzeyeni vergi olduğundan bu çalışmada zekât kavramı vergi teorisi konuları ile 
ele alınmıştır. Zekâtın dini bir yükümlülük olması onu diğer gelir çeşitlerinden 
ayırmasına rağmen devletin hedeflerini gerçekleştirme konusunda etkin bir gelir 
kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada zekâtın dini bir yükümlülük 
olmasından ziyade mali yönü konu edilmiştir. Zira zekât, İslam devletlerinde büt-
çe içerisinde yer alan önemli gelirlerden birisi olmuştur. Vergi teorisi konuları, 
zekât yükümlülüğü açısından incelenmiştir. Vergiye ait birçok terimin zekâta da 
uyarlanabileceği görülmüştür.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İslam Hukuk literatüründe birçok tanımına rastlanılan zekât müessesesi, dar 
ve geniş anlamlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mal zekâtının yanında fıtır sa-
dakası geniş anlamlı zekâtı oluşturmaktadır. Mal zekâtı mali, fıtır sadakası ise 
bedeni bir yükümlülüktür (Maçin, 2014:17-44). Bu kadar çok tanıma sahip olma-
sının nedeni; zekâtın sadece dini boyuta değil aynı zamanda hukuki, siyasi, mali 
ve sosyal boyutlara da sahip olmasından ileri gelmektedir (Dumlu, 2010:99). Aslı 
Süryanice olan zekât sözcüğü   “aklanma, beraat, hayır işi yapma” anlamlarına 
karşılık gelmektedir.3 Arap dilcisi İbn-i Mansur ise zekât kelimesinin “artmak ve 

3 http://www.etimolojiturkce.com/kelime/zek%C3%A2t
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çoğalmak” anlamlarına da geldiğini belirtmiştir (Boz, 2015:357-370).
El-İsfehani, zekâtın ıstılahî tanımının “İnsanın, kendi malından Allah’ın hak-

kını fakirlere aktarması” olduğunu ifade etmiştir (Boz, 2015:357-370).  Bu çer-
çevede zekât; mükellefi açısından malının aklanması ve çoğalması neticesini 
verirken, zekâtı alanlar açısından da refahının artmasını sağlamaktadır Dini bir 
yükümlülük olarak zekât; esas ihtiyaçlar çıkarıldıktan sonra asgari geçim sınırı 
bandında bulunan insanlara yapılan bir gelir transferidir. Ayrıca üzerinden en az 
bir yıl geçmesi gerekmektedir. Zekât; İslam tarihinde bazı dönemler Müslüman-
ların kendi arasında, bazı dönemler ise devletin eli ile uygulanmış ve İslam’da 
mali ibadetin simgesi olmuş bir müessesedir (Dalgın, 2004:43-72). Zekâtın sarf 
yerleri belirli ve kısıtlıdır (Dumlu, 2011:217-252). Kur’an-ı Kerim’de Tevbe su-
resinde, nerelere tahsis edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu anlamda zekât di-
ğer mali yükümlülüklerden farklılık arz etmektedir (Özdemir, 2013:1-10). 

1.1. Bir Kamu Geliri Olan Zekâtın Temel Özellikleri

Vergi; devletin ve devletin yetkilendirdiği diğer kamu kurumlarının gerçek ve 
tüzel kişilerden egemenlik gücüne dayanarak karşılıksız ve zorunlu bir biçimde 
para şeklinde veya ayni olarak aldığı değerlerdir (Sağbaş, 2013). Vergi, insanın 
var oluşundan bu yana uygulama alanı bulmuş, insanların devlet kurmadan önce, 
kabile halinde yaşadıkları zamanlarda bile değişik isimler altında topladıkları bir 
değer olmuştur. Devletlerin kurulması, bazı kamu hizmetlerinin halka sunulması-
nı zorunlu hale getirmiş ve vergi için meşru bir zemin oluşmuştur.  

Zekât; dini bir emir olması ile birlikte, toplumda geçim sıkıntısı çeken ve zor 
durumda kalan bireylere katkı sağlayan bir yükümlülüktür. Bazı kaynaklarda, 
zekât bir vergi çeşidi olarak ifade edilmektedir. Vergi ile zekât bazı noktalarda 
benzerlik göstermekte ise de temel konularda faklıdırlar (Hafez, 2011). Zekâtın 
temel özellikleri aşağıda ifade edilmiştir.

1.1.1. Cebrilik İlkesi

Zekâtın zorunlu hale gelmesi için ilgili malın nisap sınırını geçmesi ve malın 
elde edildiği tarihten itibaren bir yılı doldurması gerekmektedir. Elbette gereklilik 
durumu, dini anlamda bir zorunluluğu ifade etmektedir. Verginin cebriliği ise, ya-
sal bir zemine oturtulmuştur. Bu anlamda, zekâtın cebriliğinin yasal dayanak teşkil 
etmediği toplumlarda zekâtı vermeyi yaygın hale getirmek oldukça güçtür. Anaya-
sal bir zorunluluk ile vergiyi, tabana yayma imkânı bulunmaktadır. Zekât, gönüllük 
esasına göre verildiği ve devlet eliyle yönetilmediği ülkelerde yaygınlaşması ancak 
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insanları bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak ile mümkün olur.
1.0.2. Tahsis İlkesi  

Tahsis kavramından önce âdem-i tahsisin bilinmesi gerekmektedir. Âdem-i 
tahsis; bütçede toplanan gelirlerin, devletin sunduğu bütün kamu hizmetlerinin 
finansında kullanılabileceğini ifade eden bir ilkedir. Tahsis ilkesine göre topla-
nan gelirler önceden belirlenen yerlere harcanmalıdır. Devletin topladığı vergiler 
âdem-i tahsis ilkesine göre harcanmaktadır.  Zekâtta ise bütünü ile farklıdır. Yani 
zekât gelirleri, tahsis ilkesine göre sarf edilmektedir. Zira zekât Kuranda belir-
tilen sekiz tabakadan başka hiçbir yere sarf edilememektedir. Örneğin zekât ile 
otoyol inşaatı yapılamamaktadır. Tahsis ilkesi vergi ile zekâtı ayıran en keskin 
özelliktir. Bu yönüyle zekât, devletin yoksullukla mücadele ve gelir dağılımında-
ki adaletin sağlanması yönündeki hedeflerinde, vergiye yardımcı olabilecek bir 
müessesedir. 

1.1.3. Devlet Eliyle Toplanması

Kuran’da Hz. Peygambere zenginlerin mallarından zekât alınması ve zekât işi 
ile uğraşan amil tabakasına da bu iş karşılığı olarak topladıkları zekâttan maaş ve-
rilmesi emredilmiştir.4 Bu ayet zekâtın devlet eliyle toplanması konusundaki en 
kuvvetli delildir. Görevlendirilecek memurların maaşlarının bile nasıl ödenmesi 
gerektiği belirtilmiştir. 1952 yılında Şam Konferansı kararlarında zekât hakkın-
da bazı hükümler bulunmaktadır.5 Konferansta son zamanlarda Müslümanların 
zekât verme konusunda ihmalkâr davrandıkları üzerinde ittifak edilmiştir. Kon-
feransın en önemli sonucu zekâtın devlet eliyle yönetilmesi gerektiği konusu ol-
muştur.

Ayrıca devletin belli kurallar dâhilinde kişilerden zekâtlarını zorunlu olarak 
hesaplayıp tahsil etmesinin uygun olacağı konferansta alınan kararlardandır. Ge-
rek İslamiyet’in ilk yıllarında gerekse sonraki dönemlerde zekât işlerinin yöne-
tilmesinin bir kamu görevi olarak görüldüğü, zekât gelirine de kamu geliri olarak 
bakıldığı bilinmektedir (Dumlu, 2010:99). Toplanan zekât mallarının muhafaza 
edilmesi için zekât dairelerinin kurulması, zekât gelirlerinin tedariki için kamu 
personeli atanması, canlı hayvanlar için kamuya ait koruların tahsis edilmesi ve 
zekât işlerinde görev alanların denetime tabi tutulması zekâtın kamu hukuku ve 
kamu maliyesi içindeki konumunu göstermektedir (Dumlu, 2010:99).

َأ ْنِم ْذُخ  4 َدَص ْمِهِلاَوْم ًةَق ّهَطُت  ِ ُهُر َهِب مِهيِّكَزُتَو ْم ِإ ْمِهْيَلَع ِّلَصَو ا َالَص  ّن ُه ّل ٌنَكَس َكَت ُهّللاَو ْم ﴾١٠٣﴿ ٌميِلَع ٌعيِمَس 

5  http://www.islamgunesi.com/index.php/zekât/252-zekât-n-oedenme-sekli.html
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1.1.4. Ekonomik Bir Değer Olması

Zekât; maldan, hayvandan, tarım ürününden, paradan, değerli madenlerden 
alınan ekonomik değere sahip bir yükümlülüktür. Zira tüm bu varlıkların eko-
nomik bir karşılığı vardır. Bu yönü ile insanların sahip oldukları kaynakların ye-
niden dağılması ve bireyin alım gücünü arttırması açısından önemli bir araçtır. 
Literatürde “zekât ekonomisi” gibi ifadelerle karşılaşılmış olması zekâtın ekono-
mik bir değer olarak kabul edildiğini göstermektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI

Literatür taraması “zekât – vergi ilişkisi” bağlamında yapılmıştır. Ulaşılan 
kaynaklar 4N1K literatür tarama modelinde göre tablo halinde sunulmuştur. Ulu-
sal literatür ve uluslararası literatür ayrıca incelenmiştir.

Tablo 1. Ulusal Literatür
Yazar Çalışmanın Amacı Yöntem Sonuç

Eskicioğlu, O
1989

Zekâtı modern vergi anlayışı 
ile kıyas etmektir. 

Literatür İn-
celeme

Zekât ile verginin farklar 
üzerinde durulmuştur.

Özdemir (2013)

Çalışmanın amacı zekât 
ve vergiyi aynı anda 
ödeyen mükelleflerin 
çifte vergilendirme 
gibi bir sonuçla karşı 
karşıya kalmaları durumu 
irdelenmiştir.

Literatür İn-
celeme

Vergi ve zekâtı ödeyen mü-
kelleflerin fırsat eşitliği-
ni elde etmeleri için vergi 
muafiyeti uygulamasının 
getirilmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır.

Maçin (2014)
Çalışmanın amacı zekâtta 
nisap kavramının vergi 
hukuku içerisindeki yerini 
ortaya koymaktır. Zekât 
nisabı ile vergi matrahlarını 
incelemektir. 

Literatür İn-
celeme

Vergi hukukunda matrah 
olarak ifade edilen tutarın, 
İslam hukukunda nisap ile 
yakın anlama geldikleri 
tespit edilmiştir. Matrah, ni-
sabı da içine alan geniş bir 
kavramdır.

Beşel (2015)
Çalışmada zekât 
vergilemenin amaçları ve 
vergileme ilkeleri özelinde 
incelenmiştir.

Literatür İn-
celeme

Sonuç olarak zekâtta genel-
lik ilkesinin uygulanama-
yacağı, zekâta uygun olan 
prensibin ödeme gücü oldu-
ğu tespit edilmiştir.
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Badem (2017)
Türkiye’de vergilemenin 
modern usullere göre ya-
pılması ve zekâtın klasik 
usullere göre tahsili konu 
edilmiştir.

Literatür İn-
celeme

Çalışmanın sonunda 
verginin şer-i usullere 
göre belirlenmemesi 
önemli bir eksiklik olarak 
görülmüştür.

Temür (2017)
Çalışmanın amacı, negatif 
vergi uygulaması ile zekât 
müessesesinin karşılaştırıl-
ması

Literatür İn-
celeme

Zekâtın, sosyal içerikli yar-
dımların içinde uygulandığı 
ve uygulanabileceği sonu-
cuna varılmıştır.

Ulusal literatür incelendiğinde konu özelinde yapılan çalışmaların çok sınırlı 
olduğu gözlemlenmiştir. Zekât ve vergi konusunda 6 adet çalışmaya rastlanmış-
tır. Bu durumun en büyük sebebinin Türkiye’de zekât yönetiminin devlet eliyle 
yapılmaması olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 2. Uluslararası Literatür

Yazar Çalışmanın Amacı Yöntem Sonuç

Hamat (2009)

Çalışmanın amacı, Malezya 
Gelir Vergisi Kanununda 
yer alan zekât verenler için 
vergi muafiyeti konusunun 
irdelenmesi ve zekât 
muhasebesi ile vergilendirme 
arasındaki ilişkiyi 
incelenmesidir.

Doküman 
Tarama

Çalışmanın sonunda zekât 
muhasebesi yöntemi ile 
vergi indirimi arasında bir 
ilişki bulunamamıştır. 

Awang, and 
Mokhtar (2011)

Çalışmanın amacı, Malezya’da 
kurumların karlarından ödediği 
zekât ile kurumlar vergisi 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Doküman 
Tarama

Malezya’da kurumların 
karlarından ödedikleri 
zekâtın, vergilere oranla 
çok düşük olduğu göz-
lemlenmiştir.

Siswantoro and 
Nurhayati,(2012)

Çalışmanın amacı, 2010 yılında 
Endonezya’da uygulanmaya 
başlanan, zekât ödeyenler için 
vergi indirimi hakkı tanınmasını 
irdelemektir.

Anket
Çalışmanın sonunda vergi 
indirimi uygulamasının 
zekât ödeyen sayısında 
artışa neden olduğu tespit 
edilmiştir.

bin Abdul Aziz, 
and Abdullah 
(2015)

Çalışmanın amacı Malezya’nın 
Perak eyaletinde çalışan aka-
demisyenlerin zekât ve vergi 
ödeme konusundaki duyarlılığı-
nı ölçmektir.

Anket
Sonuç olarak, vergi ile en-
tegre olan yeni bir zekât 
yasasının çıkarılması ge-
rektiği ve akademisyenle-
rin bu konudaki duyarlılı-
ğının istenen düzeyde ol-
madığı ortaya konmuştur.
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Al-Mamun and 
Haque (2015)

Çalışmanın amacı; vergi 
indirimi uygulamasının zekât 
ödeyenleri nasıl etkilediği 
konusunun araştırılmasıdır.

Anket
Faktör 
Analizi

Zekât veren Müslümanla-
rı kapsayan bu çalışmada, 
vergi indirimi olgusunun 
zekât verenleri pozitif et-
kilediği görülmüştür.

Pahala (2016) Çalışmada zekât ile vergi 
arasındaki farklar araştırılmıştır.

Doküman 
Tarama

Sonuç olarak, zekâtın 
din merkezli oluşu onu 
vergiden ayıran en temel 
özellik olduğu ifade edil-
miştir. 

Liana (2018)
Çalışmanın amacı Malezya’da 
uygulanan zekât veren 
Müslümanların ödedikleri zekât 
miktarını gelir vergisinden 
indirme imkânları onların 
davranışlarını nasıl etkilediğini 
araştırmaktır.

Anket
Malezya’da uygulanan bu 
zekât teşvikinin mükel-
leflerin zekât vermesini 
olumlu etkilediği tespit 
edilmiştir.

Uluslararası literatürün bu konuda çok daha zengin olduğu görülmektedir. An-
cak vergi ile zekâtın birlikte konu edildiği çalışma sayısının diğer çalışmalara na-
zaran daha az olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu konu ile ilgili yapılan çalışma-
ların küçük istisnalar dışında tamamı Malezya kaynaklıdır. Zira zekât yönetimi 
Malezya’da devlet eliyle yapılmakta ve diğer Müslüman ülkeler içinde en kap-
samlı zekât sistemi de bu ülkede bulunmaktadır.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada doküman tarama tekniği kullanılmıştır. Öncelikle; Büyük İslam 
İlmihali6, İslam Fıkhı Ansiklopedisi7 ve İslam’da Zekât Müessesesi8 isimli kitap-
ların zekât ile ilgili kısımları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra Vergi 
Teorisi9 kitabı çalışmanın konusu bağlamında okunmuştur. 

6  Ömer Nasuhi Bilmen, “Büyük İslam İlmihali” (İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1984)

7  Vehbe Zuhayli, “İslam Fıkhı Ansiklopedisi” 3. Cilt Tercüme (İstanbul: Risale Yayınevi, 1990)

8  Yunus Vehbi Yavuz, “İslam’da Zekât Müessesesi” (İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1972)

9  İsa Sağbaş, “Vergi Teorisi” (Ankara: Kalkan Matbaası, 2013)



300

4. BULGULAR  

4.1.1. Zekâtın Konusu
Türk Vergi sistemi üç temel unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar;  gelir, 

harcama ve servettir unsurlarıdır (Arslan, 2007). “Gelir vergisi” ve “kurumlar 
vergisi” gelir; “katma değer vergisi”, “özel tüketim vergisi» gibi vergiler harca-
malar üzerinden; “veraset ve intikal vergisi”, “motorlu taşıtlar vergisi” ve “emlak 
vergisi” servet üzerinden alınan vergilerdir. 

 
Şekil 1. Zekât Unsurları

 
Zekâtın konusunu sadece servet unsuru oluşturmaktadır. Zekât konusu; hay-

vansal servet, parasal servet ve tarım ürünleri olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır 
(Maçin, 2014:17-44).

4.1.2. Zekâtın Matrahı (Nisap)

Nisap sınır anlamına gelmekle birlikte hırsızlık, şahitlik gibi belirli bir mik-
tar ve sayı ile ifade edilebilecek adalet ve ceza hadlerinde kullanılan bir kavram 
olarak İslam yazınında yerini almıştır. Ancak bu çalışmanın konusu çerçevesin-
de zekât nisabı; zekâtı yükümlü kılan asgari düzeydeki mal miktarını ifade et-
mektedir (Maçin, 2014:17-44).  Nisap miktarı sağlanmadan zekât mükellefiyeti 
doğmaz. Anlam olarak nisap, vergi matrahını çağrıştırmaktadır. Vergi hukukunda 
matrahın anlamı nisaba göre daha geniştir. Zira matrah; çıkarılmış, atılmış anlam-
larına karşılık gelmenin yanında vergi yazınında, vergi oranlarının ve tarifesinin 
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üzerine uygulandığı değeri ifade etmektedir (Pehlivan, 2013:92). İslam ekonomi-
sinde nisap, bir sınırı ifade etmektedir. Vergi hukukunda ise matrah; hem sınırı 
hem de ölçü ve değeri ifade etmektedir. Teknik anlamı ile de; vergi borcunu he-
saplamak hedefiyle verginin konusunun ifade edildiği teknik, fiziksel ve ya eko-
nomik parasal değerdir (Heper, 2004). 

Bu açıdan İslam Hukukunda nisap, vergi hukukundaki matrahın kapsamı içe-
risinde yer almaktadır. Çünkü nisap da bir çeşit matrahtır. Vergi hukukunda mat-
rah; advalorem ve spesifik matrah olmak üzere ikiye ayrılır (Tosuner ve Arıkan, 
2003).  Advalorem matrah türü, verginin konusu olan unsurun ekonomik değe-
rinin esas alınmasından ibarettir. Bu güne kadar ayni ekonomilerde kullanılmış 
olan spesifik matrahta ise vergiye konu olan unsurun ağırlık, sayı, hacim ve uzun-
luk gibi fiziksel ve teknik özellikleri dikkate alınır. 

Türk vergi sisteminin genel yapısını advalorem matrah türü oluşturmaktadır. 
Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında, matrahlarının tamamının spesifik olduğu bir 
vergi bulunmamaktadır. Spesifik matrah, Özel Tüketim Vergisi ve bazı harcama 
vergilerinde kısmi ve az olarak bulunmaktadır. Zekât nisapları incelendiğinde; 
hayvansal servette sayı, parasal ve madeni servette sayı ve ağırlık, tarım ürünle-
rinde ise ağırlığın dikkate alındığı görülmektedir. Buna göre zekât nisaplarının 
Vergi Hukuku’ndaki spesifik matrah türüne uygun olduğunu ifade etmek daha 
doğru olacaktır.

4.1.3. Zekât Mükellefi (Yükümlüsü)

Zekât mükellefi için; «üzerine zekât yükümlülüğü terettüp eden gerçek kişi, 
tüzel kişi ve tüzel kişiliğe sahip olmayan topluluklar» olarak bir tanımlamanın 
uygun olacağı düşünülmektedir. Zira ilk olarak 1985 yılında Kuveyt›te düzenle-
nen bir konferansta bu konu açıklığa kavuşturulmuştur (Yatbaz, 2016:113-139). 
Buna göre, zekât mükellefi kapsamına sadece gerçek kişilerin değil, aynı zaman-
da nisap miktarına ulaşan şirket ve şirket benzeri bazı toplulukların da gireceği 
ifade edilmiştir. Bu görüşü kuvvetlendiren bir içtihat İmam-ı Şafi tarafından ya-
pılmıştır.10 İmam-ı Şafii’nin içtihadına göre, ortak malın nisabında her bir ortağa 
düşen miktar değil, hisselerin toplamının esas alınması gerekmektedir. Yani bu 
durumda zekât mükellefi bir gerçek kişi değil, «hükmi şahsiyet» olan bir mües-
sese kabul edilmiştir. Bu içtihada göre, ortakların şahsi varlıkları nisap miktarına 
ulaşmasa dahi, ortaklığın varlığı nisaba ulaştığında zekât mükellefiyeti doğmak-
tadır.

10  http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0141.htm
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4.1.4. Zekât Sorumlusu

Zekât sorumlusu; zekât mükellefiyeti şahsında doğan kişi değil, zekât tutarını 
ödemekle yükümlü olan kişidir. Bu tanım ise “zekât ehliyeti” kavramını dikkate 
alarak şekillenmiştir. Diğer ibadetlerde bulunan akıl ve buluğ yaşı şartları zekât 
için geçerli değildir. Çünkü zekât, zengin olmanın borcu ve karşılığıdır. Zekât so-
rumluları ile de yerine getirilebilir. Zekât şartlarını sağlayan mükellef bir bebeğin 
sorumlusu vasisi veya vekili de olabilir. Zekâtın verildiği taraf için mükellefin 
akıl durumu ve yaşı hiç önemli değildir.  

4.1.5. Zekât İstisnası

Vergi uygulamalarına bakıldığında bazı durumlarda mükellefin ya da konunun 
kısmen veya tamamen vergi dışı bırakıldığı görülmektedir. Verginin konusunun 
vergi yükümlülüğü dışında bırakılmasına istisna, mükellefin vergi dışı bırakılması-
na muafiyet denmektedir (Pehlivan, 2013:92). Türk Vergi Sistemi›nde kısmi ve tam 
muafiyet ve istisnalara sıklıkla rastlanmaktadır. Zekât uygulamasının zorunlu oldu-
ğu düşünüldüğünde nisap bir istisnadır. Nisap miktarına ulaşmayan mallara zekât 
düşmediğinden, nisaba kadar olan mallar zekâttan istisna edilmiştir. En temel an-
lamı ile nisap, zekâtın istisna sınırı olarak değerlendirilebilir (Maçin, 2014:17-44).

Tablo 3. Zekât İstisnaları 

Zekâta Tabi Varlık İstisna Zamanı İstisna Kısmı (1. Yıldan Sonra)
Gümüş İlk 1 Yıl 561,2  Gr. Gümüş
Altın İlk 1 Yıl 80,18  Gr. Altın
Ticaret Malları İlk 1 Yıl 561,2  Gr. Gümüş veya 80,18  Gr. Altın
Nakit Para ve Banknotlar İlk 1 Yıl 561,2  Gr. Gümüş veya 80,18  Gr. Altın
Alacaklar İlk 1 Yıl 561,2  Gr. Gümüş veya 80,18  Gr. Altın
Deve İlk 1 Yıl 4   Adet
Sığır İlk 1 Yıl 29 Adet
Koyun İlk 1 Yıl Boyunca 39 Adet
Maden ve Define YOK YOK
Arazi Ürünü YOK YOK

Kaynak: (Zuhayli, 1990:272).

Gümüş, altın, ticaret malları, nakit para, alacaklar ve hayvanların nisap mikta-
rı üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir. Esasen bu varlıklar için nisap şartı bir 
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istisnadır. Ancak, nisap sağlansa bile 1. yıl zekâttan tamamen istisna edilmiştir. 
İstisna kısımları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Maden, define ve arazi ürünleri 
için istisna söz konusu değildir. Yani bunlar için nisap şartı olmamakla birlikte 
süre şartı da aranmamaktadır.

4.1.6. Zekât Tarifesi

Zekât tarifesinin tanımından önce vergi tarifesinin bilinmesinde fayda olacak-
tır. Vergi tarifesi; verginin hesaplanabilmesi maksadıyla vergi matrahına uygula-
nan ölçülerdir (Demir, 2015). Zekât tarifesi ise; verilmesi gereken zekâtın hesap-
lanması için zekât nisabına (matrahına) uygulanan ölçülerdir. Daha önce de ifade 
edildiği gibi zekât; servet üzerinden alınmaktadır. Servetin ise; para ve benzerleri, 
hayvan ve tarım ürünü olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. 

Tablo 4. Zekât Unsurlarına Göre Oranlar

Zekâta Tabi Varlık Oran
Altın % 2,5
Gümüş % 2,5
Para ve Banknot % 2,5
Ticaret Malları % 2,5
Toprak Ürünleri % 10  - % 5
Bal % 10
Maden ve Define % 20
Deniz Ürünleri % 20
Dönen Varlıklar + Net Kar %2,5
Kira Gelirleri %2,5
Hisse Senedi %2,5
Maaş %2,5
Ücret %2,5
Serbest Meslek Kazancı %2,5

Kaynak: http://www.zekât.org/

Tablo 12’de belirtildiği gibi, zekâta tabi varlıkların önemli bir kısmının oranı 
%2,5’tur. Toprak ürünlerinde ise doğal sulanırsa %10, emek ile sulanırsa %5’tir. 
Bal %10, maden, define ve deniz ürünlerinin zekât oranı ise %20’dir. Şirketlerin 
hükmi şahıs sayılması, dönen varlıkları ile net karlarının toplamına %2,5 zekât 
düşmektedir. Araba ve ev gibi mülklere zekât düşmemekte, onlardan elde edilen 
kira gelirlerinin yıllık toplamı nisap miktarına ulaşırsa %2,5 uygulanmaktadır. 



304

Aynı şekilde hisse senedi alan kişi hem hisse senedi için hem de temettüsü için 
%2,5 oranı uygulanacaktır. Maaş, ücret ve serbest meslek kazançlarının yıllık 
toplamlarının nisaba ulaşması ile zekât yükümlülüğü doğmaktadır.

4.2. Zekâtın Kamu Ekonomisi İçindeki Yeri

Uluslararası literatürde kamu ekonomisi (public economics) ve kamu maliyesi 
(public finance) birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Genel anlamda kamu ekono-
misi iki anlayış üzerine bina edilmiştir (Savaşan, 2013). Kamu ekonomisi, bir tarafta 
devletin başarısızlığı, iğer yanda piyasanın başarısızlığına dayanmaktadır. “Piyasa 
başarısızlığı teorisi” Neo Klasik İktisatçılar tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Dev-
letin ekonomiye müdahalesinin en temel sebebinin piyasanın başarısızlığı olduğunu 
savunmaktadırlar. Ayrıca Keynesyen ekonomistler ise, devletin ekonomiye müda-
hale etmesinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir (Aktan, 2012). Kamu ekonomisinin 
temel amacı sosyal refahın optimizasyonudur. Sosyal refah ise ekonomik gelişmiş-
likle yakından ilgilidir (Barro and Martin, 1992:645-661. Bu amacı gerçekleştirebil-
mesi için devletin, bir takım gelirlere ihtiyaç duyması çok normal karşılanmaktadır. 

Çalışmanın önceki kısımlarında da belirtildiği gibi, zekât müessesesi devlet 
tarafından yönetilmediği zaman, kamu ekonomisi içerisindeki yerini belirlemek 
oldukça zordur. Zira zekâtın hukuk kurallarına dâhil edilip, devlet tarafından yö-
netildiği ülkelerde kamu ekonomisi içerisindeki yeri tespit edilebilmektedir (Ab-
dullah, 2010:375-409). Malezya gibi zekât yönetiminin tamamen devletin elin-
de olduğu ülkelerde, zekâtın kamu ekonomisindeki yerini gösteren bir çok mali 
raporlar hazırlanmaktadır (Muharman, Yaacob, Omar and Dahlan, 2011:1-10). 
Ayrıca Bangladeş’te yoksulluğun azaltılması için uygulanan politikalarda zekâtın 
ekonomi içerisindeki konumu göstergelerle ifade edilmiştir (Ahmed, 2008:81-
105). Bu çalışmada zekâtın teorik açıdan kamu ekonomisi içerisindeki bir takım 
fonksiyon ve etkilerinden bahsedilmiştir.

4.2.1. Ödeme Gücü İlkesi

1982 Anayasa’nın 73. maddesinde herkesin kamu hizmetlerinin finansı için 
ödeme gücüne göre vergi ödemesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu maddede ifade edi-
len “mali güç” kavramı, Kamu Ekonomisi literatüründe; gelir, servet ve harcama 
kriterlerinden oluşan ödeme gücünü ifade etmektedir (Demir, 2008:6). Vergileme-
de, istisna ve muafiyet uygulamalarının belirlenmesinde, ödeme gücü ilkesi önemli 
bir rol oynamaktadır. Zekât yükümlülüğünde ise ödeme gücü yalnızca servet kıs-
tasından oluşmaktadır. Zekâtın konusunu oluşturan servet çeşitlerinin nisap mikta-
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rına ulaşması ve diğer şartların oluşması zekât yükümlülüğünü doğurmaktadır. So-
nuç olarak zekâtta ödeme gücü ilkesi uygulanmaktadır. Ancak ödeme gücü, küçük 
istisnaları olmakla birlikte, servetin belli bir nisaba ulaşması ile oluşmaktadır. 

4.2.2. Harcanabilir Gelire Etkisi ve Zekât Çarpanı

Devletin gelir dağılımındaki adaleti sağlamak için kullandığı araçlardan biri de 
şüphesiz vergilerdir (Savaşan, 2013:82). Türkiye’de bütçenin neredeyse %87’lik 
bir kısmını vergiler teşkil etmektedir.11 Bütçe kalemleri içindeki en önemli unsur 
olan verginin ikincil gelir dağılımı için en uygun gelir kaynağı olduğu söylene-
bilmektedir. Ayrıca çarpan etkisine sahip olan verginin bu özelliği milli geliri is-
tenen oranda arttırmamaktadır. Örneğin zenginlerden toplanan vergiler istenilen 
anlamda harcama meyli en yüksek tabakaya ulaştırılamamaktadır. Bu nedenle 
verginin çarpan etkisi istenilen düzeyde gerçekleşememektedir. Zekât sarf yerleri 
incelendiğinde, harcama eğilimi en yüksek tabakalar olduğu görülmektedir. Bu 
yüzden zekâtın çarpan etkisi, verginin çarpan etkisinden daha yüksektir denile-
bilir. Çarpan etkisinin yüksek olmasının milli gelire pozitif etkisi bulunmaktadır.

4.2.3. Yansıma Etkisi 

Bilindiği gibi verginin hem objektif hem de sübjektif yükü bulunmaktadır. 
Vergi mükellefleri bu yüklerden hoşlanmadıkları için başka mükelleflere yansıt-
mak isterler. Yani vergide yansıma; vergi yükünün başkalarına aktarılmak isten-
mesidir (Pehlivan, 2013:142). Vergi yansıması vergilemede adalet anlayışını ze-
delemekte ve ayrıca gelir dağılımındaki adalete zarar vermektedir. Verginin yan-
sıma özelliği ve dolaylı vergilerin payının bütçede artış göstermesi, bu amaçların 
gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır. Vergiye kıyas edildiğinde zekâtın yansıtılması 
daha zordur. Çünkü zekât, toplum nezdinde daha kutsal bir yükümlülük olmakla 
birlikte vicdani yönü ön plandadır. Zekâtın objektif yükü olmasına rağmen süb-
jektif yükü hissedilmemektedir. 

Mükellefler vergilendirme konusunda itiraz halinde bulunabilmektedirler. Özel-
likle vergi tarifeleri bu itirazların başında gelmektedir. Bazı dönemlerde insanların 
toplum halinde vergi grevine gidip vergiyi reddetmeleri bu durumun önemli bir ne-
ticesi olmuştur (Sağbaş, 2013:75). Dini bir yükümlülük olan zekâtın insanlar tara-
fından genel kabul görmüş olması onu vergiden ayırmaktadır. Ayrıca zekât tarifele-
ri incelendiğinde oranlarının vergiye göre çok düşük olduğu görülecektir. 

11  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_1.xls.htm
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4.2.4. Gelir Etkisi ve Tarafsızlık

Vergi oranlarındaki artış mükelleflerin davranışlarını ya daha çok çalışma şek-
linde veya hiç çalışmama şeklinde etkilemektedir. Mükellef önceki gelirini mu-
hafaza etmek için daha fazla çalışmasına verginin gelir etkisi denmektedir. Ancak 
mükellef çalışmamayı tercih ederse bu durum ikame etkisi olarak ifade edilmek-
tedir (Sağbaş, 2013:82). Zekâtın konusu incelendiğinde vergi gibi gelir üzerinden 
alınmadığı görülmektedir. İnsanların çalışma isteğini zedelememektedir. Zekât 
servet üzerinden alınan bir yükümlülüktür. Bu nedenle atıl duran servetin eko-
nomiye kazandırılmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca zekât sermaye 
mallarını değil ticaret mallarını konu edinmektedir. Sermaye servet unsuru olarak 
görülmemiştir. Zekât oranlarındaki makuliyet insanların yatırım kararlarını etki-
lemediği için vergiye göre tarafsızlık özelliği daha fazladır. 

SONUÇ

Zekât konusunda ulusal akademik çalışmaların neredeyse hepsi dini ve fıkhi 
açıdan yapılmıştır. Bunun en önemli sebebinin Türkiye’de bir zekât sisteminin 
olmayışıdır. Uluslararası çalışmalarda ise zekâtın ekonomik yönlerinin de konu 
edildiği görülmüştür. Ancak zekât ile vergi konusunu birlikte ele alan çalışma sa-
yısı oldukça azdır. Bu çalışmada zekâtın vergi teorisi konuları bağlamında kısa 
bir analizi yapılmıştır. Doküman tarama metodu kullanılan çalışmada, İslam fık-
hı ile ilgili 3 kitap incelenmiştir. Bu kitaplar; Büyük İslam İlmihali, İslam Fıkhı 
Ansiklopedisi ve İslam’da Zekât Müessesesi kitaplarıdır. Buna ilaveten, Vergi 
Teorisi kitabı da bu bakış açısı ile okunmuştur. Çalışmanın ilk kısmında zekâtın 
tanımı yapılmış ve özelliklerinden kısaca bahsedilmiştir. 

Literatür, ulusal ve uluslararası olarak 4N1K modeline göre taranmıştır. Konu 
ile doğrudan ilgisi olduğu düşünülen 13 çalışma; yazar, çalışma yılı, çalışmanın 
amacı, yöntem ve sonuç olmak üzere 5 ölçüte göre sınıflandırılmıştır. Bulgular 
kısmında ise öncelikle zekâtın konusunun servet olduğu tespit edilmiştir. Servet 
ise genel olarak; para ve benzeri eşyalar, tarım ürünleri ve hayvanlardan oluş-
maktadır. Başka bir konu ise zekâtın nisabıdır. İslam hukukundaki nisap kavra-
mı ile vergi hukukundaki matrahın yakın anlamlara karşılık geldiği görülmüştür. 
Çalışmada irdelenen bir diğer konu ise zekât mükellefi ve sorumlusudur. Ayrıca 
zekât istisnası ve zekât tarifeleri bu çalışmanın özgün olduğu düşünülen kısım-
larındandır. Zekâtın istisna tutarları ve zekât oranları tablo halinde sunulmuştur. 
Çalışmanın sonunda zekâtın kamu ekonomisi içindeki yeri tartışılmıştır.
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Öz: 
Afet ve acil durumların insanlar, binalar, altyapı ve ekonomi üzerindeki zararlı 

etkilerini azaltmak, bunlara yönelik hazırlıklı olmak, müdahale yöntemlerini ve 
anlayışlarını geliştirmek için yapılması gereken en temel adım, toplum bireyleri-
nin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AADY) konusundaki farkındalığını ve bilinç 
düzeylerini artırmaktır.

Bu noktada afet ve acil duruma hazırlık için yapılan eğitimler son derece 
önemlidir. Özellikle, okullarda savunmasız çocukları, gençleri olası bir afet veya 
acil durum esnasında koruyabilmek ve ortaya çıkan krizi yönetebilmek için, okul-
lardaki eğitimcilerin afet ve acil durum yönetimi konusunda eğitilmeleri şarttır.

Kriz esnasında, eğitimcilerin krizi yönetebilmesi; en az zararla sürecin atlatıl-
masına olanak sağlayacaktır. Okullarda mutlaka afet ve acil durum eylem planla-
rının yapılması, farkındalık ve bilinç düzeylerinin arttırılması için politikalar be-
lirlenmelidir. Bu politikaların uygulanmasında, afet, acil durum ve güvenli yaşam 
konulu eğitimlerin desteklenip yaygınlaştırılmasında devlet, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının da yer almaları gerekmektedir.

Yapılan bu çalışmayla, öğretmenlerinin afet ve acil durumdan kaynaklanan 
krizi yönetebilme becerileri hakkındaki görüşlerini tespit etmek amaçlanmaktadır.   

Anahtar sözcükler: Afet ve acil durum, afet ve acil durum yönetimi, kriz yö-
netimi, milli eğitim, öğretmen

Abstract: 
The most fundamental step that should be taken to reduce the harmful effects 

of danger, disaster and emergency on people, buildings, infrastructure and eco-
nomy, and to improve the methods and understanding of intervention, is to inc-
rease the awareness and consciousness level of the community members about 
Disaster and Emergency Management (DAEM).

At this point, training for disaster and emergency preparedness is extremely 
important. In order to protect vulnerable children, young people in schools during 
a possible disaster or emergency, and to manage the resulting crisis, educators in 
schools must be trained in disaster and emergency management.

During the crisis, educators can manage the crisis; it will allow the process to 
be overcome with the least damage. Policies must be determined in order to make 
disaster and emergency action plans in schools and to raise awareness and cons-
ciousness levels. In the implementation of these policies, state, private sector and 
non-governmental organizations should be involved in supporting and dissemi-
nating trainings on disaster, emergency and safe living.

With this study, it is aimed to determine teachers’ views on the ability to ma-
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nage the crisis caused by the disaster and emergency situations.
Key Words: Disaster and emergency, disaster and emergency management, 

crisis management, national education, teacher

1.GİRİŞ

Afet ve Acil Durum Yönetimi(AADY); bilindiği gibi, toplulukların tehlikele-
re karşı zarar görebilirliğini azaltmak ve afetlerle baş edebilmek için gerekli tüm 
yönetimsel fonksiyonları kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte, insanları tehlikeler-
den korumak, mevcut riskleri azaltmak, yani bir afetten ya da olaydan diğerine 
kadar yapılması gereken tüm çalışmalar yer almaktadır. Süreçte en temel amaç, 
tehlike, afet ve acil durumlarla başa çıkabilecek, bu kapasiteye sahip, daha az za-
rar görebilir ve daha güvenli topluluklar geliştirmeyi sağlamaktır.

Afet ve Acil Durumdan kaynaklanan krizlerin çözülmesinde, bilinçli ve eği-
timli bireylerin, toplumların var olması, daha az zarar görme, can ve mal kayıp-
larının en aza inmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Toplumun her ke-
siminde afet ve acil durumlarla başa çıkabilmek adına farkındalık ve bilinç dü-
zeylerinin arttırılmasına yönelik yapılacak her adım, afet esnasında ve sonrasında 
çıkabilecek krizin yönetilebilmesi için bir çözüm olacaktır. 

Toplum içerisinde yaşanılacak her türlü afet ve acil durumlar açısından savun-
masız ve dezavantajlı grup olarak düşünülebilecek çocuklar ve gençlerin korun-
ması, özellikle okullarda alınacak önlemleri daha öncelikli konuma getirmekte-
dir. Bu nedenle, okul yönetimleri ve tüm çalışanlarının afet eğitimlerine tabi tu-
tulması ve yaşanılacak bir kaos ortamında krizi çözebilecek yetiye sahip olmaları 
gerekmektedir.

Öncelikle eğitimin önemini vurgulamak gerekir. Çünkü, geniş kitlelere 
ulaşabilmek açısından eğitim en etkili araçtır.  

Eğitim; bireylerin farkındalık seviyelerinde, tutumlarında eleştirel düşünme 
yeteneklerinde ve problem çözme becerilerinde değişikliğe neden olur (1).

Kagawa’ya (2) göre; eğitim psikolojik ihtiyaçların karşılanmasını, bireylerin 
kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar ve onları diğer bireylerle bütünleştirir.

Eğitim seviyesinin artmasıyla, bireylerin bedensel ve ruhsal sağlık durumları 
iyileşir. Eğitimli bireylerin eleştirel düşünme yetenekleri daha fazla gelişmiştir. 
Ayrıca eğitim, bireylerin karar verme sürecinde daha az yanlış karar vermelerini 
sağlamaktadır (3).

Genelllikle eğitimlerin amacı, maruz bulundukları tehlikelerden kaynaklanan 
riskler hakkında, halkın bilinç düzeyini arttırmak, bilgilendirme yoluyla toplum-
da afetlerlerden korunma davranışının gelişmesini ve yerleşmesini sağlamaktır. 
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Radyo, TV ve yazılı basını içeren medya kanallarıyla toplumu bilgilendirmeleri-
nin yanı sıra, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim kurum-
larının afet eğitimleri bu bilinçlenme sürecine katkıda bulunacaktır (4).

Kişisel eğitimde; eğitim müdahalesi, bireylerin bilgi ve becerilerini artırmak-
ta, algılarını ve inançlarını değiştirmektedir (5).

Afet eğitimi, eğitim alanındaki araştırmaların yeni bir koludur. Bu konu ka-
kında, halkın eğitilmesini öngören pek fazla kaynak bulunmamaktadır. Fakat 
afetler için halkı hazırlamak için pedogojik alanlar sadece okula dayalı girişimler, 
halk bilgi kampanyaları değil, aynı zamanda toplumsal öğrenme, yetişkin eğitimi 
ve popüler kültürü kapsar. Aynı zamanda teknolojik gelişmelerle örneğin sosyal 
medya, halk gazetesi ve blog gibi, afetler hakkında bilgi giderek artmıştır (6).

Güvenlik eğitimi, güvenli bir gelişme, güvenli bir toplum, özellikle dirençli ve 
sürdürülebilir bir toplum için gereklidir (7). 

Afet ve Acil Durum Yönetim anlayışı içerisinde, afet öncesi yönetim sürecini 
ifade eden ‘Risk Yönetimi’ aşamasının en önemli adımları; afet ve acil durumla-
ra hazırlanmada, vatandaşın bilinçli hale getirilmesi ve eğitimler ile kişi, kurum, 
kent ve toplumun afetlere hazır ve güçlü hale getirilmesidir.

Afetleri korkulan bir durum olmaktan çıkartmak gerekmektedir. Bunun için 
ülke genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde, toplumun 
bireylerini bilinçlendirmek, afetlere hazır hale getirmek ve farkındalıklarını 
arttırmak gerekmektedir. Tek çözüm; eğitimdir, ayrıca, bilinçlendirme çalışmala-
rı, kampanyalar, yarışmalar, sergiler vb. etkinlikler ile belirlenen hedefe ulaşıla-
bilecektir. Farkındalık ve duyarlılığının artırılması adına ‘sürekli eğitim’ misyo-
nuyla hareket edilmesi gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, 
2013›te hayata geçirilen «Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi» 
kapsamında, 11 milyon 410 bin 418 kişiye afet eğitimi verilmiştir. Eğitimlerle va-
tandaşların yaşanılan bir afetin ardından, ilk 72 saate hazırlıklı hale getirilmesinin 
yanı sıra toplumda afet farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır (8).

Proje kapsamında verilen eğitimler, kurulan Afete Hazır Türkiye İzleme ve 
Değerlendirme Sistemi (AHATES) yazılımı üzerinden takip edilerek değerlen-
dirme yapılmıştır. Özellikle çocuk ve gençlere afet bilinci kazandırmak amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı ile de protokol imzalanmıştır. Toplumun tüm kesimlerine 
ulaşabilmek için proje, “Afete Hazır Aile”, “Afete Hazır Okul”, “Afete Hazır İş 
Yeri” ve “Afete Hazır Gençler” isimlerinde alt kategorilere ayrılmıştır. Proje kap-
samındaki eğitimler, illerdeki AFAD müdürlükleri aracılığıyla devam etmektedir 
(9).
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Afet yönetimini, genel olarak afet öncesi ve afet sonrası dönem olmak üzere 
iki temel aşamaya ayırmak mümkündür. Afet öncesi yönetim; afetler ortaya çık-
madan önce yapılan çalışmaları kapsar. Bu süreçte yapılan hazırlık ve çalışmalar 
risk yönetimi olarak da ifade edilir. Risk yönetimi, afetlerin yaşatabileceği olası 
riskleri ortadan kaldırma ya da azaltma tedbirlerini kapsar. Afet sonrası yönetim; 
afetlerin gerçekleştiği anda ve afet sonrasında gerçekleştirilen faaliyetleri içerir. 
Bu aşamada gerçekleştirilen çalışmalar ise, kriz yönetimi olarak ifade edilir. Kriz 
yönetimi, afet anındaki ilk yardım ve kurtarma çalışmalarını içerir (10).

Risk yönetimi ve kriz yönetimi açısından genel olarak bir değerlendirme ya-
pıldığında; afet yönetimini, öncesi ve sonrası temelinde dört ana evrede söylemek 
mümkündür (11);

1. Kayıp, zarar azaltma ve önleme
2. Afete hazırlık
3. Müdahale, ilk yardım ve kurtarma
4. İyileştirme ve yeniden yapılandırma
Kriz; köken olarak Yunanca’dan geçen bir kelime olup, pek çok insanın ölü-

müne veya zarar görmesine neden olan ciddi ve tehlikeli durum olarak ifade edil-
mektedir. Literatür içerisindeki tanımlarda ise; olağan düzeni bozan, topluma 
yönelik olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı olan fiziksel, sosyal, ekonomik ve 
politik olayların meydana gelmesi halidir. Olağan sistemi ve toplumun temel de-
ğerlerini büyük ölçüde tehdit eden, zaman baskısı ve stres altında ciddi kararlar 
almayı gerektiren durumları kapsamaktadır (12).

Kriz Yönetimi ise; ‘Krizleri meydana getiren olayları çok önceden tahmin 
ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, krizin oluşmasına neden olan 
özellikleri birbirinden ayırarak öğrenmek ve karşı tedbirlerini almak, krizi ge-
rektiren durumlardan ders çıkartarak yeni atılımlar yaparak krizi fırsata çevirmek 
ve krizi fırsat bilerek kurumsal yapılandırmayı yeniden düzenlemek olarak’ ifade 
edilebilir (13).

Bilindiği gibi, afet esnasında ve sonrasında ortaya çıkan kaos, kriz olarak ta-
nımlanmaktadır. Kriz halleri, yönetim süreçlerinin mevcut ya da standart süreç-
lerden daha fazla önem kazandığı ve yönetimin, etkili yönetim olarak müdahale 
etmesi gereken ve bu ihtiyacın en yoğun duyulduğu anlardır. Bu dönemde, yö-
netim otoritesinden, en kısa zamanda, krizin hızlı değişen doğasına uygun karar 
alma faaliyetini yerine getirmesi beklenir. Çünkü afet kaynaklı kriz durumlarında 
en kilit olan faaliyet, afeti yaşayan insanların kurtarılması ve toplumun en kısa 
sürede normal hayatına dönmesi için kamu hizmetlerinin mümkün olduğunca 
erişilebilir ölçülerde sunulmasıdır.

Toplumun çeşitli kesimlerinde, bireylere ya da kurumlara ait afet deneyimleri 
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farklı olabilir. Bu deneyimlerin, afet yönetiminin etkinliliğini arttırmada kilit gö-
rev taşıdığı kesindir. Afet yönetiminin sürdürülebilir bir nitelik kazanması için, 
toplumun çeşitli kesimlerinin bu süreç içinde bulunması gerekmektedir. Bu ise, 
özellikle hassasiyetleri yüksek olan grupların afet yönetimi sürecine aktif olarak 
yer alması ve bu konuda güçlendirilmeleri ile sağlanabilir. İşte bu noktada sü-
recin sağlıklı ve güçlü bir şekilde ilerlemesinde temel çözüm yine ‘Afet ve Acil 
Durum’ konusunda yapılacak eğitimler olacaktır.

Vatandaşları daha küçük yaşlardan başlayarak afetle mücadele konusunda bil-
gilendirme kendilerini yaşadıkları bölgelerdeki olası doğal tehlikeler konusunda 
bilinçli hale getirecektir. Bu sayede alınan önlemlere ve sorumluların koyduğu ku-
rallara uyma düzeyi artacaktır. Bu bilincin hayat boyu kazandırılması gerektiği dü-
şünülünce burada eğitim kurumlarından sosyal dayanışma derneklerine, mülki ida-
reden yerel yönetimlere kadar hemen her kuruma büyük görevler düşmektedir (14).

Yapılan bu çalışmayla, öğretmenlerinin afet ve acil durumdan kaynaklanan krizi 
yönetebilme becerileri hakkındaki görüşlerini tespit etmek amaçlanmaktadır.   

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Araştırmada, ‘İlköğretim ve lise öğretmenlerinin afet ve acil durumdan kay-
naklanan krizi yönetebilme becerileri hakkındaki görüşlerini tespit etmek’ amaç-
lanmaktadır.   

Araştırmanın kapsamını, Kocaeli İli, İlçe Milli Eğitim okullarından tesadüfi 
seçilmiş, öğretmenler oluşturmaktadır. Toplam 650 katılımcı üzerinde anket uy-
gulanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın yöntemi, nicel araştırma yöntemidir. Veri toplama yöntemi ola-
rak, anket yöntemi kullanılmıştır.

2.3. Araştırmanın Problemleri
Araştırmanın problemleri aşağıda verilmiştir.

1. Öğretmenler, herhangi bir tehlike durumunda bilgi ve deneyimleri ile 
kendilerini koruyabilirler mi? Cinsiyet faktörü bu görüşte etkili midir? 

2. Öğretmenler, Afet esnasında ve sonrasında yapılacak işlerle ilgili eğitim 
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almanın gerekliliğine inanıyorlar mı? Eğitim durumu bu görüşte etkili midir?
3. Daha önce herhangi bir afet yaşayanlar, herhangi bir tehlike durumunda 

bilgi ve deneyimleri ile kendilerini koruyabilirler mi? Daha önce afet yaşamak bu 
görüşte etkili midir?

4. Öğretmenler, doğal afetlerle mücadele için bu konuda çalışan bir Sivil 
Toplum Örgütü’ne üye olmanın gerekli olduğunu düşünüyorlar mı? Cinsiyet fak-
törü bu görüşte etkili midir?

5. Öğretmenler, afet ve acil durum yönetimi için bir planlama yapılması ge-
rektiğini düşünüyorlar mı?

6. Öğretmenlerin bir afet ve acil durum planında bulunmak istedikleri sü-
reçler neler? Cinsiyet faktörü bu görüşte etkili midir?

7. Öğretmenler, evlerinde bir afet ve acil durum yönetimi planı yapılması 
gerektiğini düşünüyorlar mı? Daha önce AADY hakkında eğitim almak bu görüş-
te etkili midir?

8. Öğretmenler, çalıştıkları kurumda, afet ve acil durum yönetimi için bir 
plan yapılması gerektiğini düşünüyorlar mı? Daha önce AADY hakkında eğitim 
almak bu görüşte etkili midir?

9. Daha önce afet yaşayanların evlerinde bir afet planı var mı?
10. Öğretmenler, çalıştıkları kurumda bir afet planına dahil olmak istiyorlar 

mı? Cinsiyet faktörü, eğitim faktörü ve yaş faktörü bu görüşte etkili midir?

2.4. Araştırmanın Bulguları

Bu çalışmada saha çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS 21 paket 
programı ve Microsoft Excel ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda verilerin demog-
rafik değerlerle olan ilişkilerinin tespiti için genel olarak t testi ve ANOVA Testi 
uygulanmış ve elde edilen bulgular frekans dağılımları (n), ortalamalar (Ort) ve 
standart sapmalarla (s) birlikte özet tablolar şeklinde sunulmuştur. Çoklu karşı-
laştırmalar yapıldığında ise Tukey HSD testinden faydalanılmıştır.

Anket çalışması, %67,2 (437 kişi) kadın ve %32,8 (213 kişi) erkek olmak üze-
re toplam 650 katılımcı ile yapılmıştır. Anket çalışmasına katılanlara ilişkin diğer 
demografik özellikler Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo1. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dağılım
 n %
Cinsiyet Erkek 213 32,8%

Kadın 437 67,2%
Eğitim Durumu Lisans 599 92,2%

Lisans Üstü 51 7,8%
Yaş 18-26 12 1,8%

27-35 215 33,1%
36-44           

238 43,5%

45 ve üstü 140 21,5%
İkametgah Yılı 1 yıldan az 49 7,5%

1-5 yıl 151 23,2%
6-10 yıl 143 22,0%
11-15 yıl 104 16,0%

 15 yıl ve üstü 203 31,3%

Katılımcıların herhangi bir tehlike durumunda bilgi ve deneyimleri ile kendi-
lerini koruyabilme durumları tablo2’de gösterilmiştir. Bu durumda katılımcıların 
% 55’i kendilerini koruyabileceğini ifade etmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların herhangi bir tehlike durumunda bilgi ve deneyimleri 
ile kendi kendilerini koruyabilme durumları

f %
Kendi kendimi kesinlikle koruyabilirim 35 5
Kendi kendimi koruyabilirim 326 50
Kararsızım 246 38
Koruyamam 38 6
Kesinlikle Koruyamam 5 1
Toplam 650 100

Ayrıca cinsiyet faktörüne göre kadın ile erkek katılımcılar arasında, herhangi 
bir tehlike durumunda bilgi ve deneyimleri ile kendilerini koruyabilme durumla-
rına bakıldığında tablo3’deki sonuca ulaşılmıştır.
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Tablo3. Cinsiyet faktörüne göre katılımcıların herhangi bir tehlike durumun-
da bilgi ve deneyimleri ile kendilerini koruyabilme durumlarının karşılaştırılması

Ort s
Cinsiyet Kadın 3,44 0,710

Erkek 3,74 0,705
p 0,000

Cinsiyet faktörü ele alındığında erkeklerin kadınlara göre herhangi bir tehlike 
durumunda bilgi ve deneyimleri ile kendilerini daha fazla koruyabildikleri görül-
mektedir. Aralarında anlamlı bir fark bulunmaktadır. (p=0,000)

Katılımcıların afet esnasında ve sonrasında yapılacak işlerle ilgili eğitim al-
mayı gerekli görme durumları ise tablo4’de verilmiştir. Tabloya göre, katılımcı-
ların %95’i afet esnasında ve sonrasında eğitim almanın gerekli olduğunu düşün-
mektedir.

Tablo 4. Katılımcıların afet esnasında ve sonrasında eğitim almayı gerekli 
görme durumları

f %
Evet 619 95
Hayır 31 5
Toplam 650 100

Katılımcıların, afet esnasında ve sonrasında yapılacak işlerle ilgili eğitim al-
manın gerekliliğine inanıp inanmaları, eğitim düzeylerine göre değerlendirildi-
ğinde, lisans ve lisans üstü eğitimi olarak aralarında anlamlı bir fark bulunma-
maktadır. (p=0,768) Bu sonuçta tablo5’te verilmiştir.

Tablo5. Eğitim faktörüne göre afet esnasında ve sonrasında eğitim almayı ge-
rekli bulma durumlarının karşılaştırılması
Ort

s
Eğitim Durumu Lisans 1,05 0,215

Lisansüstü 1,04 0,196
p 0,768
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Daha önce herhangi bir afet yaşayanların, bir tehlike durumunda bilgi ve de-
neyimleri ile kendilerini koruyabilme durumları da tablo6’da verilmiştir. Tabloya 
göre daha önce afet yaşayanların %58’i bir tehlike durumunda kendini koruyabi-
leceğini ifade etmiştir.

Tablo 6: Daha önce herhangi bir afet yaşayanların, bir tehlike durumunda bil-
gi ve deneyimleri ile kendi kendilerini koruyabilme durumları

f %
Kendi kendimi kesinlikle koruyabilirim 21 6
Kendi kendimi koruyabilirim 189 52
Kararsızım 130 36
Koruyamam 20 5
Kesinlikle Koruyamam 3 1
Toplam 363 100

Herhangi bir tehlike durumunda bilgi ve deneyimleri ile kendilerini koruya-
bilme konusunda daha önce afet yaşayanlar ile yaşamayanlar arasında bir karşı-
laştırma yapıldığında ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır. (p=0,235) Bu sonucu 
da tablo7’de görmek mümkündür.

Tablo7. Afet yaşayan ile afet yaşamayan katılımcıların, bir tehlike durumunda 
kendilerini koruyabilme durumlarının karşılaştırılması
Ort

s
Daha önce afet ya-
şayanlar

Evet 3,57 0,215
Hayır 3,50 0,196

p 0,235

Katılımcıların doğal afetlerle mücadele için, bu konuda çalışan bir Sivil Top-
lum Kuruluşu’na üye olunmayı gerekli görme durumları tablo8’de verilmiştir. 
Tabloya göre, katılımcıların %72’si bir STK’na üye olmayı gerekli görmektedir.
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Tablo 8. Katılımcıların afetle mücadele için bir stk’na üye olunmayı gerekli 
görme durumları

f %
Evet 466 72
Hayır 184 28
Toplam 650 100

Katılımcıların doğal afetlerle mücadele için, bu konuda çalışan bir Sivil Top-
lum Kuruluşu’na üye olma konusundaki düşünceleri cinsiyetlerine göre değer-
lendirildiğinde ise; kadın ve erkek katılımcıların aralarında anlamlı bir fark bu-
lunmaktadır. (p=0,031) Kadınlar, erkeklere göre doğal afetlerle mücadele için bu 
konuda çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu’na üye olmanın gerekli olduğunu daha 
fazla düşünmektedirler. Bu sonucu tablo9’da görmek mümkündür.

Tablo9. Cinsiyet faktörüne göre katılımcıların doğal afetlerle mücadele için 
bu konuda çalışan bir sivil toplum kuruluşu’na üye olunmayı gerekli görme du-
rumlarının karşılaştırılması

Ort

s
Cinsiyet Kadın 1, 31 0,463

Erkek 1,23 0,422

p 0,031

Katılımcıların, afet ve acil durum yönetimi için bir planlama yapılması konu-
sundaki görüşleri tablo10’da verilmiştir. Katılımcıların %93’ü bir afet planı ya-
pılması gerektiğini düşünmektedir.
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Tablo 10. Katılımcıların afet ve acil durum yönetimi için bir planlama yapıl-
ması konusundaki görüşleri

f %
Kesinlikle yapılmalı 428 66
Yapılmalı 178 27
Kararsızım 8 2
Yapılmamalı 4 1
Kesinlikle yapılmamalı 32 4
Toplam 650 100

Katılımcıların, afet ve acil durum yönetimi için bir planlama yapılması gerek-
tiğini konusundaki düşünceleri cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde araların-
da anlamlı bir fark bulunmamaktadır. (p=0,830)  Tablo11’de bu sonuçları görmek 
mümkündür.

Tablo11. Cinsiyet faktörüne göre katılımcıların bir afet planı yapılması konu-
sundaki görüşlerinin karşılaştırılması
Ort

s
Cinsiyet Kadın 4,48 0,973

Erkek 4,50 0,904

p 0,830

Katılımcıların, afet ve acil durum yönetimi için bir planlama yapılması ge-
rektiğini konusundaki düşünceleri eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 
lisans ve lisans üstü eğitimi alanlar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
(p=0,903) Tablo12’de bu sonuçları görmek mümkündür.

Tablo12. Eğitim faktörüne göre katılımcıların bir afet planı yapılması konu-
sundaki görüşlerinin karşılaştırılması
Ort

s
Eğitim Du-
rumu

Lisans 4,49 0,039
Lisansüstü 4,47 0,138
p 0,903



324

Katılımcıların, afet ve acil durum yönetimi için bir planlama yapılması gerek-
tiğini konusundaki düşünceleri yaşlarına göre değerlendirildiğinde ise aralarında 
anlamlı bir fark bulunmamaktadır. (p=0,053) Sonucu tablo13’de görmek müm-
kündür.

Tablo13. Yaş faktörüne göre katılımcıların bir afet planı yapılması konusun-
daki görüşlerinin karşılaştırılması
Ort

s
Yaş 18-26 4,25

4,48
4,58
4,32

1,138
0,956
0,831
1,121

27-35
36-44
45 yaş ve üstü
p 0,053

Katılımcıların, bir afet ve acil durum planında bulunmak istedikleri süreçler 
tablo14’de gösterilmiştir. Tabloya göre katılımcıların %43’ü koruma, %24’ü ilk 
yardım, %22’si arama kurtarma ve %11’i müdahale süreçlerinde yer almak iste-
diklerini belirtmişlerdir.

Tablo 14. Katılımcıların afet ve acil durum planında görev almak istedikleri 
süreçler

f %
Müdahale 71 11
Koruma 278 43
Arama kurtarma 142 22
İlk yardım 159 24
Toplam 650 100

Katılımcıların, bir afet ve acil durum planında bulunmak istedikleri süreçler 
ile ilgili olarak cinsiyet (p=0,636) ve yaş (p=0,699) faktörlerine göre bir karşı-
laştırma yapıldığında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bu sonuçları tablo15 ve 
tablo 16’da görmek mümkündür.
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Tablo 15. Katılımcıların cinsiyet faktörüne göre afet ve acil durum planında 
görev almak istedikleri süreçlerin karşılaştırılması
Ort

s
Cinsiyet Kadın 4,26 0,782

Erkek 4,28 0,721

p 0,839

Tablo 16. Katılımcıların yaş faktörüne göre afet ve acil durum planında görev 
almak istedikleri süreçlerin karşılaştırılması
Ort

s
Yaş 18-26 2,58

2,60
2,56
2,68

0,996
0,961
0,971
1,006

27-35
36-44
45 yaş ve üstü
P 0,699

Katılımcıların, evlerinde bir afet ve acil durum yönetimi planı olması gerek-
tiği konusundaki görüşleri tablo17’de verilmiştir. Tabloya göre, katılımcıların 
%92’si evlerinde bir afet planı olması gerektiğini düşünmektedir.

Tablo 17. Katılımcıların evlerinde bir afet ve acil durum planı olması gerek-
tiği konusundaki görüşleri

f %
Kesinlikle olmalı 255 39
Olmalı 348 53
Kararsızım 25 4
Olmamalı 11 2
Kesinlikle olmamalı 11 2
Toplam 650 100

Evlerinde bir afet planı olması gerektiğini düşünenlerin, evlerinde afet planla-
rının olup olmadığına dair sonuçlar ise tablo18’de verilmiştir. Tabloya göre, katı-
lımcıların %84’ünün evinde bir afet planı yoktur. 
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Tablo 18. Katılımcıların evlerinde bir afet ve acil durum planına sahip olma 
durumları

f %
Evet 99 16
Hayır 504 84
Toplam 603 100

Bir önceki tablo ile karşılaştırıldığında katılımcıların %92’si evlerinde bir afet 
planı olması gerektiğini düşünmekte, ancak bu düşünenlerin %84’ü bu düşünce-
sini yerine getirmemektedir.

Katılımcıların çalıştıkları kurumda, bir afet ve acil durum yönetimi planı olma-
sı gerektiği konusundaki görüşleri tablo19’da verilmiştir. Katılımcıların %97’si 
çalıştıkları kurumda bir afet planı olması gerektiğini düşünmektedir.

Tablo 19. Katılımcıların çalıştıkları kurumda bir afet ve acil durum planı ol-
ması gerektiği konusundaki görüşleri

f %
Kesinlikle olmalı 462 71
Olmalı 168 26
Kararsızım 5 .5
Olmamalı 4 .5
Kesinlikle olmamalı 11 2
Toplam 650 100

Katılımcıların çalıştıkları kurumda bir afet planlarının olup olmadığına dair 
sonuçlar tablo20’de verilmiştir. Tabloya göre, %22’sinin çalıştıkları kurumda bir 
afet planı olup olmadığına dair fikri yoktur.

Tablo 20. Katılımcıların çalıştıkları kurumda bir afet ve acil durum planına 
sahip olma durumları

f %
Evet 472 73
Hayır 33 5
Fikrim yok 145 22
Toplam 650 100

Daha önce afet yaşayan katılımcıların evlerinde bir afet planı olup olmadığına 
dair sonuçlar tablo21’de verilmiştir. Tabloya göre, daha önce afet yaşayan katı-
lımcıların %82’sinin evinde bir afet planı maalesef bulunmamaktadır.  
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Tablo 21. Daha önce afet yaşayan katılımcıların evlerinde bir afet ve acil du-
rum planına sahip olma durumları

f %
Evet 65 18
Hayır 298 82
Toplam 363 100

Katılımcıların çalıştıkları kurumda bir afet planına dahil olmak isteyip isteme-
diklerine dair görüşleri tablo22’de verilmiştir. Tabloya göre, katılımcıların sadece 
%23’ü çalıştıkları kurumda bir afet planına dahildir.

Tablo 22. Katılımcıların çalıştıkları kurumdaki afet planına dahil olma talep-
lerine dair görüşleri

f %
Kesinlikle isterim 73 11
İsterim 280 44
Kararsızım 92 14
İstemem 48 7
Kesinlikle istemem 6 1
Zaten dahilim 151 23
Toplam 650 100

Katılımcıların plana dahil olma talepleri, yaş faktörüne göre değerlendirildi-
ğinde ise 27-35 yaş aralığı ile 45 yaş ve üstü arası katılımcılar arasında anlamlı 
bir fark bulunmaktadır. (p=0,007) 45 yaş ve üstü katılımcılar, çalıştıkları kurum-
da bir afet planına dahil olmak istemektedirler. Bu sonuçları tablo 23’de görmek 
mümkündür.

Tablo 23. Katılımcıların yaş faktörüne göre çalıştıkları kurumda bir afet pla-
nına dahil olma taleplerinin karşılaştırılması
Ort

s
Yaş 18-26 3,75

4,07
4,31
4,48

1,055
1,201
1,198
1,278

27-35
36-44
45 yaş ve üstü
p 0,007
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Son olarak, katılımcılara kendilerini olası bir depreme hazır hissedip hisset-
medikleri sorulmuş ve verilen cevaplar tablo24’te gösterilmiştir.

Tablo 24. Katılımcıların olası bir depreme karşı kendilerini hazır hissetme du-
rumlarına dair görüşleri

f %
Kesinlikle hazır hissediyorum 10 1
Hazır hissediyorum 87 13
Kararsızım 127 20
Hazır hissetmiyorum 286 44
Kesinlikle hazır hissetmiyorum 140 22
Toplam 650 100

Tablo 24’e göre, katılımcıların %66’sı olası bir depreme karşı kendilerini ha-
zır hissetmediklerini belirtmişlerdir.

3. Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapıldığında şu sonuçlara ulaşıldığı gö-
rülmektedir;

- Katılımcıların (Öğretmenlerin) %55’i deprem, yangın, gaz kaçağı, terör, 
savaş hali, kazan patlaması, sel gibi tanımlanan tehlike durumlarında kendi ken-
dilerini koruyabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca kadın-erkek karşılaştırılması 
yapıldığında ise, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla kendilerini koruyabile-
cekleri görülmüştür. Yukarıdaki orana bakıldığında öğretmenlerin %45’inin ise 
kararsız ya da kendilerini koruyamayacakları sonucuna varılacaktır. Okullarda 
öğrencileri yaşanılan bir afet ya da acil durum esnasında sakinleştirmek, kriz sü-
recini yönetmek ve can güvenliğini koruyabilmek adına tüm öğretmenlerin süre-
ce hakim olması şarttır. Dolayısıyla %45’lik bir oran yüksektir ve üzücüdür. Sü-
reci yönetme noktasında yeniden eğitim ve uygulamalarla öğretmenleri olası bir 
krize karşı hazır hale getirmek gereklidir.

- Afet esnasında ve sonrasında eğitim almanın gerekli olduğu düşünen-
lerin sayısı %95’tir. ‘Eğitimcinin eğitimi’ stratejisinden hareketle öğretmenlerin 
eğitim sürecini desteklemesi ve gerekli görmesi son derece memnun edici bir so-
nuçtur.

- Daha önce afet yaşayanların, deprem, yangın, gaz kaçağı, terör, savaş 
hali, kazan patlaması, sel gibi tanımlanan tehlike durumlarında kendi kendilerini 
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koruyabilme hususunda verdikleri cevaplara göre bu katılımcıların %58’i kendi-
lerini koruyabileceklerini ifade etmişlerdir. Halbuki, afet yaşayanların kendilerini 
afet esnasında ve sonrasında yaşanan krize hazırlamış olması gerekir. Yaşanılan 
afetlerden eksikleri tespit edip, bireysel ve kurumsal olarak önlem almak, hazır-
lıklı olmak mutlak gereklidir.

- Öğretmenlerin %72’si, doğal afetlerle mücadele eden bir STK’na üye ol-
mak gerektiğini düşünmektedir. Hatta, kadınlar erkeklere oranla bu üyeliği daha 
gerekli bulmaktadır.

- Öğretmenlerin %93’ü afet ve acil durum ile mücadele edebilmek için 
bir afet eylem planının olması gerektiğini düşünmekte hatta %92’si ev afet ey-
lem planı, %97’si de kurum afet eylem planı olması gerektiğini düşünmektedir. 
Maalesef düşünmelerine rağmen, %84’ünün evinde bir afet eylem planı yoktur. 
%22’sinin ise çalıştığı kurumda bir plan olup olmadığına dair fikri yoktur. Hatta, 
daha önce afet yaşayanların %82’sinin evinde bir afet eylem planı yoktur. %23’ü 
çalıştığı kurumda afet eylem planına dahildir, %14’ünün planda olduğuna dair 
fikri bile yoktur. Sonuç olarak, evde ve çalıştıkları kurumda afet eylem planı ol-
ması gerektiğini düşünmelerine rağmen uygulama da bunu gerçekleştirmemek 
çelişkili bir durumdur. Sadece öğretmenlerin değil tüm toplum bireylerinin hatta 
tüm kurumların ‘Afet ve Acil Durum Planları’nın olması şarttır. Krizin yönetile-
bilmesi için, afet esnasında ve sonrasında oluşabilecek kaosların çözülebilmesi 
için ilk yapılması gereken işlerin başında, bu planların oluşturulması gerekmek-
tedir. Devletin bu konuda özellikle bireylere yasal bir zorunluluk getirmesi, takip 
edip denetlemesi, afet ya da acil durumdan kaynaklı yaşanılacak bir krizin olum-
suz etkilerini bertaraf edebilecek fırsatı topluma karşı sağlamış olacaktır.  

- Çalıştıkları kurumda afet eylem planına dahil olmak isteyenlerin öncelikle 45 
yaş ve üstü oldukları da analizlerde görülmektedir. Özellikle 27-35 yaş aralığında olan-
lara oranla, 45 yaş ve üstü olanlar daha fazla bir plana dahil olmak istemektedirler.

- Öğretmenlerin yaşanılan krizin çözülebilmesi hususunda afet ve acil du-
rum planı içerisinde dahil olmak istedikleri süreçlere bakıldığında ise; %43’ü ko-
ruma, %24’ü ilk yardım, %22’si arama kurtarma ve %11’i müdahale aşamasında 
olmak istemektedir. Öğretmenlerin başta kendilerini ve öğrencilerini yaşanılan 
bir kriz ortamında koruyabilmeleri açısından, %43’lük oranın daha yüksek sevi-
yelere çıkarılması esastır. Bu konuya yönelik olarak okullarda daha fazla uygu-
lamalar, afet bilincini arttırıcı görseller, kampanyalar, film gösterisi, iş başında 
eğitim gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- Okullarda yaşanabilecek ve etkisi ciddi anlamda yüksek olabilecek afet 
ve acil durum olarak, deprem düşünüldüğünde katılımcılara olası bir depreme 
karşı kendilerini hazır hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, maalesef %66’sı 
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hazır hissetmediğini dile getirmiştir. Kendisini hazır hissetmeyen bir bireyin, baş-
kalarını koruyabilme ve krizi yönetebilme noktasında yapacağı girişimler veya 
müdahaleler doğal olarak eksik kalacaktır. Bu yüzden afet ve acil durum yöneti-
mi açısından, okullarda yaşanılacak krizlerin yönetilebilmesi için, başta okul yö-
neticileri olmak üzere tüm öğretmenlerin, ‘eğitimcinin eğitimi’ stratejisinden ha-
reketle sürekli olarak bu konuda eğitilmesi, eğitimin yeterli olup olmadığına dair 
denetlenmesi, bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik çözümlerin uygulanması ve 
ev, işyeri gibi mekanlar için afet eylem planlarının oluşturtulması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği çerçevesinde, halk 
eğitim merkezlerinde görev yapan 877 öğretmene yönelik ‘Birey ve Aileler İçin 
Afet Bilinci 1 Eğitmen Eğitimi’ düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan belirlenen 81 il ve 950 ilçeden bin 250 milli eğitim müdürlüğü personeline 
yönelik Antalya’da ‘Okul Afet ve Acil Durum Planları Hazırlama Eğitimi’ veril-
miştir. 81 ilde belirlenen 2 bin 348 öğretmene de çeşitli zamanlarda ‘Okul Afet 
Bilinci Eğitmen Eğitimi’ verilmiştir (15). Bu sayının daha da arttırılması şüphesiz 
ki daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
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1. GİRİŞ

Vergi mahremiyetini ihlal suçu, vergisel faaliyetler çerçevesinde vergi mü-
kelleflerinin işleri, işletmeleri, hesap durumları, servetleri veya mesleklerine dair 
görevleri nedeniyle bu bilgilere haiz kişilerin bu bilgileri veya sırları ifşa etmeleri, 
kendileri veya üçüncü kişiler yararına menfaat sağlamaları şeklinde ortaya çıkan 
bir suçtur[1]. Vergi mahremiyetini ihlal suçu, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer 
almasına rağmen suçun yaptırımı Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleriyle belir-
lenmektedir. Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Ka-
nun (AATUHK)’un 107. maddesinde yer alan “sırrın ifşası” suçu ile vergi mahre-
miyetinin ihlali suçu, paralellik göstermesine rağmen nitelikleri bakımından bir-
birini tamamlayan ancak iki ayrı suç olarak tanımlanmıştır[2].

İşte bu çalışmada vergi mahremiyetini ihlal suçu ile ilgili öncelikle suçla koru-
nan hukuki değer ele alınmakta, daha sonra suçun unsurları, suçun özel görünüş 
şekilleri ve suça ilişkin yaptırım açıklanmakta ve sonuç kısmında suça dair genel 
değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Vergi mahremiyeti kavramı kanun koyucu tarafından da kendi başına korun-
muş bir hukuki değer olmakla birlikte[3] vergi mahremiyetini ihlal suçu ile koru-
nan hukuki değer, vergi mükellefinin ticari hayatının zarara uğraması veya özel 
yaşamının sıkıntıya girmesi ihtimaline binaen vergisel durumla ilgili bilgilerin 
gizliliğinin sağlanarak maddi ve manevi zararın önüne geçilmesi ve toplumun 
tüm kesimlerinin olası zararının engellenmesidir[4]. Kişilerin vergisel bilgileri-
nin vergi mahremiyeti çerçevesinde mali ve ekonomik anlamda korunması aynı 
zamanda mağdurun korunmasını da sağlamakta ve devletin vatandaşlarına sun-
duğu güvence etrafında hukuk devleti ilkesinin yerine getirilmesine de katkıda 
bulunmaktadır[5].

3. SUÇUN UNSURLARI

3.1. Suçun Faili ve Mağduru

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun faili, temel anlamda VUK m.5’te sıralı ola-
rak ve mükerrer madde 242’de yer almaktadır. Suçun faili olan kişiler, görevle-
rinden ayrılmış olsa bile maddede yer alan yasağa uymakla mükelleftirler[6-7]. 
VUK m.5’te sıralanmış bulunan suçun failleri şunlardır:
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• Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 
• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli 

olanlar; 
• Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 
• Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlardan kasıt, vergi idare-

si içinde veya dışında vergiyle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştiren tüm memurlar-
dır[8]. Bu kasıttan maksat vergi idaresi bünyesinde vergi iş ve işlemleri dışında 
görev yapan memurların da bulunabilmesidir. Bu duruma örnek olarak vergi dai-
resinde çalışmakta olan koruma, şoför, hizmetli gibi kişilerin çalıştıkları yere rağ-
men yaptıkları iş bakımından vergi mahremiyetini ihlal suçunun faili olmamaları 
verilebilir[9]. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görev 
yapan hakim, savcı ve idari çalışanlar, elde etmiş oldukları mahremiyeti ihlal edi-
ci bilgileri paylaşmaları veya kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanmaları 
durumunda vergi mahremiyetini ihlal suçunu işlemiş olmaktadır. Ayrıca vergi-
lendirme sürecinde görüş bildiren bilirkişiler[4] ve vergi kanunları çerçevesinde 
kurulmuş olan takdir, uzlaşma, zirai kazançlar komisyonları gibi komisyonlara 
iştirak edenler de memur olup olmaması fark etmeksizin suçun faili kapsamına 
girebilmektedir[9-10].

VUK mükerrer madde 242’de de suçla ilgili faile yer verilmiştir. VUK mü-
kerrer madde 242’de “Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların 
oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgele-
rin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin ve-
rilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak 
üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına 
veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetle-
ri, çalışma ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu 
getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliş-
kin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektro-
nik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu 
Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan şirketin 
ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu 
bakımdan elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen def-
ter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her 
türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Mali-
ye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma 
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ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek 
olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirketin yönetiminde yer alan kişiler ve 
çalışanları da vergi mahremiyetini ihlal suçunun faili olarak nitelendirilmektedir. 

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun mağdurunu ise dar anlamda vergi sırrı ni-
teliğindeki bilgileri paylaşarak ifşa etmeleri veya kendileri veya üçüncü kişiler 
yararına kullanmaları nedeniyle menfaatleri ihlal edilen kişi veya kişilerle bu ki-
şilerin akrabaları ve ticari ilişkide bulunduğu şahıslar oluştururken geniş anlamda 
verilerin korunması ve sırların gizli kalmasına ilişkin menfaatleri akamete uğra-
tılmış bulunan toplumun tüm bireyleri oluşturmaktadır[4]. Ancak suçun mağduru 
ile ilgili sadece menfaatleri birebir ihlal edilmiş kişiler veya bu kişilerle ilişkili 
kişilerin olabileceği de öğretide belirtilmiştir[11-2-3].

3.2. Suçun Fiili

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun fiili, suçun kanuni tanımından da anlaşı-
lacağı üzere vergi mahremiyetinin ihlal edilmesidir. Bu ihlal halinden kastedilen 
vergi sırrı veya vergisel nitelikte bilgilerin ifşası ve bu sır ve bilgilerin öğrenen 
kişi veya üçüncü kişiler yararına kullanılması olarak ifade edilmektedir[5]. Bu 
kapsamda mahremiyet niteliğinde sır ve bilgilerin üçüncü kişilere iletilmesi ha-
linde veya bu bilgilerin iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyuna açıklanması veya 
ifşa edilmesi durumunda vergi mahremiyetini ihlal suçunu oluşturacağını kabul 
etmek gerekmektedir[4]. Açıklamaların bir veya daha fazla kişiye yapılmış olma-
sı veya sözlü ya da yazılı şekilde yapılmış olmasının bir ehemmiyeti yoktur[8].

Vergi mahremiyetini ihlal suçunu, suç tipi niteliğiyle seçimlik hareketli suç 
tipidir. Nitekim suçun işlenebilmesi için kanunda belirtilmiş bulunan iki hareket-
ten birinin yapılması yeterli olmaktadır. İki hareketin birden yapılmasının suçun 
oluşumu veya cezanın miktarı bakımından bir değişiklik oluşturmamasına karşın 
hakimin TCK m.61 gereğince cezanın üst sınırdan verilmesinde dikkate alınabi-
leceği vurgulanmıştır[9].

3.3. Suçla İlgili Netice ve İlliyet Bağı

Suçla ilgili netice kavramı incelenirken iki ayrım üzerinden hareket edilmek-
tedir. Bunlar sırf hareket suçları ve neticeli suçlar olarak adlandırılmıştır. Sırf ha-
reket suçları, tamamlanması için neticenin aranmadığı suçlarda geçerli olmakta 
iken neticeli suçlarda hareketten bağımsız bir neticenin meydana gelmesinin bek-
lendiği bir durum söz konusu olmaktadır[12]. Vergi mahremiyetini ihlal suçunda 
vergi sırrı niteliğindeki bilgilerin ifşa edilerek yayılması durumunda veya bu hu-
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susun ihlal edilmesi suretiyle kendi veya üçüncü kişi yararına fayda sağlanması 
halinde netice de meydana gelmektedir. Bu durumda hareketin gerçekleşmesi ye-
terli olmakta ve suç sırf hareket suçları kapsamına girmektedir.

İlliyet bağı, suçların oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Nitekim suçların ne-
den-sonuç bağlamında nasıl gerçekleştiği, hareketin neticeye bağlantısının nasıl 
kurulduğu illiyet bağı sayesinde açıklığa kavuşturulmaktadır. Vergi mahremiyetini 
ihlal suçunda genel anlamda suça ilişkin hareketin varlığının yeterli olması bakı-
mından sırf hareket suçu kapsamına girmesi nedeniyle illiyet bağının varlığından 
söz edilememektedir[4-10-12]. Ancak vergi mahremiyetini ihlal suçunun ihmalen 
işlenmesi durumunda hareketle netice arasındaki illiyet bağının kurulabilmesinde 
failin ihmali hareketi devamında ifşanın gerçekleşmesine dair yükümlülüğünü yeri-
ne getirip getirmediğinin de dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir[11].

3.4. Suçun Manevi Unsuru

Fail ile fiil arasındaki manevi bağ, suçun manevi unsurunu oluşturmaktadır. 
Bilhassa kişinin, gerçekleştirdiği davranış ile bağlantısı yoksa suçun varlığından 
söz edilemez ve manevi unsurun varlığından da bahsedilemez[13]. Bu kapsamda 
belirtilen suçun manevi unsuru “kast” ve “taksir” olmak üzere iki kavram üze-
rinden değerlendirilmektedir. Kast kavramı TCK m.21’de yer alan tanımından 
hareketle “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleş-
tirilmesi” iken, taksir ise TCK m.22 gereğince “dikkat ve özen yükümlülüğüne 
aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 
öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” halidir.

Vergi mahremiyetini ihlal suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Failin, vergi sırrı 
niteliğindeki bilgileri ifşa etmesi veya kendisinin yahut üçüncü kişilerin yararına 
menfaat sağlayabilmesi için bu menfaati bilmesi ve istemesi gerekmektedir[5]. 
Ayrıca sır sahibine yönelik zarar verme amacı aranmamaktadır[5-8-10]. Suçun 
tanımında bilmesine yönelik kavramlar kullanılmadığından suçun olası kastla iş-
lenebilmesi mümkündür[4]. Vergi sırrı niteliğindeki bilgileri açıklayan şahsın bil-
ginin sır olmaktan çıktığını düşünmesi veya bilginin sır sahibine verildiğini zan-
netmesi halinde hata hükümlerinin devreye gireceği ve suç kastının bulunmadığı 
da ileri sürülmektedir[14].

3.5. Hukuka Aykırılık Unsuru

Vergi mahremiyetini ihlal suçu bakımından hukuka uygunluk sebepleri iki 
açıdan değerlendirilmektedir. Birincisini TCK hükümleri çerçevesinde hukuka 
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uygunluk sebepleri, ikincisini ise VUK hükümleri çerçevesinde hukuka uygun-
luk sebepleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan suça ilişkin hukuka uygunluk neden-
lerinin değerlendirilmesinde her iki kanun hükümleri de dikkate alınmaktadır.

TCK hükümleri çerçevesinde hukuka uygunluk nedenleri, kanunun 24-26. 
maddelerinde yer almaktadır. Buna göre kanunda yer alan hukuka uygunluk ne-
denleri:

• Kanun hükmünü ve/veya amirin emrini yerine getirme (m.24/1)
• Meşru müdafaa (m.25/1)
• Hakkın kullanılması (m.26/1)
• İlgilinin rızası (m.26/2) olarak yer almaktadır.
Kanun hükmünü ve/veya amirin emrini yerine getirme, failin fiilini kanunda 

yer alan hükümleri ve/veya amirinin emrini yerine getirmek suretiyle görevi da-
hilinde gerçekleştirmesi halinde fiilin suç kapsamına girmeyeceği anlamına gel-
mektedir. Bu kapsamda vergi mahremiyeti dahilinde kalan bir konuda tanıklık 
yapan kişinin fiili hukuka uygun olduğundan suç teşkil etmemektedir[4]. Meş-
ru müdafaa, bir kişinin kendisinin veya başkasının herhangi bir hakkına yönelik 
saldırıyı bertaraf etmek için orantılı olmak suretiyle karşılık vermektir[12]. Vergi 
mahremiyetini ihlal suçu açısından meşru müdafaanın uygulama alanı bulması 
suçun niteliği nedeniyle mümkün değildir. Hakkın kullanılması, şahsın hukuk 
sistemi içinde sahip olduğu hakkını kullanması durumunda hukuka uygunluk se-
bebi oluştururken ilgilinin rızası, rıza gösterecek kişinin üzerinde mutlak tasarruf 
hakkı bulunan hakkına dair gösterdiği rızanın hukuka uygun kabul edileceğini 
ifade etmektedir. Bu kapsamda örneğin, vergi kaçırdığı yönünde ciddi bulgular 
bulunan şirket hakkındaki vergisel bilgilerin açıklanması veya vergi sırrı niteli-
ğindeki bilginin açıklanmasında mağdurun rızası varsa bu takdirde hukuka uy-
gunluğun oluştuğu kabul edilmektedir[4].

VUK çerçevesinde hukuka uygunluk halleri ise kanunun 5. maddesinde sıra-
lanmıştır. Bu kapsamda fiili vergi mahremiyetinin ihlali kapsamından çıkartan 
hukuka uygunluk halleri şunlardır[5]:

• Vergi cetvellerinin vergi dairesine asılması 
• Kesinleşen veya ödenmemiş olan vergi ve vergi cezalarının Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca ilanı
• Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerin meslek 

kuruluşlarıyla mali müşavirler birlik ve odalarına bildirilmesi 
• Mükelleflerin vergi tarhına esas beyanları 
• Adli ve idari soruşturma kapsamında belge ve bilgi talebi. 
Vergi cetvellerinin vergi dairesine asılması VUK çerçevesinde hukuka uygun-

luk sebebi kabul edilmiştir. Bu husus madde metninde “…vergi güvenliğini sağ-
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lamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirket-
lerinin Kurumlar Vergisi beyanamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) 
ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükellefle-
rin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği 
yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin 
bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır.” olarak yer almıştır. Bu 
anlamda vergi güvenliğini sağlamak ve vergilendirme işleminin düzenli bir şe-
kilde devam etmesi amacıyla vergi mükelleflerinin bazı bilgileri ilan etmeleri hu-
kuka uygunluk sebebi sayılmış ve mahremiyeti ihlal kapsamından çıkarılmıştır. 
Aynı zamanda mükelleflerin vergi tarhına esas beyanları da bu kapsamda vergi 
mahremiyetini ihlal suçuna hukuki uygunluk kazandırmaktadır.

Vergi ve vergi cezalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilme-
si, vergi mahremiyetinin ihlali kapsamının dışındadır. Nitekim 27.01.2001 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 293 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde ilana ilişkin 
şekil şartları (mükellefin adı-soyadı, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, borç 
toplamı, açıklamalar) belirtilmiştir. Bu kapsamda mükelleflerin hakları ve vergi 
güvenliği çerçevesinde rencide etmeyecek şekilde uygulamaların gerçekleştiril-
mesi önem arz etmektedir[15].

Kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen adli ve idari soruşturmalar ile elde 
ettiği bilgi ve belgelerle bankaların vergi tahsiline dair elde ettiği bilgi ve belgeler, 
vergi mahremiyeti kapsamına girmemektedir[15]. Bu hükmün adli ve idari soruş-
turmalar yönünden gerekçesi şu şekilde belirtilmiştir[16]: “...Bu fıkrada yer alan 
ikinci hüküm, kamu görevlilerince yapılan adli ve/veya idari soruşturmalarla ilgili 
olarak talep edilen vergi mahremiyeti kapsamına giren bilgi ve belgelerin verilebil-
mesine olanak tanımaktadır. Vergi mahremiyetinin bir istisnası olarak yapılan bu 
düzenleme ile soruşturma yapanların görevlerini daha etkin olarak yapabilmeleri, 
kamu görevlileri için öngörülen disiplin ve adli cezaların işlerliğinin ve caydırı-
cılığının arttırılması, daha şeffaf bir kamu yönetimi anlayışı içinde yolsuzlukların 
önlenmesi ve hukuk devletinin daha da yüceltilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ken-
dilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da vergi mahremiyeti kapsamına alınarak bu 
yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.”. Bu anlamda so-
ruşturmanın etkinliği ve cezaların caydırıcılığı ve işlerliği kapsamında vergi mahre-
miyeti kapsamına giren bilgilerin elde edilmesi hukuka aykırı olmamaktadır. Ban-
kaların elde ettiği bilgilerin vergi mahremiyeti kapsamında hukuka uygun olması 
ise vergi tahsilatının hızlandırılması ve vergi işlemlerinin çabuklaştırılması amacı 
doğrultusunda madde hükmüne dahil edilmiştir[16].

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenlerin meslek kuru-
luşlarıyla mali müşavirler birlik ve odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetinin 



341

ihlali anlamına gelmemektedir. Ancak burada bir hususu belirtmek gerekmekte-
dir. Madde hükmünde de belirtildiği üzere kendilerine bilgi ve belge verilen kişi-
ler, bu bilgileri paylaşması veya kendisi veya üçüncü kişiler yararına kullanması 
durumunda mahremiyet yasağına tabi olacaklardır. Bu duruma örnek olarak ka-
nunda yer alan nedenlerden dolayı kendine bilgi ve belge verilen meslek odaları 
veya bankaların mahremiyet kapsamında bilgileri ifşa etmesi durumunda vergi 
mahremiyetini ihlal suçunu işlemiş olacakları belirtilebilir[10].

4. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

4.1. Teşebbüs

Teşebbüs kavramı TCK m.35’te “Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli 
hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle 
tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” şeklinde düzenlenmiştir. 
Vergi mahremiyetini ihlal suçu, neticesi itibariyle sırf hareket suçlarından biri 
olması bakımından hareketin uygulanması ile birlikte suçun da meydana geleceği 
belirtildiğinden teşebbüs hükümlerinin uygulanması mümkün görünmemektedir. 
Ancak mahremiyetin niteliği itibariyle belli kısımlara bölünebildiği hallerde suça 
teşebbüsün söz konusu olabileceği ifade edilmiştir[10]. Örneğin bir kişinin vergi 
mahremiyetine uyma zorunluluğu kapsamında edindiği bilgileri bir gazeteciye 
posta yoluyla gönderip de elinde olmayan başka nedenlerle gazeteciye ulaşama-
ması halinde suça teşebbüsten bahsetmek mümkün olmaktadır[4].

4.2. İştirak

Suça iştirak, suç olan bir fiilin birden fazla kişi tarafından işlenmesini ifade 
eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim TCK’da da suça iştira-
ke yer verilmiş, azmettirme (m.38) ve yardım etme (m.39) başlıkları altına işti-
rak hükümleri sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda bir suçun işlenmesinde başkasını 
azmettirme veya suçun işlenmesine yardım etme hali varsa bu takdirde suça iş-
tirakin varlığından söz edilmesi gerekmektedir. Vergi mahremiyetini ihlal suçu 
açısından da mahremiyetin ihlaline veya sırrın ifşasına yönelik birden fazla ki-
şinin iştirak etmek suretiyle ortak irade sergileyerek söz konusu şahısların fiilin 
meydana gelmesinde etkili olmaları halinde suça iştirakin varlığından bahsedile-
bilecektir[14]. Nitekim suçun faillerinin sayılmış olması kapsamında suçun özgü 
suç niteliği gereği TCK m.40/2’deki “Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini 
taşıyan kişi fail olabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmet-
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tiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulur.” hükmü dikkate alınarak iştirak 
durumu tespit edilecektir[10].

4.3. İçtima

Suçta içtima, “Tek eylemle birden fazla hukuki yararın ihlali ya da farklı ey-
lemlerle aynı hukuki yararın ihlal edilmesi” olarak tanımlanmıştır[16]. TCK’da 
suçların içtimaı ile ilgili düzenleme Genel Hükümlerin yer aldığı Birinci Kitabı-
nın İkinci Kısım Beşinci Bölümünde 42-44. maddelerde düzenlenmiştir. Bu dü-
zenleme çerçevesinde içtima türleri “bileşik suç”, “zincirleme suç” ve “fikri içti-
ma” olarak üç tür olarak kanunda yerini almıştır. Vergi mahremiyetini ihlal suçu 
açısından zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkündür. Nitekim kanun 
hükümlerinde de uygulanamayacağına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Suçun farklı zamanlarda aynı mükellefe ait bilgilerin ifşası nedeniyle zincirle-
me suç hükümlerinin uygulanması bakımından örnek olarak verilebilir[5]. Vergi 
mahremiyetini ihlal suçu açısından hem aynı nev’iden hem de farklı nev’iden 
fikri içtima hükümlerinin uygulanması da mümkündür. Bu durumda aynı nev’i-
den fikri içtima söz konusu ise faile verilen cezada arttırım uygulanacak, farklı 
nev’iden fikri içtima söz konusu ise oluşan suçlardan en ağır cezayı gerektiren 
suç uygulanacaktır[4]. Vergi mahremiyetini ihlal suçu açısından bileşik suç hü-
kümlerinin uygulanması ise mümkün değildir. Nedeni ise suçun muhteviyatında 
ağırlaştırıcı sebep veya biri diğerinin unsurunu oluşturan birden fazla farklı suçun 
bulunmamasıdır[10].

5. YAPTIRIM

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun yaptırımı, VUK m.362’de belirtilmiştir. 
VUK m.362’de “Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan 
kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu mad-
desi hükümlerine göre cezalandırılır.” demek suretiyle TCK m.239’ta yer alan 
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 
açıklanması suçuna atıf yapılarak yaptırımın tespiti sağlanmıştır. Bu bakımdan 
vergi sırrı niteliğinde bilgilerin paylaşımı veya bu bilgiler vasıtasıyla herhangi bir 
yararlanma durumunda bu suça muhalefet edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis 
ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. VUK m.362’de ya-
pılan atıf sadece yaptırıma yönelik yapıldığından suçun nitelikli halleri ile TCK 
m.242’de yer alan tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri hususları kıyas yasağı 
ve cezada kanunilik ilkesi gereği uygulanamayacaktır[4].
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6. SONUÇ

Vergi mahremiyetini ihlal suçu, vergisel faaliyetler çerçevesinde vergi mükel-
leflerinin işleri, işletmeleri, hesap durumları, servetleri veya mesleklerine dair gö-
revleri nedeniyle bu bilgilere sahip olan şahısların bu bilgileri veya sırları ifşa et-
meleri, kendileri veya üçüncü kişiler yararına menfaat sağlamaları yoluyla mey-
dana gelen vergi suçlarından birisidir. Vergi mahremiyetinin ihlalinin suç kabul 
edilmesiyle birlikte olası ihlal ve ifşa fiillerinin oluşturacağı zararın önlenme-
si, vergi sisteminin etkilenmemesi ve kamu yararının korunmasının yolu sağlan-
maktadır.

Vergi mahremiyetini ihlal suçu, VUK’ta sayılmış olan failler tarafından vergi 
sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşarak ifşa edilmesi veya kendileri veya üçüncü 
kişiler yararına kullanmaları vasıtasıyla sadece bilgileri ifşa edilen veya kullanı-
lan vergi mükellefinin değil toplumun tüm kesiminin zarara uğramasına neden 
olmaktadır. Ancak suçun varlığı için zararın oluşumu aranmamakta, hareketin 
gerçekleşmesi yeterli olmaktadır. Bu durum, suçun sırf hareketli suçlar kapsa-
mında olmasının bir sonucudur. Ayrıca suçun sadece kasten işlenebilecek olması 
da suçun işlenmesine ilişkin icrai bir hareketin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Vergi mahremiyetini ihlal suçunun neticesi yönüyle sırf hareket suçlarından 
biri olması nedeniyle hareketin uygulanması ile birlikte suçun da meydana gele-
ceği belirtildiğinden teşebbüs hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiş, ancak 
suçun belli kısımlara bölünebilmesi halinde teşebbüs hükümlerinin uygulanaca-
ğı ifade edilmiştir. Suçun iştiraken gerçekleştirilmesi mümkün olmakta, bunun 
yanında bileşik suç hariç suçların içtimaı vergi mahremiyetini ihlal suçunda da 
geçerli olmaktadır.

Suça ilişkin yaptırım, VUK tarafından TCK m.239’a atıf yoluyla belirlenmiş, 
bu kapsamda suçu işleyenlerin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne ka-
dar adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Yaptırıma ilişkin 
cezanın arttırımı veya en ağır cezanın uygulanması yönünden içtima hükümleri 
de sabittir.
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İletişim gücü ve esnekliği yönünden insanın kullandığı hiçbir iletişim şek-
li dili aşacak önem ve nitelikte değildir. Varlığımızı sürdürebilmek için anlam 
üretmek ve bunu birbirimize iletmek ve paylaşmak zorundayız. Dil ise anlam 
üretiminin en temel aracıdır.  Bu bakımdan dil, çok erken dönemlerden beri, bir 
araştırma, inceleme ve entelektüel bir problemler alanı olarak karşımızda dur-
maktadır. Doğa, ahlak, sanat ve politika tartışacağımız her türlü zeminde, yani 
insanoğlunun üzerine düşüneceği ya da yaratacağı her türlü hayat formunda di-
lin varlığına ve aracılığına ihtiyaç duyarız. Bizler ancak dilin varlığı ve aracılığı 
sayesinde anlamlar üreterek düşünme yetimizi işlevsel hale getirebilir ve haya-
tımızı ilgilendiren her türlü alanda akıl yürütebilir ve üretimlerde bulunabiliriz. 

Göstergeler sistemi olan dilde anlamın taşıyıcıları, sözcüklerdir. Temelinde 
‘uzlaşım’ın yattığı ‘anlam uzayı’na açılmamız ancak sözcükler sayesinde müm-
kün olur. Bize anlamı veren sözcük, özünde gösterge olarak işaret edebileceği-
miz, dil için özsel olacak olan ve aynı zamanda dilin görünüşünü kendinde top-
layacak olan şey olarak da karşımızda durur. Bu haliyle sözcük, dilin dolayım 
karakteri olarak belirir.

Sözlü ve yazılı olarak mevcudiyete gelerek kendini gösteren sözcük, eş za-
manlı olarak aslında görünür olmayan bir şeyi de gösterir. Bu bakımdan sözcü-
ğün dolayım karakterine içkin olan husus ‘gösterme’dir. Eş deyişle sözcük özün-
de göstergedir (semeion). Gösterge genel olarak bir şeyin yerine duran, bir şeyi 
temsil eden, bir şeye işaret eden şey olarak tanımlanır. Göstergenin sembolik de-
ğeri olarak işaret edebileceğimiz yerine durma ve temsil etme ilişkisi, özünde 
dilsel ve kamusal olmasıyla bizi uzlaşım kavramına götürür (1). Gösterge böyle-
likle kendine özgü varlık tarzını kazanır ve şeyler arasında bir şey olmaktan çı-
kar. Yerine durma ve temsil etme ilişkisi kurma özelliği ile sembolik değer üreten 
gösterge aracılığı ile insan, şeyler düzeninden temsiller düzenine geçer ve doğal 
nedensellik zincirinin dışına çıkar (2). Burada altı çizilmesi gereken husus, gös-
tergenin\ sözcüğün insanlarca sadece bir duyusal izlenim olarak alımlanmadığı, 
ayrıca sembolik işlevi içerisinde de yorumlandığıdır. İnsan böylece sözcüğün\ 
göstergenin, yani dilin yoruma açık bu sembolik işlevi içerisinde kendini var et-
meye, dünyasını anlamaya ve anlamlı kılmaya çalışacaktır. Bunu tek başına de-
ğil, kendisini ve dünyasını anlamaya ve anlamlı kılmaya çalışan diğer insanlarla 
birlikte gerçekleştirecektir. Ucu açık bir süreç olarak bu durum, belli bir ses dizi-
sinin uzlaşım yolu ile belli bir anlama bağlanması durumunu ifade eder (3).

İnsanların başta kendilerini ve birbirlerini olmak üzere, dünyalarını anlamaya 
ve anlamlandırmaya başlamalarının temelinde dildeki uzlaşım’ı görenlerden biri 
de Donald Davidson’dır. Ona göre uzlaşım bu doğrultuda, insanlar için dilin ve 
sözcüğün\ göstergenin varolmasının yanı sıra, anlamanın ve anlamlı kılmanın bir 
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koşulu olarak da kendisini gösterir (4). 
Uzlaşım aracılığıyla varolan ve şeyin yerine geçen sözcük, yerine geçtiği 

‘şey’de bulunmayan bir özellikle, tekrarlanabilirlik özelliğiyle bilinci işlemsel 
kılar. Bilinç mevcudiyetini muhafaza edip tekrarlayabildiği nesnelerle, yani söz-
cüklerle etkin hale gelir; anlar, anlaşılır, anlatır ve bunları yapmakla kendisini dı-
şarıya projekte eder (5). Uzlaşımın varettiği dil, bilinç sayesinde böylelikle temsil 
düzeyinde, şeylerden bağımsız olarak şeyleri birbirleri ile ilişkilendirmenin yo-
lunu açar. Bunun sayesinde insan kendi varoluşunun sınırsız imkanına açılır. Bu 
imkân Alston’un da işaret ettiği gibi, insanın uzlaşım temelinde varettiği dili ile 
şeyleri anlayarak kendisini anlamasının; şeyleri dönüştürerek kendisini dönüştür-
mesinin sonsuz bir sürecini ifade eder (6). 

Donald Davidson ise dili mümkün kılan uzlaşım unsuruna, bir tür kökensel 
anlaşma olarak işaret eder (7). Bu kökensel anlaşma ona göre, sözcüğün daima 
anlaşılacak bir şey vermesi ve anlamayı talep etmesiyle ilgilidir. Çünkü anlamayı 
talep etme gibi, anlaşılacak bir şey verme de ancak bir anlaşma temelinde müm-
kün olabilmektedir. İnsan daima anlaşarak, yani diğeri ile bir şey üzerinde an-
laşarak anladığından, anlaşma anlamanın kökeni olarak belirir. Anlaşma ile bir 
şeyin gösterge yapılmasıyla, o şeyi başka bir şeyin yerine durur hale getiririz. Bir 
başka ifadeyle, örneğin fiziksel bir sesi fiziksel ses olmaktan çıkarırız; ki bu da 
ona sembolik bir değer yüklediğimiz anlamına gelir. Bu sembolik değer, bizim 
ortaklaşa anlamamızın (8), sözcükte cisimleşmiş halidir. Bu bakımdan gösterge-
ler, insan varlıklarının birbirleriyle olan özsel anlaşmalarından, uzlaşmalarından 
doğar. İnsanlar bu uzlaşım’a göre, diğerleri ile birliktelikleri içinde çevrelerindeki 
varolanlara açılırlar ve toplumsal bir varlık haline gelirler. 

Bugün bizim ayrı bir dikkat ve önemle ele aldığımız dil’in gerek bireysel va-
roluşumuz için zorunlu ve vazgeçilmez yapısı, gerekse de toplum içerisindeki ya-
şamımızı, ilişkilerimizi sürdürmemizi mümkün kılan yapısı gereği büyük bir öne-
me sahip olduğu yönündeki görüşler, Batı düşünce tarihinin başlangıcına, yani 
Antik Yunan’a kadar geri götürülebilir.

Batı linguistik tarihinde dil temasının ele alındığı ilk yer, Antik Yunan felsefe-
sidir. Bugün hala tartışılagelen ve pek çok sosyal bilimcinin zihnini meşgul eden 
‘dilin kökeni’, ‘dilsel göstergenin doğası’, ‘dil, düşünce ve gerçeklik arasındaki 
ilişki’, ‘ses ile anlam arasındaki ilişki’, dildeki değişimin nedenleri’, ‘dilsel yapı-
nın analizi ve tasviri’ gibi konular, ilk olarak Antik Yunan’da ele alınır ve işlenir.

Antik Yunan’da dile ilişkin tartışmalar çoğunlukla, varlık ve onun bilgisi ile 
olan ilişkisi üzerinde ağırlık kazanır. Dil’in bilgi ile olan ilişkisini açık kılma ça-
bası içerisinde olan Antik Yunan düşünürleri için, dil’in toplum açısından taşı-
yacağı sonuçlar ise ancak yine bilgi sorunsalı çerçevesinde bir değerlendirilme-
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ye tabi tutulabilmiştir. Bu bakımdan, Sofistler’den Platon’a ve Stoacılar’a kadar 
Antik Yunan filozoflarının temelde, nesnelerin adlarından bilgi elde etme imka-
nını tartışmış olduklarını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Öte taraftan Antik Yu-
nan’da dile ilişkin yürütülen bu tartışmayı iki anahtar kavram üzerinde yoğunlaş-
tırmak da mümkündür: phusis (doğa) ile thesis (konvansiyon-anlaşma-). 

Hayatın her boyutunu yakından incelemeyi seven Antik Yunanlılar’ın merkezi 
ilgilerinin düzen arayışı üzerinde toplanmış olduğunu bilmekteyiz. Bunun sonu-
cunda ise biri doğal ve kaçınılmaz olan, yani içkin olarak tabir edebileceğimiz, 
diğeri de keyfi ve insan iradesiyle dışarıdan empoze edilmekte olan iki tip düzen 
keşfetmişlerdir. Böylece şeylerde içkin ve doğası gereği olanı phusis ve bir şeye 
dışarıdan keyfi olarak empoze edileni thesis diye adlandırmışlardır. Bu doğrul-
tuda, Antik Yunan filozoflarının bir kısmı sözcüklerin ‘doğası gereği’ anlamının 
olduğunu savunmuş (phusei); yani fiziksel dünya ile dil arasında korelasyon ol-
duğunu ileri sürmüşlerdir. Onların tam karşıt grubunda ise, sözcükleri keyfi an-
lam sembolleri olarak (thesei) gören, dilin uzlaşımsal, anlaşmaya dayalı yapıda 
olduğunu savunan ve bu yüzden de onların doğal dünya hakkında bize herhangi 
bir şey söyleyemeyeceğini savunan başka bir filozof grubu yer almıştır. 

Böylece Antik Yunan, Vivien’nın da belirttiği gibi, gerçekliğin doğası ve bil-
ginin doğası gibi temel problemlere bağlı olarak dilin doğası sorunsalına da eğil-
mek durumunda kalmıştır (9). Dilin doğasına ilişkin onun uzlaşımsal bir karak-
terde olup olmadığına ve uzlaşımsal bir karakterde ise dilin toplum üzerinde nasıl 
ve ne tür etkileri olabileceğine dair tartışmalar, modern linguistik tarafından bu-
gün bile sürdürülmektedir. Bu tartışmanın kökenlerini ise, Antik Yunan’da mo-
dern terimlerle ifade edersek Anolojist olarak kabul edebileceğimiz Heraklitos ve 
anomalist olarak kabul edeceğimiz Demokritos’a kadar götürebiliriz. Heraklitos-
çuların dil görüşleri, tümüyle düzenli insan zekası ile dilin temel yapısı arasında 
özdeşlik/benzerlik olduğunu vurgularken; Demokritosçular ise dilin kaynağının 
ilahi olduğu hipotezini kesinlikle reddetmektedirler. Çünkü Demokritos’a göre, 
dilin mükemmel olmayan doğası homonimlerin (sesteşlerin) ve sinonimlerin (eş 
anlamlılıkların) varoluşunda, dilsel formların değişen yapısında, ve sözcüklerin 
gramatik davranışlarında hiçbir düzenlilik olmamasında açıkça görülmekteydi 
(10). Antik Yunan’da dilin doğasına dair başlayan bu söz konusu tartışmada He-
raklitosçular, sözcükler ile ifade edilen anlamlar ile onların ses formları arasında 
doğrudan ve mantıksal bir bağ görmekteydiler. Demokritosçular ise bu söz konu-
su bağı, keyfi ve tesadüfi bulmaktaydılar. Dolayısıyla da dil, Heraklitosçular için 
doğanın hediyesi ve uzlaşımdan bağımsızdı. Oysa ki Demokritosçular, sözcüğün 
formel yapısı ile semantik yapısı arasında ideal bir korelasyon/uyum bulunduğu-
na inanmamakla, dilin uzlaşımsal karakterine dikkat çekmekteydiler (11). Ancak 
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belirtilmesi gerekir ki, Demokritosçular için dilin uzlaşımsal karakteri dili tesis 
etmekle birlikte, malesef onu kusursuz kılacak bir yapıda değildi. Çünkü Demok-
ritosçular, Heraklitosçuların teorisini eleştirmek üzere, dilsel ilişkilerin hemen 
her seviyesinde ortaya çıkan düzensizliklere de vurgu yapmaktaydılar (12). Do-
layısıyla uzlaşım kavramı burada, dili tesis eden fakat, onu kusursuz kılamayacak 
bir unsur olarak kalmıştır.

Böylece görülebileceği üzere, dilin uzlaşımsal bir karakterde olup olmadığı-
na dair tartışmaların başlangıç noktasını Heraklitos ve Demokritos’a kadar geri 
götürebilmekteyiz. Onların dile dair başlatmış oldukları bu tartışmalar, Antik Yu-
nan’ın en büyük filozoflarından biri olan Platon’un da hayatı boyunca yakından 
ilgilendiği problemler arasında yer almıştır. İnsanlığın tüm bilgisinin nihai teme-
lini oluşturduğu sonsuz gerçeklikler olarak ‘idealar dünyası’ varsayımından hare-
ketle Platon, bu dünyada algıladığımız ya da algıladığımıza inandığımız nesneler 
ve niteliklerin, sadece bu ideaların kusurlu birer kopyası niteliğinde olduğu kana-
atindedir. Bu kanaatinden de hareketle Platon, dile onun gerçeklikle olan ilişkisi 
çerçevesinde yaklaşmış ve bu ilişkinin iki türlü olabileceği yönünde bir görüş ser-
gilemiştir. Bunlardan ilki, dilin tıpkı aynanın yaptığı şekilde gerçekliği yansıttığı 
ve gerçeklik değiştikçe onun da değiştiği yönündedir. Platon’un Kratylos adlı di-
yalogunda geliştirdiği bu görüş, Mimetik dil anlayışı olarak ifade edilir (13). Mi-
metik dil anlayışı kısaca, dilin gerçekliği tasvir ettiği ve bu tasvirin de gerçekliğin 
bir taklidi olduğu yani, dil ile gerçeklik arasında bir uyumun bulunduğu yönün-
deki görüş olarak açıklayabiliriz. Bu görüşte ad, nesnenin fonetik mimesis’idir. 
Tabii eğer her söz bir varlığa tekabül edecekse, bu durumda ‘varolmayan’ sözü 
neye tekabül edecektir? Açıktır ki, bu paradoksun temel nedeni, dil ile gerçeklik 
arasında olduğu varsayılan tam bir karşılıklılık ilişkisidir. Bu konu ile ilgili olarak 
Platon’un geç dönem diyaloglarından biri olan Sofist’te ‘varolmayanın varlığı’ 
konusunu tartıştığı da görülür (14). Buradaki dile ilişkin refleksiyon ise, filozo-
fun görevinin, doğru düşünmeyi dile getiren ifadelerin gramatik yapısını düzen-
lemek, dilde gramatik olarak yanlış kurulmuş (dilsel) yapıları ortaya bulup çıkart-
mak ve düzeltmek olduğu görüşüyle sınırlı kalmış olduğunu belirtebiliriz. Sonuç 
olarak burada sadece, kavramlarda dile getirilenin şu ya da bu nesne olmadığı, 
varolanın tümel bir kavram olduğunu ve adın (isim) sadece varlık hakkındaki bil-
gi çerçevesinde ele alınmakta olduğunu görmekteyiz de diyebiliriz.

Dilin gerçeklikle ilişkisi kapsamında Platon’un ifade ettiği ikinci görüş ise, 
dilin keyfi ve gerçeklikle ‘doğası gereği’ bir bağdan yoksun olduğu, eş deyişle 
onun uzlaşımsal, yani anlaşmaya dayalı (konvansiyonel) bir yapıya sahip oldu-
ğu yönündedir. Platon’nun Kratylos adlı diyaloğunda Sokrates, Hermogenes ve 
Cratylus üzerinden aktarmaya çalıştığı bu görüşler çerçevesinde kendisini belli 
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bir tarafın savunucusu olarak konumlamadığını görürüz. Platon’nun görüşlerini 
Sokrates’in ağzından ifade ettiği dikkate alındığında, Kratylos’da Sokrates’in ne 
Kratylos’un ne de Hermogenes’in savunduğu dil görüşlerini tam olarak onayla-
dığı görülür. Hermogenes’in uzlaşıma dayalı ve iletişim aracı olarak hizmet eden 
keyfi dil anlayışına, Sokrates realist bir dil anlayışı ile karşı çıkar: 

“İnsan nasıl konuşması gerektiği üzerine kendi edindiği düşünceye göre, dile-
diği gibi konuşursa mı doğru konuşmuş olur, yoksa nesnelerde doğal olarak bu-
lunan söylemek ve söylenmek yoluna yordamına uyarak mı konuşursa? Yoluna 
yordamına uyarak konuşulursa ereğe ulaşılamayıp, boşuna çaba gösterilmiş ola-
cak değil mi (15)?”

Bununla birlikte, benzer şekilde Kratylos’un adların doğası gereği doğru ol-
duğu görüşüne karşı da, Sokrates’in ad yapıcılarının (name-maker) belli bir adı 
koyarken yanılmış olabileceklerini savunduğu da görülür: 

“Şeyleri adlar vasıtasıyla ve doğrudan kendilerinden öğrenebileceğimizi varsa-
yalım. Peki, hangisi daha açık ve daha değerli bir yol olurdu? Kendisi iyi bir taklit 
olsun ya da olmasın, bunu suretten mi öğrenmek ve ayrıca onun taklit ettiğinden mi 
gerçeği öğrenmek, yoksa gerçek olandan hem gerçeği hem de suretin doğru yapılıp 
yapılmadığını mı öğrenmek mi daha iyi ve güvenilir bir yol olurdu (16)?”

Bu söz konusu tartışma karşısında net bir tavır almayan Sokrates’in, son ola-
rak adların incelenmesinin gerçekliğin bilgisine ulaşmanın biricik ve en güve-
nilir yol olamayacağını savunarak tartışmayı sonlandırdığı görülür. Platon’nun 
asıl ilgisinin varlık ve onun bilgisi üzerine olduğu dikkate alındığında dil üzerine 
yürüttüğü bu tartışmada her iki görüşün de taşıdığı güçlükler dikkate alındığın-
da belli bir tarafın destekleyicisi olamayacağı ortadadır. Çünkü ona göre, nes-
neleri bilmenin yolu adlardan değil, nesnelerin doğrudan kendisine gitmekten 
geçmektedir. Platon burada sadece, adların nesnenin doğasını yansıtmasıyla bu 
adın doğru kurulmuş bir ad olacağını belirtmektedir. Adlar tıpkı resimler gibidir. 
Adlar yoluyla dünyanın resmini yaparız. Bu bakımdan dil dünyayı resmeder de 
diyebiliriz. Fakat bu resimsel öğe, Wittgenstein’da olduğu gibi dünyanın mantık-
sal sınırlarını çizmez3. Sadece nesne ses yoluyla taklit edilir. Bu taklit ise hemen 
herkesin yapabileceği bir şey değildir. Nesnenin öz yapısını bilerek ona uygun 
bir ad koyan birisi tarafından yapılabilir; o kişi de diyalektikçidir. Nasıl bir mekik 

3  Wittgenstein’in resim kuramı (pictures theory) böyle bir modeldir. Onun Taractatus adlı eserinde savunduğu 
temel öğreti, dilin dünyayı yansıtan resimler olduğudur. ‘Dünya olguların toplamıdır’ (Wittgenstein, 1922:1.1) 
ve dil bu olguların resmidir. ‘Önerme, gerçeğin resmidir’ (Wittgenstein, 1922:4.01).  Buradaki benzetmemizin 
amacı, dünyadan anladığımızın ne olduğuna bağlı olarak dil yoluyla dünyaya çizilen bir sınıra işaret etmek değil, 
dilde işaret edilen olgusal dünyayı zihne ait kılıp sesin kalıplarına dökme eylemini, yani adlandırmayı anlamaya 
çalışmaktır. Wittgenstein’ın işaret ettiği dilin resimleme özelliği, ad ve adlandırılan arasındaki ilişkiyi göstermesi 
açısından önemlidir.
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ustası mekik yaparken ‘mekik’ biçimini göz önünde tutuyorsa, adları yapan da 
adları, nesnesine uygun olarak ortaya koymalıdır (17). Bu anlamda Platon, nes-
nelerin özyapılarına işaret eden uygun bir adın varlığını kabul etmekteyken, yani 
anlamın uzlaşımla olmadığını kabul etmekteyken, adların kullanımı söz konusu 
olduğunda ise onun uzlaşımın bir sonucu olduğunu kabul etmektedir:

“(…) konuşurken düşündüğümüzün anlatılmasına, bildirilmesine anlaşmanın, 
kullanışın, alışmanın da yardım etmeleri gerekiyor. Değerli gönüldeşim, örnek 
olarak bir sayı al istersen. Adların doğruluğu üzerine kesin bir erke ile uzlaşmaz, 
anlaşmazsan sayıların her birine benzeyen adı nasıl uygulayabilirsin? Adların 
nesnelere alabildiğine benzemelerini ben de beğeniyorum. Ama korkarım ki, ger-
çekte işi hep benzerlikten yana çekmek biraz sakıncalı olacak, adların doğruluğu 
için anlaşma denilen bu yola başvurmak zorunda kalınacak (18).”

Dolayısıyla ona göre, adların doğal doğruluğundan değil, sadece doğal uygun-
luğundan söz edebiliriz: Onların doğal doğrulukları vardır ve biz sadece bu adları 
kullanırken uzlaşmaya dayanırız.  Bu bakımlardan Platon’un tezi, dilin anlaşma-
ya bağlı veya taklitçi olmasının ya da bunların ne derece bir karışımı olmasının 
önemli sayılmadığı üzerine kuruludur. Onun için önemli olan sadece, dilin ger-
çeklikle kuracağı ilişkinin kendisidir.  

Bugün adlandırılmaları üzerinde uzlaşıma vardığımız pek çok kavramın (ör-
neğin; adalet, sanat, demokrasi, evlilik vb.) anlamları hakkında hala tartışmalar 
yaşadığımız ve üzerinde uzlaşım sağlayamadığımız gerçeğini göz önünde bulun-
durduğumuzda, Platon’un somut nesneler gibi soyut kavramların da öz yapısına 
işaret etmesi beklenen ‘idealar dünyası’nın görünürlüğüne olan ihtiyacımız bir 
kat daha artmaktadır. Nihayetinde böylesi bir dünyanın varolsa dahi, tarafımız-
dan ulaşılabilir/görülebilir olmadığı gerçeğinden hareketle şunu belirtebiliriz ki, 
bizler adlandırılmaları üzerinde uzlaşıma vardığımız kavramların anlamları üze-
rinde ancak dönemin şartları, ihtiyaçları ve gelişmeleri bakımından uygun olması 
beklenilen yönde bir uzlaşım sağlayabilmekteyiz. Bu bakımdan, seslendirilmele-
ri bakımından ortak bir noktada buluşabilsek de her dönemin kendine özgü şart-
ları, ihtiyaçları ve gelişmelerinin farklılaşması dolayısıyla anlamları bakımından 
her kavram, toplumsal süreç içerisinde, öyle görünüyor ki bizler Platon’un ‘idea-
lar dünyası’na ulaşana dek, değişime açık kalmaya mahkumdur.

Dilin doğasına ilişkin problemlerle ilgilenmiş Antik Yunan’nın bir diğer bü-
yük filozofu olan Aristoteles’e baktığımızda, onun öncelikli olarak adların, ad-
landırılan şeylerle doğal bir bağı olup olmadığı sorusu üzerinde durduğunu gör-
mekteyiz. Dilin yukarıda değindiğimiz mimetik karakteri konusunda Platon ile 
hemfikir olan Aristoteles, adlar söz konusu olduğunda onların uzlaşımla/anlaş-
mayla tesis edildiği görüşündedir:
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“Seste olanlar ruhtaki duygulanımların, yazılanlar da seste olanların simgele-
ri. Yazı herkes için aynı olmadığı gibi, sesler de aynı değil. Bununla birlikte, aynı 
imler için ruhtaki duygulanımlar herkesçe aynı, tasarımları aynı olanların nesne-
leri de aynı olacaktır. … Ad parçaları ayrı ayrı anlamlı olmayan, zaman dışı, uy-
laşımsal olarak anlamlı bir sestir (19).”

Görülebileceği gibi Aristoteles, gösterge teorisinin dört temel unsurunu şu şe-
kilde belirlemektedir: nesneler, zihinsel deneyim, konuşulan kelimeler ve yazılı 
kelimeler. Burada nesneler ile zihinsel deneyim doğal ve evrensel olarak konum-
lanmaktayken, konuşulan sözcükler ile yazılı sözcükler ise keyfi ve tekil olarak 
işaret edilmektedir. Böylece Aristoteles şu sonuca varmış görünmektedir: dünya 
herkes için aynıdır; bu dünyanın zihinsel deneyimi dünyadaki herkes için aynı-
dır; fakat dil herkes için aynı değildir. Çünkü sözcüklerin/göstergelerin anlamla-
rı uzlaşma/anlaşma ile tesis edilmekte ve her türlü nesne ve olguya dair sözcük/
göstergelere ilişkin farklı toplumlarda farklı uzlaşımlar/anlaşmalar tesis edilebil-
mektedir.

Aristoteles’e göre, konuşmanın ilk amacı, konuşanın kafasından neler geçti-
ğini ifade etmektir; ama bu el kol hareketleri, bakışlar, tavırlar vb. yoluyla söz-
süz de ifade edilebilinir. Öyleyse bu diğer ifade tarzları arasındaki ilişki nedir? 
Poetika’da belirtildiği kadarıyla konuşma ile eylem, dışsallaştırma tarzları olarak 
‘düşünce’yle (dianoia) aynı ilişki içinde gibi gözükmektedir. Her ikisi de içsel 
olmalarından dolayı saklı ve hiç kimseye ulaştırılamayacak olanı ortaya çıkarır 
ve dolayısıyla herkese iletilebilir kılar. Ancak bir insanın eylemleri umut, kor-
ku, merhamet, kabul ya da reddetmenin yanı sıra, o anda birtakım olaylara ve 
fırsatlara tepkiyi ifade edebiliyorsa da, eylemin basit bir bildirimi ifade etmesi 
mümkün değilmiş gibi gözükmektedir. İşte burada dile gereksinim vardır. Eylem 
Aristoteles için her ne kadar, kendi başına karşımızdakine bir şeyler iletme gücü-
ne sahipse de, bu gücü karşımızdaki ile bir uzlaşma/anlaşma çerçevesinde kurdu-
ğumuz anlamları iletme gücüne sahip olan sözcük/göstergeleri kullanmanın, yani 
konuşmanın gücü ile kıyaslandığında bildirimde bulunma yolu olarak oldukça 
zayıf kalmaktadır.

Bildirimde bulunmanın en güçlü yolunun, böylece dil olduğu kanaatine va-
ran Aristoteles, uzlaşmacı dil anlayışını zora soktuğunu düşündüğü eğretileme-
yi (metafor) bertaraf edebilmek için Poetika’sında anlamsal aktarım kuramına 
önemli bir yer ayırır. Aristoteles’e göre eğretileme, bir adın ‘ait olmadığı’ bir 
şeye aktarımını ifade etmektedir, yani eğretileme doğrudan doğruya, sözcüklerin 
gündelik kullanımını yöneten, normal ilişkileri bir yana bırakan ya da onları aşan 
bir ‘istisnai’ durum olarak tanımlanır. Ancak yine de Aristoteles eğretilemeyi, 
sanki daha çok gündelik dilin bir parçası değil de, şiirin bir niteliği olarak görme 
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eğilimindedir. Nitekim, onun eğretilemeye işaret ettiği örneklerin hepsini şiir-
lerden aldığını görürüz. Aristoteles, Poetika’da, şiirsel kullanımda gözlemlediği 
üzere, sözcüklerin kabul edilmiş anlamlarıyla kullanılmamaları durumunda dahi 
tamamen anlaşılabilir olmalarını açıklamaya çalışmıştır. Uzlaşmacı dil anlayışına 
bir karşı kanıt olarak gördüğü eğretilemeyi bertaraf edebilmek için öne sürdüğü 
anlamsal aktarım kuramında Aristoteles, söz konusu sözcükler arasında düzenli 
birtakım ilişki kalıplarının bulunması halinde anlamların, bir sözcükten ötekine 
özel bir uzlaşma geliştirmeden, aktarılabileceğini iddia etmiştir. Bunu, bütün eğ-
retilemeleri ya türlerle cinsler arasında ya da oran ilişkileri arasındaki bağımlılığa 
indirgeyerek başarmıştır (20). Bu indirgemenin başarılı olup olmadığı bizi konu-
muz itibari ile ilgilendirmese de şunu belirtebiliriz ki, onunla ilgili daha sonraki 
tartışmaların günümüze kadar olan tarihçesi en azından Aristoteles’in indirgeme-
sinin tartışmaya açık olduğunu göstermektedir. Şu andaki amaçlarımıza daha uy-
gun olan, Aristoteles’in kuramının, bütün bilinen eğretileme tiplerini kapsamayı 
başarsa da onun temelde uzlaşımsal anlam açıklamasıyla çatışıp çatışmadığının 
gözden geçirilmesidir. Çünkü açıktır ki, Aristoteles’in eğretileme, yani metafor 
olarak işaret ettiği bu istisnai durum, aslında sadece şiire özgü olan bir durumu 
ifade etmemekte, aynı zamanda gündelik yaşantımızda da aslında sıkça başvur-
duğumuz bir anlatım durumuna işaret etmektedir ve yine bu açıdan bu problem 
sadece Aristoteles’in uzlaşımsal anlam açıklamasının değil, tüm uzlaşımsal an-
lam teorilerinin de temel problemi olarak görülebilmektedir. Bu problemin, özel-
likle anlam sorunsalına eğilen 20. yüzyıldan sonraki uzlaşımsal dil teorilerin-
de varolan kalıpların kırılması, otomatikleşmiş algıların kırılarak yenilenmesi ve 
anlamlandırmada her zaman yeni uzlaşımların mümkün olduğu tezi ile bertaraf 
edilmeye çalışılacağını da şimdiden haber verelim. O halde şimdi, söz konusu 
eğretilemenin Aristoteles’deki uzlaşımsal anlam açıklaması ile ne tür bir zıtlık 
içerisinde olabileceğini ele almaya çalışarak, uzlaşımsal anlam teorilerinin göz 
önünde bulundurması gerektiği düşünülen bu problemi açık kılmaya çalışalım.

Dolayısıyla öncelikle, Aristoteles’in Platon’un görüşünden iki yönden farklı 
tavır takındığı (Peri Hermenias) Yorum Üzerine’nin başında ana hatları verilen 
kurama gitmemiz gerekir. Burada Aristoteles, öncelikle mutlak bilgi ve anlam 
kaynakları olarak Platon’un ezeli ve ebedi olarak konumladığı ‘idealar’ı reddet-
mekle başlar ve konuştuğumuz şeylere örnek sağlayanın, duyularımız tarafından 
algılanan hemen yanı başımızdaki ‘gerçek dünya’ olduğunu ileri sürer. Ancak 
sözcüklerle gerçek dünya arasındaki ilişkinin yine de dolaylı olduğunu öne sü-
rer: bu insan aklı aracılığı ile yapılır. İkinci olarak aklın, algıladığımız şeylerin 
suret’ini sakladığı konusunda Platon ile aynı doğrultuda düşünse bile Aristoteles, 
bu suretlerle bunların yerine geçen sözcükler arasında herhangi bir taklit ilişki-



355

si olduğunu kabul etmez. İşte bu ikinci ilişki tamamen uzlaşmayla ilgilidir, yani 
anlaşmaya dayalıdır.

Bu durumun işaret ettiği şey, insanların konuşmalarını ancak aynı anlaşma 
düzenine dayandırdıkları, yani aralarında sözcükler ve anlamları arasında bir uz-
laşım sağladıkları takdirde birbirlerinin dilini anlayabilecek olduklarıdır. Nite-
kim, herkesin dünyayı algılaması aynı olduğuna göre evrensel bir iletişimi en-
gelleyebilecek olan ancak sözel anlaşma düzenlerindeki farklılıktır. Dolayısıyla 
Aristoteles’in gözünde, hem kendi dilimizi konuşan insanları anlamamızı, hem 
de yabancı bir dili konuşan insanları anlamamamızı aynı anda açıklayan şey, di-
lin uzlaşmaya dayalı özelliğidir. Aristoteles’e göre, sözcükler düşünceleri bir in-
sanın kafasından başka birinin kafasına taşırlar, çünkü her iki insanın kafasında 
da sözcükler bir yere kadar aynı düşüncelerle ilgilidir. İşte uzlaşmanın rolü tam 
da budur; yani bir insanın kafasında sözcükler ile düşünceler arasında bağlantılar 
kurmak (21). Yorum Üzerine’de Aristoteles’in belirttiğine göre, konuşma, zihin-
sel izlenimlerin simgelerini üretir; ancak bu zihinsel izlenimler, dış dünyadaki 
nesnelerin simgeleri değil, onların suretleridir ve de bunlar doğal suretler olduk-
ları için bütün insanlık için de aynıdırlar. O halde, sözcükleri dünyaya bağlayan 
zinciri Aristoteles iki bölüme ayırmaktadır diyebiliriz: Doğal ve evrensel süreç-
lerin oluşturduğu, dünyayı duyu algılarımız yoluyla dünyanın zihinsel temsiline 
bağlayan bir bölüm ve uzlaşmaya dayalı, evrensel olmayan süreçlerin oluşturdu-
ğu zihinsel temsilleri dile bağlayan bir başka bölüm.

Aristoteles’in (eğretileme) metafor olarak işaret ettiği şey ise Roy Harris ve 
Tablot J. Taylor’ın belirttiğine göre, şu nedenlerden dolayı bu durumu bozan bir 
olgudur: Şair bir terimi eğretileme yoluyla kullanma niyeti hakkında önceden 
bizi uyarmak zorunda değildir. Bununla birlikte, eğer şair örneğin ‘Dionysos’un 
kalkanı’na gönderme yapıyorsa, sözü edilen nesnenin kadeh olduğunu anlarız4. 
Açıktır ki, kaba bir uzlaşmacılık bunu açıklamakta zorluk çeker, zira kalkan söz-
cüğünü kadehlerle ilişkilendiren bir uzlaşma yoktur. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi Aristoteles, anlam aktarımının, ancak aktarıma dahil maddeler arasında bazı 
kavramsal ilişkilerin bulunması halinde mümkün olabileceğini öne sürerek bun-
dan kaçınmaya çalışır. Ancak bu açıklama dahilinde bile, uzlaşmacı konum iki 
açıdan zayıf kalabilmektedir. Birincisi, eğretilemenin onaylanması için başvuru-
lan kavramsal ilişkilerin kendisi uzlaşmaya dayanmaz, yani hiç kimse bir tür teri-
minin anlamının tekabül ettiği cinse vb. aktarılabileceği genel bir dilsel uzlaşma 
saptayamamıştır. O halde burada yer alan mekanizma bir çeşit uzlaşmaya dayalı 

4  Bu eğretileme Aristoteles’in Poetika’sında belirtildiğine göre, Homer’in Odyssey’inde iki kez geçmektedir. 
Bkz. Aristoteles, Poetika, s.21.
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olmayan ‘doğal’ bir mekanizma olmalıdır. İkinci olarak anlam aktarımları, türler-
den cinse aktarımlarda olduğu gibi böylesine geniş ve yaygın ilişkiler içeriyorsa, 
uzlaşmacı yaklaşımın birbirimizi nasıl anladığımıza dair ikna edici bir açıklama 
önerebileceğini görmek zordur. Başka bir deyişle, at sözcüğü yalnızca bir at ye-
rine kullanılmayıp, eğretileme ilişkisiyle atların yerine geçebilecek sonsuz sayı-
daki başka şeylerden herhangi biri ya da belli bir at yerine kullanılırsa bu, at teri-
minin yalnızca uzlaşmaya dayalı anlamı olmayıp başka birçok anlamı olduğunu 
belirtmekle aynıdır. Ayrıca dinleyicilerin bu potansiyel anlam fazlalığında hangi 
anlamda karar kılacakları bir sorun olur (22). 

Aristoteles’in anlam aktarımı kuramı, elimizde kalan eserleri gözden geçiril-
diğinde, bir sözcüğün aktarılmış anlamla kullanılıp kullanılmadığını nasıl bilebi-
leceğimiz konusuna gerçekten hiç değinmemiştir. Ancak, Poetika’sındaki onun 
kullanımının şiir sanatıyla ve tragedyadaki özel anlatım dili ile sınırlı olduğu ve 
gündelik dil olarak ifade edilen uzlaşmacı dil ile belli bir ölçüde kullanılması ge-
rektiği yönündeki ifadeleri dikkate alındığında, bu konunun bir tür yaratım me-
selesi olarak ele alınmış olması dolayısıyla, uzlaşmacı dil teorisi ile keskin bir 
karşıtlık içerisinde olmasının söz konusu olmadığı belirtilebilir. Aristoteles Poe-
tika’sında şiirin (poiesis’in) dilsel anlatımına ilişkin olarak şunları belirtmektedir:

“Bir dilsel anlatım açık olur, buna karşılık, bayağı olmazsa, o iyi bir dilsel an-
latımdır: Kuşkusuz en açık dil, herkesin ortak olarak kullandığı sözcükleri kulla-
nan dildir. Fakat böyle herkes için ortak olan sözcükleri kullanan dil, açıklık ya-
nında aynı zamanda bayalığı da beraberinde getirir. (…)Alışılmamış sözcüklerin 
kullanılmasıyla bir dil, gündelik ve kaba olmaktan kurtulur, yücelir. Alışılmamış 
sözcük deyince, yalnızca yabancı sözcükleri değil, aynı zamanda mecazları, uza-
tılmış sözcükleri ve genel olarak da gündelik dilin dışında kalan şeyleri anlıyo-
rum (…).Ancak bu yabancı sözcükler, mecazlar, süs sözcükleri ve daha bu çeşit-
ten olan deyimler vb. belli bir karışım içinde kullanılmalıdırlar. Onların böyle bir 
karışım içinde kullanılmasıyla, gündelik dilden ve onun bayalığından kaçınılmış 
olur. Herkesin ortak olarak kullandığı sözcüklerin kullanılması da, dile ayrıca 
onun için zorunlu olan bir açıklık sağlar (23).”

Eski Yunanca’da başlıca anlamı ‘yaratı’ olan şiirin (poiesis’in) dilsel anlatımı-
na ilişkin bu açıklamalar irdelendiğinde, onun ‘yaratım’ olma özelliğini alışılma-
mış sözcüklerin kullanılması ile kazanmakta olduğunu ifade edebiliriz. Bu bilinç-
li ve özgür seçimi sayesinde şair, dili var eden uzlaşımsal alanın dışına çıkarak, 
bilindik sözcükleri kendi anlamları ile kullanmak yerine onları farklılaştırarak 
kullanması sayesindedir ki, gündelik dili aşarak şiir sanatına bir yücelik kazandı-
rılabilmektedir. Ancak yine de dikkat edilmesi gerekir ki, Aristoteles burada şiir 
sanatının dilini tamamıyla da uzlaşımsal dilin ötesinde tutmamaktadır. Dil için 



357

zorunlu olan açıklığı sağladığına inandığı uzlaşımsal dili, şiirin anlaşılması için 
de adeta bir ön koşul gibi zorunlu görmektedir. Dolayısıyla da gerek gündelik 
hayatta kullandığımız uzlaşımsal dilin, gerekse de şiiri gündelik dilden ve onun 
alışılmış yapısından gelen bayalığından kurtaracak olan uzlaşımsal alanın dışında 
kalan, Aristoteles’in ifadesiyle ‘yabancı sözcüklerin’, yani metaforların bir karı-
şım içinde kullanılması şiir sanatı için elzemdir. 

Bu bakımdan Aristoteles’in uzlaşmacı dil teorisinin, şiir dilinde ve tragedya 
anlatımında bir sanat, yani bir yaratım meselesi olarak gördüğü metafor kullanı-
mı ile birbirine bir karşıtlık durumu içerisinde olması gerekmediği de kabul edi-
lebilir. Nitekim, özellikle 20. yüzyıldan itibaren dil konusuna ‘anlam’ merkezli 
eğilen pek çok düşünürün sadece şiir değil, yazın sanatı da söz konusu olduğun-
da, Aristoteles’in metafor olarak ifade ettiği şeyin, otomatikleşmiş algılarımızı 
kırmamızı ve zihnimizde yeni algılara yer açmamızı mümkün kılacak, bizleri 
anlamlar konusunda yeni uzlaşımlara taşıyacak önemli bir araç olduğunu düşün-
düğüne tanık oluruz. Gündelik dilimizde dahi kullandığımız (örneğin deyimler-
de, ad aktarımlarında, benzetmelerde vb.) bu yönteme baktığımızda, onu belli bir 
ölçüde, yani uzlaşımsal dilin içerisine yerleştirebildiğimiz şekilde kullandığımız 
açıktır. Aksi halde ifadelerimizin bir bilmece haline geleceği ve karşı tarafın anla-
yamayacağı bir hal alacağı da aşikardır. Dolayısıyla, Aristoteles’in de ifade ettiği 
gibi eğer ki yazmanın ve konuşmanın amacı kafamızdan geçenleri karşı tarafa 
iletebilmek ise, gerek şiirde, gerek yazında, gerekse de gündelik konuşmalarımız-
da ancak ve yalnızca uzlaşımsal dilin sınırları içerisinde kalmak suretiyle belli bir 
yaratım özgürlüğüne sahip görünmekteyiz diyebiliriz.

Böylece, Platon’un aksine, özellikle şiirde ve tragedya anlatımlarında meta-
forların getirdiği birtakım güçlüklerin farkında olarak Aristoteles’in yine de dil’i 
büyük bir oranda uzlaşımsal bir alan olarak görme eğiliminde olduğunu belirte-
biliriz. Bu iki filozofun dile ilişkin bakış açılarındaki farklılıklar, Batı düşünce ta-
rihinde günümüze dek bu konu hakkındaki birbirine zıt temaların başlangıç nok-
tasını oluşturagelmektedir. Bu bakımdan, Platonculara göre dil, evrenin haritası 
iken, Aristotelesçiler için keyfi simgeler sisteminden başka bir anlam taşımamak-
tadır ve bu bakımdan da, metaforlar hariç genel olarak –gündelik dil düşünüldü-
ğünde- uzlaşımın tesis ettiği bir yapıdadır.

Platon ve Aristoteles örneklerinde de olduğu gibi birbirinden farklı bu iki dil 
anlayışında birinin adların kullanılışında diğerinin de oluşturulmasında olmak 
üzere dilin uzlaşımsal bir yönü olduğu konusunda her ne kadar ortak bir nokta-
ya sahip olsalar da, konunun işlenişi bakımından görüldüğü gibi temel bir takım 
farklılıklara sahip oldukları da ortadadır. Yukarıda da vurguladığımız üzere dil, 
bir iletişim aracı olmasının yanı sıra, bizim dünyayı, içinde bulunduğumuz or-



358

tamı algılayışımızın da bir sonucu/ürünü olarak vardır ve var olmaya devam da 
edecektir. Nitekim, Antik Yunan’nın dünyayı anlamlandırma, anlama ve bilme 
yönündeki ilgilerinin ‘varlık’ üzerinde toplanmakta olduğu ve yine varlığı düşün-
mek üzere kullanılan töz, nicelik, nitelik gibi kategorilerin dilin kurduğu katego-
riler olmayıp, varlığın kendisinden geldiği kabul edilen kategoriler olarak belir-
diği göz önünde tutulduğunda bu olgu daha açık bir hal alacaktır. Bu bakımdan 
temelde dilin nasıl konumlandığına bağlı olarak ve ayrıntıda da onun ele alınış 
şekline bağlı olarak uzlaşımsal dil teorilerinin işleniş tarzlarında da birtakım fark-
lılıkların kendi gösterecek olması gayet doğaldır.

Varlığın kendisinden gelen kategorilerin bir bütünü olarak duran anlam da 
böylece, Antik Yunan’da kendisini ifade edecek bir ad’tan başka bir şeye ihtiyaç 
duymamaktadır. Bu bakımdan, Antikçağ’da dile yönelik refleksiyonun çoğunluk-
la nesnelere ad verme ve adların doğruluğu sorununa odaklanmış olduğunu gör-
mek şaşırtıcı değildir. Dilin doğasına ilişkin bu temel varsayım üzerinden, Antik 
Yunan’daki uzlaşımsal dil anlayışlarına bakıldığında tartışma konusunun, adlar/
sözcükler ile ifade edilen anlamlar ile onların ses formları arasında doğrudan ve 
mantıksal bir bağın mı, yoksa keyfi ve tesadüfi bir ilişkinin mi bulunduğu üze-
rinde yoğunlaştığı görülür. Böylece bu tartışmada -Sofistler’e dek- anlamlar ile 
onları dışsallaştıran ses formları arasındaki bağı keyfi ve tesadüfi bulanlarca, sa-
dece bu ses formlarının oluşturulması bağlamında olmak üzere dilin uzlaşımsal 
bir yapıda olduğu kabul görmüştür.

Anlama yönelik özel ilginin, dolayısıyla da anlam’ın kurulumunda uzlaşım’ın 
rolünün ne olduğuna ilişkin tartışmaların ise ancak 20. yüzyıl ile birlikte düşünce 
ufkumuza girdiğini bilmekteyiz. Ancak belirtmeden geçmemeliyiz ki, bu tartış-
manın da kökenleri Sofistler dolayısıyla Antik Yunan’a kadar geri götürülebilir 
niteliktedir. M. Ö. 5. ve 4. yüzyılda, siyasi ve toplumsal koşulların değişmesinin 
ve doğa felsefesinin iflasının ardından Sofistler, insan üzerine felsefenin başlatı-
cısı olarak ortaya çıkmışlardır (24). Dili de insani bir fenomen olarak ele alacak 
olan Sofistlerin, bu bakımdan temel bir felsefi tavır olarak mutlak ve kesin bilgi-
ye şüpheyle yaklaşacak olmaları da şaşırtıcı sayılmamalıdır.  Nitekim, Sofistlerin 
insani bir fenomen olması bakımından dile duydukları güvensizlik, anlamların 
sunacağı düşünülen kesin ve mutlak bir bilginin imkanına duydukları güvensizlik 
ile eş anlamdadır. M. Ö. 5. yüzyılın ünlü physis-nomos yani, doğa-uzlaşım karşıt-
lığında çok büyük ölçüde nomos’un, yani uzlaşım’ın savunucusu olan Sofistler, 
tıpkı töreler ve yasalar gibi dilin de doğal varlıklardan farklı, insani bir fenomen 
olarak ele alınması gerektiğini savunmuşlardır (25). Bu bakımdan da, Sofistler 
adların belirttikleri nesnelerin doğasından kaynaklandığı ve her bir nesne için an-
cak tek bir doğru adlandırma olacağı savını eleştirerek, anlamın oluşturulmasın-
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daki insan faktörünü ön planda tutmuş oldukları görülmektedir.
Böylece, dilin uzlaşımsal bir yapıda olup olmadığı tartışması Sofistlere dek, 

Antik Yunan’da temelde Heraklitosçular ve Demokritosçular arasında cereyan 
eden, anlamlar ile onların ses formları arasında doğrudan ve mantıksal bir bağın 
olup olmadığı sorunsalından hareket etmekteyken, ilk kez Sofistler dolayımıyla 
daha çok anlamın oluşumundaki bir uzlaşımsallıkta kendini göstermiştir. Dilde 
temel bir düzen olduğunu savunan Heraklitosçular ile bunu reddeden Demokri-
tosçular arasındaki dilin uzlaşımsal yapısına dair tartışmalar, önce geç Orta çağ-
larda ve sonra tekrar On yedinci yüzyılda, dilin sistematikliğini açıklamak için 
yeni çabalar sarf edildiğinde değişik kılıflar içerisinde tekrar karşımıza çıkar. Mo-
dernite’nin ortaya koyduğu temsil anlayışından sonra, özellikle 20. yüzyıl dil teo-
rilerinin, Sofistler ile düşünce dünyamıza giren, uzlaşımın anlamın oluşumundaki 
kurucu rolünü merkeze aldıkları görülür. Bu tartışmaların, insanların dil üzerin-
deki hakimiyet derecesiyle ilgili olan temel bir sorunla ilişkili olduğu göz önüne 
alındığında, insan faktörünü ve toplum olgusunu ön plana çıkaran dilin uzlaşım-
sal bir alan olma özelliğinin, Batı geleneğinde sürekli bir tartışma konusu olarak 
günümüze dek gelmiş olması hiç de şaşırtıcı değildir. Ancak görülebileceği gibi 
bu düşüncelerin kaynağı Antik Yunan’dır ve bu konudaki mevcut tartışmaları an-
layabilmek ve değerlendirebilmek için öncelikle bakılması gereken düşünce ev-
reni de burasıdır. 

Elbette ki, dönemlerin dile bakış açılarını belirleyen en temel unsur, onların 
dünyaya bakış açılarıyla yani, bir başka ifade ile varlık, insan, toplum ve doğa 
tasarımlarıyla bir paralellik içerisindedir. Dünyaya bakışımızın dilimizi ve dola-
yısıyla da düşüncelerimizi şekillendiriyor olduğu savı Antik Yunan’da dillendi-
rilmemiş olsa da gördüğümüz, onların dil olgusuna yaklaşımlarının bu savın tam 
anlamıyla bir doğrulanması olarak kendisini ortaya koyduğudur. Bu söz konusu 
savı tersten okumak da mümkündür. Nitekim bu savın başlangıç noktasını belir-
lemek neredeyse imkânsız gibidir; eş deyişle dünyaya bakışımızın mı dilimizi ve 
düşüncelerimizi etkiliyor, yoksa dilimizin ve düşüncelerimizin mi dünyaya bakı-
şımızı belirliyor olduğu tartışması bizi dil, düşünce ve olgu sarmalının içine çeke-
cektir. Bu tartışma konusunu bir kenara bırakarak açık bir olgu olması dolayısıyla 
şuna dikkat çekebiliriz ki, değişen koşullar, mevcut yeni ihtiyaçlar her dönem-
de dünyaya bakışımızı, yani diyebiliriz ki insana, topluma, varlığa, doğaya dair 
tasarımlarımızı yakinen etkilemiş ve değişime uğratmıştır.  Tasarımlarımızı ya-
pılandırmak, düşüncelerimizi dışsallaştırmak için dil’e duyduğumuz ihtiyaç göz 
önünde bulundurulduğunda, onun da değişen koşullar ve mevcut yeni ihtiyaçlar 
kapsamında buna paralel olarak değişim geçirmesi kaçınılmazdır. 
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İşletmeler pazarlama yönetimi uygulamaları ile ürün ve hizmetlerine yöne-
lik talep oluşturmaya çalışırlar. Kimi zaman arz fazlası yaşanırken kimi zaman 
da talepte fazlalık olmaktadır. Bunun gibi talep düzensizliği olduğu durumlarda 
işletmeler ve pazarlama yönetimi talebi belirli seviyelerde ve sürdürülebilir bir 
seviyede tutmak için pazarlama faaliyetlerinde bulunurlar. 

Bu bölümde belirli ürün ve hizmetlere yönelik aşırı talep olması ve talep kı-
sıtlama stratejisinin uygulanması gereken durumlarda ortaya çıkan pazarlamama 
stratejisi üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda pazarlama yönetiminin üzerinde 
durması gereken talep türleri ve talep yönetimine değinilecek, daha sonra pazar-
lamama kavramı açıklanarak pazarlamama stratejileri, pazarlamamayı gerekli kı-
lan hususlar ile bu doğrultuda pazarlama karmasında meydana gelen değişiklikler 
ve pazarlamama türleri konularına değinilecektir. 

Pazarlama Yönetimi ve Önemi

Birçok işletme faaliyetlerini farklı kültürlerdeki tüketicilere yönelik ola-
rak gerçekleştirmektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmek ve öl-
çek ekonomilerinden yararlanmak isteyen işletmelerin başarısı sadece kar elde 
etmekle değil aynı zamanda faaliyet gösterdikleri pazardaki tüketicileri mem-
nun edilmeleri ve pazara uygun stratejiler geliştirmeleri ile sağlanmaktadır (1). 
Müşterilerin doğası gereği heterojen özellikler göstermesi nedeniyle müşterilerin 
olumlu deneyimleriyle memnuniyet düzeylerini korumak ve arttırmak için işlet-
meler pazarlama faaliyetlerini planlayıp uygulamak üzere pazar yönlülük ve pa-
zar oryantasyonu gibi bir dizi strateji geliştirmektedir (2).  

Hedef pazarları seçme ve bu pazarlardaki müşterilerle karlı olabilecek ilişki-
ler kurma sanatı ve bilimi olarak ifade edilen pazarlama yönetimi sayesinde üstün 
müşteri değeri yaratılıp müşterilere iletilerek bu müşterileri elde tutmayı ve bu 
ilişkileri geliştirmeyi içeren talebin yönetimi gerçekleştirilir. İşletmelerin ürün ve 
hizmetlerine yönelik her zaman arzu edilen seviyelerde müşteri talebi olmayaca-
ğı düşünüldüğünde hiç talep olmaması, yeterli talep, düzensiz talep veya çok faz-
la talep olması gibi pazarlama yönetiminin başa çıkmak durumunda olduğu talep 
düzeyleri bulunmaktadır. Bu nedenle pazarlama yönetimi sadece talebi bulmak 
ve arttırmakla ilgilenmez, aynı zamanda onu değiştirmek ve azaltmakla da ilgile-
nir (3). Bu bakımdan pazarlama fonksiyonu, muhasebe, üretim gibi fonksiyonlar-
dan farklılık göstermekle birlikte aşırı talep ve arz fazlası gibi pazarlama sorunu 
ortaya çıktığında toplam talep ve seviyesi azaltılmaya çalışılır. Bu nedenle pa-
zarlama ve talep durumları arasındaki ilişki çok önemlidir. Pazarlamanın ana he-
defleri arasında talebin düzeyi, zamanlaması ve özellikleri işletmenin hedeflerine 
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ulaşması açısından önem taşımaktadır. Pazarlama literatüründe sekiz tür talep 
bulunmaktadır (4). Literatürde yer alan talep türleri aşağıda açıklanmaktadır (5):

• Negatif talep, tüketicilerin örneğin hijyen açısından temiz olan ürün 
ve hizmetin sunulmasını tercih etmesi nedeniyle diğer ürün ve hiz-
metlere yönelik olumsuz yönde oluşan taleptir. 

• Sıfır talep, pazarda var olan fakat tüketicilerin istek ve gereksini-
minin oluşmadığı ve de ilgisiz kalınan ürün ve hizmetlere yönelik 
talep türüdür. 

• Gizli talep, tüketicilerin özlem duyduğu ve yerine getirmeyi çok is-
tediği fakat denize kıyısı olmayan bir şehirde yaşamak sonucu deni-
ze girememek gibi ürün ve hizmetlere yönelik taleptir. 

• Azalan talep, ürün ve hizmetlere yönelik olarak aşırı rekabetin ya-
şanması, gelir seviyesinin azalması, ürünün ürün hayat seyrindeki 
bulunduğu yeri sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

• Düzensiz talep, saatlik, günlük veya mevsimlik gibi belirli zaman 
aralıklarındaki işletmenin özellik ve kapasitesine bağlı olarak de-
ğiştiği ve düzensiz olan talep çeşididir. 

• Tam talep, kalite ve müşteri memnuniyetinden taviz verilmeden bir 
ürün veya hizmetin işletme tarafından karşılanma kapasitesinin tam 
olarak gerçekleştiği talep türüdür.

• Aşırı talep, bir ürün veya hizmetin talep seviyesinin arz seviyesinin 
aşması sonucunda gerçekleşmektedir.

• Zararlı talep, bir ürün veya hizmetin tüketiminin istenmemesi, za-
rarlı veya aşırı olarak değerlendirildiği taleptir. 

• Talep türlerinin her birinin kendi içinde özellikler barındırması ve farklı 
pazarlama stratejileri içermesi kaçınılmazdır. Bu doğrultuda talep türleri-
ne yönelik izlenmesi gereken pazarlama görevleri ve türleri Tablo 1.’de 
yer almaktadır. 
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Tablo 1. Temel pazarlama görevleri
Talep Durumu Pazarlama Görevi Pazarlama Türü

Negatif Talep oluşturmak Dönüşüm Pazarlaması

Sıfır Talep yaratmak Teşvik Edici Pazarlama

Gizli Talep geliştirmek Gelişimsel Pazarlama

Azalan Talebi canlandırmak Yeniden Pazarlama

Düzensiz Talebi eşzamanlılaştırmak Eş Zamanlı Pazarlama

Tam Talebi korumak Muhafaza Edici Pazarlama

Aşırı Talebi azaltmak Pazarlamama

Zararlı Talebi ortadan kaldırmak Karşı Pazarlama

Kaynak: Kotler 1973 (6)’den uyarlanmıştır.

Pazarlama yönetiminin görevi sadece ürün ve hizmetlere yönelik talep oluş-
turmak değil, aynı zamanda işletmenin hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmet-
lerin talep seviyesini, talebin zamanlamasını ve özelliklerini belirlemektir. Tablo 
1.’de yer alan talep türleri doğrultusunda negatif, sıfır, gizli ve azalan talep eksik 
talebi; düzensiz ve tam talep yeterli talebi; aşırı ve zararlı talep ise fazla olması 
istenmeyen talebi oluşturmaktadır. İkinci sütunda yer alan talep oluşturmak ve 
talebi ortadan kaldırmak gibi her talep durumunun özel pazarlama görevlerine; 
üçüncü sütunda bu görevi kapsayan pazarlama türlerinin isimlerine yer verilmiş-
tir. Pazarlama görevlerinin her biri analiz, planlama, uygulama, organizasyon ve 
kontrolden oluşan yönetimsel yaklaşımları gerektirdiği gibi pazarlama stratejisi 
geliştirmenin iki temel adımı olan hedef pazar tanımlama ve pazarlama karması 
oluşturma stratejilerini de içermektedir. Ürün hayat eğrisindeki durumuna göre 
de örneğin büyüme aşamasında olan bir ürün veya hizmetin aşırı talebinin ola-
bileceği gibi farklı talepler ve pazarlama görevleri de ortaya çıkabilmektedir (6). 

Pazarlamanın görevi talebi etkilemekten çok daha fazlasını içermektedir. 
Müşterilerin memnuniyetinin sağlanması için müşteri hizmetlerine, şikayetlerin 
ele alınıp yönetilmesine, müşterilerle iletişim kurulmasına ve satış sonrası hiz-
metlerin yerine getirilmesine kadar birçok önemli faaliyeti kapsamaktadır. Böy-
lelikle işletmelerin olumlu bir imajının oluşturulması, müşterilerin gelecek satın 
alma davranışlarında işletmenin ürün ve hizmetlerine yönelik olumlu geri dönüş 
sağlayabilmesi için müşterilerle iyi ilişkiler geliştirmek üzere hizmet, uluslara-
rası, doğrudan, veritabanlı, içsel, dijital, kar amacı gütmeyen pazarlama ve pa-
zarlamama (demarketing) gibi faaliyetler önemli hale gelmektedir. Bu bakımdan 
belirli bir ürün ve hizmet için mevcut talebi veya belirli bir müşteri grubunun ta-
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lebini azaltmak için uygulanan pazarlamama stratejisi de kaliteyi bozmamak için 
üretim kapasitesinin artmasını önlemek, kıt kaynaklardan yararlanmak ve çevre 
kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır (7). 

Pazarlamama stratejisi ürünlerin sürdürülemez bir şekilde tüketildiği veya 
üretildiği zamanlarda tüketimlerini azaltmak için çabaları içermektedir. Turizm 
ve enerji piyasalarında olduğu gibi fiyatlandırma ve ürünlere erişim aşamasın-
da yaşanan değişiklikler ve de çevreyi korumak nedeniyle tüketim düzeylerini 
azaltma çalışmaları yapılmaktadır (8). Bununla birlikte uyuşturucu kullanımının 
önüne geçilmesi gibi toplumdaki hedef gruplardaki davranış değişikliğine yol 
açılmak istendiğinde de pazarlamama stratejisi ile talep yönetimi sağlanmaya ça-
lışılmaktadır (9). 

Pazarlamama Kavramı

Özellikle son yıllarda herhangi bir ürün veya hizmetin talep düzeyinin kontrol 
edilmesiyle ilgili iş fonksiyonu olarak pazarlamama kavramı karşımıza çıkmak-
tadır (10). Pazarlama yönetimi en basit haliyle talep yönetimi olarak ifade edilir-
ken pazarlamama (demarketing) kavramı talebin geçici veya kalıcı olarak azalt-
mak için talebi ortadan kaldırmadan sadece talebi azaltmak için yürütülen pazar-
lama türü olarak ifade edilmektedir (3). Ekonomik açıdan önemli olan ve doğada 
sınırlı miktarda bulunan özellikle enerji kaynaklarının, sigara, alkol gibi halk sağ-
lığına ve topluma zarar veren ürünlerin talebini veya tüketimini kalıcı veya geçici 
olarak sınırlandırmak için kullanılan önemli bir pazarlama aracı olarak karşımıza 
çıkmaktadır (11). Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarındaki farklılıklara göre pazar 
bölümlendirmesi ve ürün farklılaştırma stratejileri işletmeler tarafından izlenen 
bir strateji olsa da pazarlamama ile genel olarak müşterilerin ve hedef pazardaki 
belirli grupların tüketim davranışları ve belirli ürünlere olan talepleri geçici veya 
kalıcı olarak caydırılmaya çalışılır. Burada önemli olan pazarlamama stratejisinin 
başarısını veya başarısızlığını etkileyecek politik, ekonomik ve sosyal faktörle-
rin de dikkate alınarak pazarlama politikalarının belirlenmesi gerekliliğidir (12). 

Kotler ve Levy’nin 1971 yılındaki çalışmalarında ortaya koydukları bu yeni 
kavramın altında yatan mantığın pazarlama faaliyetlerinin 1970’li yıllara kadar 
sınırsız ve sürekli bir biçimde ürün arzı ile genişleyen bir pazarla ilgilenmesiy-
di. Pazarlamama kavramını pazarlama yönetim süreçlerine entegre edilmesi kıt 
kaynakların yönetimi açısından mantıklı bir adım olarak görülmüştür (13). Bu 
noktada pazarlamama kavramı, geleneksel anlamda ürün veya hizmet için talep 
yaratmak olarak oluşturulan işletme ve pazarlama stratejilerine ters gibi görünse 
de belirli ürün ve hizmetlerin tüketiminin azaltılmaya çalışılması, çevreye verilen 
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zararın hafifletilmesi için yürütülen faaliyetlerin doğru bir yol olduğunu göster-
mektedir (14). 

Pazarlamama kavramı genel olarak müşterileri veya özellikle belirli bir müş-
teri grubunun geçici veya kalıcı olarak taleplerini caydırmak için yürütülen pa-
zarlama türü olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama araçlarının tümünün kullanıl-
ması gerekliliği daralan talep ile başa çıkma veya pazardaki talebin bilinçli olarak 
azaltılması ve caydırılması durumlarında da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle pa-
zarlama anlayışı artan talep ile birlikte talebi azaltma sorunuyla da ilgilenmelidir 
(15). 1970’li yılların başında tüketimin sürekli büyümesi, malzeme kıtlığı ve enf-
lasyonist baskılar olması pazarlama faaliyetlerinin müşteri memnuniyeti ve uzun 
vadeli karlılık hedeflerine ulaşma noktasında başarısını sınamıştır. Pazarlamama 
stratejisi, pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve talebi azalt-
ma ve düzenleme noktasında işletmelere yardımcı olması için pazarlama araştır-
maları ve tüketicilerin satın alma davranışlarının analiz edilmesi ve de pazardaki 
değişikliklerin erken uyarı sistemleri ile takip edilmesi gerekmektedir (16).

Amerikan Pazarlama Birliği pazarlamama kavramına talep (tüketim) kavra-
mını ekleyerek pazarlama stratejisini tanımlarken ekonomik tanımı, topluma za-
rarlı olduğu inanılan ürün ve hizmetlerin talebini azaltma süreci olarak sosyal pa-
zarlama tanımını dahil etmektedir. Pazarlamama perspektifinin örnekleri olarak 
sekiz bakış açısı bulunmaktadır (17):

• Geleneksel yetersiz arz / aşırı arz,
• Ekonomik (dış) çevre,
• Paydaş (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar, hükümet ve 

devlet kurumları vb.),
• Müşteri ilişkileri yönetimi,
• Psikolojik direnç, işbirliğine yanaşmama, 
• Organizasyonel ve çalışanlarla ilgili sorunlar,
• Demografik,
• Çevresel / Yeşil.
Pazarlama yönetiminin tüketimi sınırlandırmak için bazı adımlar atması ge-

rekmektedir. Talebin sınırlandırılması ürünlerin temininde yaşanacak sorunların 
daha da büyümemesi için talebi dengeleme ve azaltma girişimleri olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu adımlar tek başına uygulanan değil, daha çok pazarlama kar-
ması ile birlikte uygulanması gereken adımlardır. Aksi halde talebi sınırlandırıcı 
bu adımlar talebi fazlasıyla engelleyebilir ve de işletmenin müşteri sıkıntısı ile 
karşılaşmasına neden olabilir. Tüketimi sınırlandırmayı sağlamak için pazarlama 
yönetiminin uygulaması gereken adımlar (15):



368

• Ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen reklamlarda mesajların 
içeriği değiştirilerek reklam harcamaları kısılmaya çalışılır. 

• Satış geliştirme harcamaları azaltılarak vitrin, katalog, fuar ve ser-
gilere yapılacak yatırım miktarları azaltılır.

• Satış personelinin kişisel satış faaliyetleri kısılarak satış sonrası hiz-
metlere yönlendirilir. 

• İşletme lehine ürün fiyatları ve satış koşulları arttırılarak navlun ve 
ticari indirimler kaldırılır. 

• Talebi sınırlandırmak için alıcının ürün veya hizmeti satın alması 
için gereken zaman ve masraflar (fiziksel çaba ve psikolojik mali-
yetler) arttırılmaya çalışılır. 

• Tüketim tercihinin azaltılmasını sağlamak için ürünü piyasaya daha 
geç sürerek ürünün kalitesi ve içeriğinde azaltma yoluna gidilir. 

• Dağıtım kanalları ve sayılarında azaltma yoluyla bir fırsat olarak 
müşteri ve satıcılara ulaşması engellenir. 

Pazarlamama kavramı, negatif pazarlama olarak da adlandırılmaktadır (18). Ay-
rıca pazarlamama kavramı rakip işletme ve ürünlerinin imajını zedeleyecek nega-
tif pazarlama (olumsuz reklamcılık), kıt bir kamu sektörü kaynağına yönelik talep 
kısıtlaması ve tüketimi hususunda korunması önem taşıyan ürün ve hizmetler için 
caydırıcı talep anlamına gelen dolaylı koruma kavramları ile de ilişkilidir (19). 

Belirli bir ürün veya hizmete olan talebi azaltma girişimi olarak tanımlanan 
pazarlamama stratejisi çeşitli nedenlerle uygulanmaktadır. Bunlar (11, 20):

• İşletme veya kuruluşun büyük miktarlarda oluşabilecek ürün veya 
hizmeti sağlama veya hazırlama yeteneğinden yoksun olması, 

• İşletme veya kuruluş bazı nedenlerden dolayı belirli bir ürün veya 
hizmet sağlamak istemeyebilir (dağıtım maliyetlerinin artması, 
marjinal karın azalması, pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerinin 
artması),

• Ülke ekonomisine yük oluşturduğu düşünülen bazı yüksek fiyatlı, 
toplumun ve kişilerin sağlığına zararlı olduğu bilinen, piyasada na-
dir olarak bulunan, nesli tükenme tehlikesi bulanan ve bazı ev ürün-
lerinin ve besinlerin doğru olmayan bir biçimde tüketilmesi, 

• Bazı ürün ve hizmetlerin arz miktarı azaltılarak ürünün nadir bulu-
nurluğunun sağlanması sebebiyle müşterilerin zihninde yüksek ka-
lite algısı oluşuturulması, 

• Ürünün dağıtımı azaltılarak nadir bulunması sağlandığı, fiyatların 
artması ile müşterilerde ürün kalite algısı arttırılmaya çalışıldığı du-
rumlarda pazarlamama stratejisi uygulanmaktadır.
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Talep kısıtlaması ve pazarlamamanın amacı sınırlı kaynakların tüketimini sı-
nırlamak veya çok belirgin tüketicileri zararlı davranışlardan caydırmaktır (21). 
Pazarlamama kavramı ile ilgili araştırmalar tüketim karşıtlığı ve sosyal pazar-
lama literatürüne çeşitli şekillerde katkılar sağlamaktadır (22). Belirli grupların 
davranışlarını incelemek ve heterojen ihtiyaçların nasıl karşılanacağını anlamak 
geliştirilecek politikaların anlaşılmasını kolaylaşacaktır (23). Pazarlama gelenek-
sel olarak talebin genişlemesi ile ilgili olmakla birlikte tüketimi ve talebi koruma 
ve azaltmayı gerektirecek zamanlar ve kaynakları da kapsamaktadır (24). Küre-
sel hale gelen toplum, aşırı nüfus, her geçen gün daha da artan enerji talepleri, 
doğadaki çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği gibi sorunlar ve nedenler sürdürüle-
bilirlik konusunda politik ve kültürel olarak tüm dünya için sınırötesi bir öncelik 
haline gelmektedir (25). Bu açıdan talebi kısıtlamayı ve sınırlandırmayı gereken 
durumlar (26):

• Su ve enerji kesintileri gibi mevcut bir eksikliğin yönetilmesi,
• Avlanma yasakları ile olası eksikliklerden kaçınılması,
• Sağlığa zararlı ürünler azaltılarak bireylere verilen zararın en aza 

indirilmesi,
• Ekolojik koruma alanları ve milli parklar oluşturularak doğaya veya 

benzersiz kaynaklara verilen zararın en aza indirilmeye çalışılması.
Pazarlama kavramı ile akla ilk olarak satış hacmini arttırmaya yönelik strate-

jiler gelmektedir. Pazarlamama ise pazarlamanın tersi bir uygulama olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Pazarlamama da pazarlama tekniklerini kullanmaktadır (27). 
Pazarlamama stratejisinde de pazarlama karması unsurları çeşitli kontrol edile-
bilir unsurlara dayandırılarak doğru ürün, doğru fiyat, doğru pazar, doğru yer ve 
doğru hedef kitlesine tanıtılması ile oluşturulmaktadır (21). Bu nedenle işletme 
yönetimi ve stratejisi açısından pazarlama karmasının pazarlamama ve talep kı-
sıtlama veya azaltma açısından incelenmesi önem taşımaktadır (28). Pazarlama-
ma stratejileri ve pazarlama karması unsurları Tablo 2.’de yer almaktadır (16): 
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Tablo 2. Pazarlamama stratejisinde pazarlama karması 
Pazarlama Karması 

Unsurları Pazarlamama Stratejisi / Talep Azaltma

Ürün

Uzman segmentler

Ürünleri eleme

İkame ürünler

Daha az eskime

Yaratıcı ürünler

Fiyat

Kar artışı

Artan fiyatlar

Hedef fiyatlandırma

Sıkı kredi imkanı

Uzmanlık hizmetleri

Dağıtım

Müşteri odaklı hizmet

Hedef dağıtım

Bölümmüş satışyerleri

Dengeli güç

Tutundurma

Muhafaza konuları

Pazarlama odaklı satıcılar

Görev düzeyinde bütçeler

Yasal konu kontrolleri

Kaynak: Cullwick 1975 (16)’den uyarlanmıştır.

Pazarlamama stratejisi ürün ve hizmetler için uygun olmayan konumlandırma 
stratejileri seçilmesi, kullanışlı olarak kabul edilen ürünlerin özelliklerinin ih-
mal edilmesi, sınırlı hizmetlerin sunulması, stokta yeteri kadar ürün bulunmama-
sı, reklam harcamalarının ve sürelerinin azaltılması, modası geçen ve sezon dışı 
ürünleri piyasaya sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebilmektedir (29). Bu nedenle 
pazarlamama stratejisi pazarın boyutlarının genişletilmesi yöntemi ile uygulan-
dığında ekonomik verimliliği arttıran bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır 
(30). Bu stratejinin talep azaltma ve kısıtlama şeklinde uygulanması sırasında 
özellikle dikkat edilmesi gereken üç husus bulunmaktadır. İlk olarak aşırı kulla-
nılması halinde kıtlığa yol açabilecek sınırlı olarak bulunabilirliğe sahip ürünler, 
ikinci olarak insan sağlığı için riskli olan negatif talebin ortaya çıkması arzu edi-
len ürünler ve üçüncü olarak kapasite sınırlamaları nedeniyle talebin yeterince 
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karşılanamaması durumunda sorun yaşanılacak hizmet sektörü uygulamaları. İlk 
iki türün insanlar tarafından üretilebilen veya tüketilmesi sonucunda doğada yok 
olma tehlikesi ortaya çıkaran doğal kaynaklardır (31). 

Pazarlamama Türleri
Pazarlamama stratejisinin işletmenin amaçlarına göre genel, seçici ve görü-

nüşte pazarlamama olarak temelde üç farklı türü bulunmaktadır (32). Kotler ve 
Levy bu türlerin haricinde istemsiz pazarlamama türünün de bulunduğunu belirt-
miştir (15). Bradley ve Blythe ise eşzamanlı pazarlama ve karşı pazarlamanın da 
pazarlamama türleri arasında yer aldığı görüşünü savunarak pazarlamamanın altı 
türünün bulunduğunu belirtmiştir (33):

1. Eş Zamanlı Pazarlama (Synchromarketing): Ürün veya hizmet-
lerin üretiminin pazarın genel talep durumu ile senkronize edilmesidir. Bu-
rada asıl amaç optimum seviyede gerçekleşmesi için çaba gösterilen mev-
cut satışları tedarikçilerin tercihi doğrultusunda istenilen yer ve zamanda 
dağıtmaktır. Böylelikle sahip olduğu kaynakları verimsiz kullanan ve yük-
sek sezonluk satış gerçekleştiren işletme ve kuruluşlar talebin düşük oldu-
ğu sezonlarda da satışları arttırmak isteyebilirler. Farklı fiyat seçenekleri 
ve talebin en yüksek olduğu zamanlarda reklam yapılmaksızın eş zamanlı 
pazarlamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler. 

2. Karşı Pazarlama (Counter-marketing): Satın alma talebinin oluş-
masına karşılık kasıtlı bir girişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
insan sağlığını tehlikeye sokan tütün ve alkol tüketimini azaltmaya yöne-
lik toplum sağlığı kampanyalarının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu 
nedenle genellikle kamu sektörü tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Burada 
asıl amaç belirli ürün veya hizmetlerin tüketimini tamamen durdurmaktır. 

3. Genel Pazarlamama (General demarketing): İşletmenin ürün 
veya hizmetlerine yönelik genel talebi azaltma girişimi olarak bu pazarla-
mama türünün uygulamaya konulabilmesi için talebin çok yüksek olması 
gerekmektedir. Günümüz açısından sağlık hizmetlerine yönelik talep dü-
şürülmeye çalışılarak özellikle pandemi nedeniyle hastanelerin acil servis-
lerindeki hasta sayıları azaltılmaya çalışılmaktadır. 

4. Seçici Pazarlamama (Selective demarketing): Belirli müşteri 
sınıflarından gelebilecek talep düzeyini düşürmek için yapılan caydırıcı 
pazarlama türüdür. Bir otelin konuklarına rahatsızlık verebilecek müşte-
rilerin seçilmesi veya sigorta şirketleri açısından yüksek risk grubundaki 
kişilerin taleplerinin önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmesidir. Bu 
nedenle fiyat farklılaştırma teknikleri kullanılabilir fakat bu da her zaman 
yeterli bir yöntem olmamaktadır. 



372

5. Görünüşte Pazarlamama (Ostensible demarketing): Bu pazar-
lamama girişimi ile işletme ürün ve hizmetlerine yönelik talebin düşmesi-
ni sağlamaya çalışırken asıl amacı talebi fiilen arrtırmaktır. Sınırlı bir ürün 
arzının olduğu durumlarda işletme müşterilere yönelik ürünlerinin daha 
cazip hale gelmesini sağlamak için bu yöntemi kullanabilir. Bu gibi du-
rumların haricinde de satışları arttırıcı tanıtım olarak gerçekleştirilebilecek 
bir girişim türüdür. 

6. İstemsiz Pazarlamama (Unintentional demarketing): Satışları 
arttırmak için yürütülen pazarlama girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlan-
masıdır. İstemsiz olarak adlandırılmasının sebebi pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirilmiş olsa dahi kazanç yerine satış kaybıyla karşılaşılan pazar-
lama girişimidir.  

Seçici pazarlamama ile müşterilerin elde tutmak ve talebinin önüne geçilmek 
istenen bölümler arasında fayda maliyet analizi yapılarak pazarlama yönetimince 
stratejiler gelişitirilmelidir. Görünüşte pazarlamama müşterilerin zihninde yük-
sek kalite ve ürünlere ulaşmanın zorluğu ve nadiren bulunduğuna yönelik imaj 
oluşturularak gerçekleştirilebilmektedir (34). Genel pazarlamama ile de talebin 
aşırı azaltılmasına sebebiyet verme ve müşterilerle oluşturulması arzu edilen 
uzun süreli ilişkilere zarar verme tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle pazarlama-
ma stratejisinde ürün veya hizmetlerin taleplerine yönelik kurulması zor bir den-
ge bulunmaktadır (35). Pazarlamama türlerinin ayrıca müşteriler arasında ayrıma 
gidilmesi işletmeler ve müşteriler arasında bazı ahlaki ve etik sorunların ortaya 
çıkmasına sebep vermektedir. Dolayısıyla toplumun refahı ve çevre gibi konular-
da uygulanması gereken bir pazarlama girişimidir (36). 

Sonuç olarak, yirmibirinci yüzyılın başlarında özellikle çevre ve toplum sağ-
lığı gibi konuların öneminin artması ile birlikte işletme ve kuruluşların doğada-
ki kıt kaynakların kullanımı noktasında daha dikkatli davranması gerektiğinden 
pazarlamama anlayışının önemi giderek artmakta ve de daha yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanmaktadır (33). 
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Özet 

Rekabetin hızla arttığı günümüz dünyasında yükseköğretim kurumları da bu 
durumdan etkilenmektedir. Yükseköğretim kurumları, bu durumda sürdürülebi-
lirliğini sağlaması için öğrencilerinin hizmet kalitesi algısını belirleyerek iyileş-
tirmeler yapmalıdır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarının ön lisans düze-
yinde turizm ve otel işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin hizmet kalitesi algısı-
nı belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel 
araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ara-
cıyla toplanmıştır. Çalışmanın evrenini Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yükse-
kokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programında eğitim gören 56 öğrenci oluş-
turmaktadır ve gönüllülük esasına göre on öğrenciden veri sağlanabilmiştir. Elde 
edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemlerinden sıklık analizi kullanıl-
mıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin almış oldukları hizmet kalitesi algısının; 
eğitim, güven ve öğrenci odaklılık açısından memnun oldukları ancak, derslerin 
uygulamalarının yapılması, okulun fiziki durumu ve boş zamanlarını değerlen-
dirme imkanları açısından memnun olmadıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Yükseköğretim kurumu, hizmet kalitesi algısı, ön lisans, 
turizm ve otel işletmeciliği

Determining Service Quality Perception of Associate Degree Students Re-
ceiving Tourism Education: Banaz Vocational School

Abstract
 In today›s world, where competition is increasing rapidly, higher education 

institutions are also affected by this situation. Higher education institutions should 
improve their students’ perception of service quality in order to ensure their sus-
tainability in this situation. In this context, determining the service quality per-
ception of students who have received tourism and hotel management education 
at the associate level of higher education institutions is the aim of the study. For 
this purpose, a qualitative research method was used and the data were collected 
through a semi-structured interview form tool. The universe of the study consists 
of 56 students studying in Uşak University Banaz Vocational School Tourism 
and Hotel Management program and data was obtained from ten students on a 
voluntary basis. In the analysis of the data obtained, frequency analysis, one of 
the content analysis methods, was used. As a result of the study, the perception of 
service quality of the students; It was determined that they were satisfied in terms 
of education, trust and student orientation, but they were not satisfied in terms of 
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the implementation of the lessons, the physical condition of the school and the 
opportunities to evaluate their leisure time.

Keywords: Higher education institution, perception of service quality, associ-
ate degree, tourism and hotel management

GİRİŞ

Hizmet kalitesinin her şeyi kapsayan bir tanımını yapmak çok zordur. Hiz-
met kalitesi konusunda önemli bir çalışma yapmış olarak kabul edilen Parasu-
raman, Zeithaml ve Berry, hizmet kalitesini bir kurumun müşteri beklentilerini 
karşılama veya aşma yeteneği olarak tanımlamıştır (1). Soyut bir kavram olan 
hizmet kalitesini belirlemek için müşteri tarafından algılanan kalitenin belirlen-
mesi gerekmektedir. Sübjektif bir kavram olan algılanan kalite müşterinin ürün 
veya hizmetten beklentilerini karşılama düzeyidir. Diğer bir ifadeyle müşterinin 
ürün veya hizmet hakkında algıladığı kalitedir. Yani bir işletme belirlenen şartlara 
uygun kaliteli olarak tabir edebileceği bir ürün veya hizmet üretse dahi müşteri 
tarafından algılanan kalite daha farklı olabilmektedir (2). Kalitenin ölçülmesinde 
sadece müşteriler tarafından tanımlanan kriterlerin etkili olduğu belirtilmekte-
dir. Hizmet pazarlaması alanına giren hizmetlerin kalitesinin, hizmetin heterojen 
yapıya sahip olması ve somut olmaması nedeniyle nesnel olarak ölçülmesi çok 
mümkün olmamaktadır (3). 

Yazın taraması yapıldığında hizmet kalitesi konusunda farklı boyutları ele 
alan araştırmacıların olduğu görülmektedir. Sasser, Olsen ve Wyckoff, hizmet ka-
litesi kavramını açıklamak için hizmet ile ilgili yedi özelliği (Güvenlik, Tutarlık, 
Uyum, Bütünlük, Fiziksel Durum, Ulaşılabilirlik, Eğitim)  listelemişlerdir (4). 
Bir başka çalışmada hizmet kalitesi fiziksel, kurumsal ve etkileşimsel kalite ola-
rak üç boyutta incelemiştir (5). Gronroos’ a göre hizmet kalitesi, hizmetin teknik 
kalitesi, fonksiyonel kalitesi ve işletme imajından oluşmaktadır (6). Bu araştır-
macılar kalitenin belirleyicilerini incelerken hizmetin sunum süreci ile ilişkili ka-
lite ile hizmetin gerçekleştirildikten sonra tüketici tarafından değerlendirilen ka-
lite ile arasında ayrım yapılması gerektiğini savunmaktadırlar (7).

Son yıllarda kalite kavramı uygulayıcıların ve akademisyenlerin araştırma ko-
nusu olmuş ve yükseköğretimde de artık söz edilmeye başlamıştır. Yükseköğre-
tim, küreselleşmenin etkisiyle her geçen gün hızla büyüyen bir hizmet endüstri-
si haline gelmiştir. Hizmet kalitesi öğrenci memnuniyeti odaklı ortaya çıkan bir 
kavramdır. Yükseköğretim kurumları, öğrencileri çekmek, onların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve güvenliğini sağlamak için öğrencilerin beklenti ve hizmet kalitesi 
algılarını anlamak durumundadırlar. Endüstri işletmelerinin yaptığı gibi yükse-
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köğretim kurumları da artık hizmetlerinin kalitesini ölçmelidir. Kapsamlı bir şe-
kilde hizmet kalitesini ölçmek için de müşteri beklentileri ve müşteri algılamaları 
yoluyla ölçen pazarlama kavramlarına dayandırmaları gerekmektedir (8).

Eğitimin kalitesini değerlendirmek için genellikle öğrenci memnuniyeti kulla-
nılmaktadır. Hizmet kalitesinin kavramsallaştırılması, memnuniyet ve değer ya-
pılarıyla ilişkisi ve değerlendirme yöntemleri son yıllarda eğitim sektörünün ana 
teması olmuştur (9, 10). Eğitimde öğrenciler, hizmet elde etmek amacıyla bir 
eğitim kurumunun servis sağlayıcılarıyla temasa geçen müşterilerdir. Yükseköğ-
retim kurumlarının da birincil müşterisi olan öğrencilerin beklentilerine odaklan-
ması gerekmektedir (11). Hizmet performans düzeyinin öğrencilerin beklentileri-
ni ne ölçüde karşıladığı hizmet kalitesini yansıtmaktadır (12).

 Yükseköğretimde hizmet kalitesi üzerine yayınlanmış olan çalışmaların çoğu et-
kili ders verme mekanizmaları ve derslerin kalitesi ile öğretimin kalitesi üzerinde 
yoğunlaşmıştır (13, 14, 15, 16, 9, 17, 18, 19, 10). Derslerin ve programların hizmet 
kalitesini ölçme genellikle, yükseköğretim kurumlarının temsilcileri tarafından tasar-
lanan araştırma araçlarına yani öğrenci geri bildirim anketlerine dayanmaktadır (7). 

Günümüzde üniversite sayılarının fazlalığı ve kontenjanların hızla artma-
sı yükseköğretim kurumları arasındaki rekabeti de artırmaktadır. Genel olarak, 
hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetini arttırdığı, geri dönüş ve tavsiyeleri de 
teşvik ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle yükseköğretim kurumları da rekabet 
avantajı sağlamada hizmet iyileştirmelerinin önemini kabul etmelidir. Hizmetin 
doğrudan kullanıcıları olan öğrenciler tarafından ifade edilen memnuniyetsizlik 
bir etkiye sahip olmaktadır. Öğrenci memnuniyetsizliği, eğer yeterli bir ölçekte 
ise, mevcut öğrencilerin kalması muhtemel olsa bile, düşük kalite itibarı arttıkça 
sonraki yıllarda tercih eden öğrenci sayısının azalmasına neden olacaktır. Çün-
kü algılanan düşük hizmet kalitesinin eninde sonunda kurumun popülaritesini ve 
dolayısıyla tercih eden öğrenci sayısını azalttığı, ancak bu etkinin dolaylı ve nis-
peten yavaş olduğu tespit edilmiştir (7).

Emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe hızla artan işletmeleri de dü-
şündüğümüzde eğitimli çalışana olan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu da turizm 
sektörü içim eğitimi önemli kılmaktadır. İç müşterinin memnuniyetiyle müşteri 
memnuniyetinin yakalanabileceğini günümüz şartlarında turizm işletmeleri anla-
mış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili alan yazına bakıldığında birçok çalışmada, 
iç müşteri ve dış müşterinin ikisinin birden memnun edilmesinin turizm işletme-
lerinin sürdürülebilir bir başarı sağlaması açısından önem arz ettiği belirtilmek-
tedir (20). Yani hizmet kalitesini artırmak isteyen işletmelerin eğitimli elemana 
bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Eğitimli elemanların istihdam edilmesiyle hizmet 
kalitesinin artırılması ve turizmin sürdürülebilirliği sağlanabilir. Ancak turizm sek-
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töründe yaşanan yeniliklere ve gelişmelere eğitim sektörünün de ayak uydurması 
gerekmektedir. Eğitim kurumlarının günümüz koşullarına göre kendini şekillendi-
rebilmeleri ve vermiş oldukları eğitim hizmeti kalitesini artırmaları gerekmektedir. 
Bu amaçla da yükseköğretim kurulları verilen turizm eğitimini iyileştirmek ama-
cıyla doğrudan kullanıcısı olan öğrencilerin memnuniyetini ölçmek durumundadır. 
Buradan hareketle turizm sektörüne eğitimli ara eleman sağlayan meslek yükse-
kokullarının turizm ve otel işletmeciliği programlarında eğitim gören öğrencilerin 
almış oldukları hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluş-
turmaktadır.   

Araştırmanın Yöntemi

Meslek yüksekokullarında turizm ve otel işletmeciliği eğitimi veren program-
ların hizmetlerinin, eğitim hizmetlerinin pazarlanması bağlamında öğrencilerin 
hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, eğitim 
hizmetlerinde kalite algısına ilişkin gizil bilgilere ulaşmak amacıyla çalışma, ni-
tel araştırma modeli kullanılarak temellendirilmektedir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında turizm ve otel işletmeciliği eğitimi-
nin pazarlanmasına ilişkin öğrenciler açısından hizmet kalitesi algısını değerlen-
dirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda alan yazın ışığında (21) şu alt 
problemler oluşturulmuştur;

• Eğitim hizmeti alınan program, verilen eğitim açısından yeterli midir? 
• Eğitim hizmeti alınan kurum ve program, öğrenci odaklı yaklaşım sergi-

lemekte midir?
• Eğitim hizmeti alınan kuruma ve programa öğrenciler güven duymakta 

mıdır?
• Eğitim hizmeti alınan kurumun fiziki ortamı yeterli midir?
Bu çerçevede, turizm ve otel işletmeciliği programında eğitim gören öğrenci-

lerin hizmet kalitesi algılarını belirleyerek adı geçen programın, üniversitelerce 
pazarlanmasını kolaylaştırmak çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini, meslek yüksekokullarında turizm ve otel işletmeci-
liği programında eğitim hizmeti alan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, 
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araştırma evreninin, ulaşılamayacak yapıya sahip olması nedeniyle araştırmacı-
lar tarafından çalışma evreni belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, Uşak 
Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği progra-
mında eğitim hizmeti alan öğrenciler oluşturmaktadır.

Araştırmanın amacına ulaşmayı sağlayacak gizil bilgileri elde edebilmek için 
öğrencilerin bilgi paylaşımı konusunda rahat hissetmeleri araştırmanın objektifli-
ğini sağlayacak temel unsurdur. Aynı zamanda çalışmanın güvenirliğini sağlaya-
cak temel durum olması nedeniyle örnekleme stratejisi olarak gönüllü örnekleme 
yöntemi olarak belirlenmiştir. Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği programında bulunan 56 öğrenci araştırmanın evre-
nini oluştururken gönüllülük esasına göre araştırmaya katılan on öğrenci ise araş-
tırmanın örneklem büyüklüğünü belirlemiştir.

Veri Toplama Aracı ve Tekniği  

Birinci aşamada alan yazın ışığında araştırmanın amacına ulaşmayı sağlaya-
cak araştırma soruları belirlenerek yarı yapılandırılmış görüşme formu oluştu-
rulmuştur. İkinci aşamada bir katılımcı öğrenci ile pilot çalışma gerçekleştirile-
rek görüşme formunun anlaşılabilirliği ve amaca uygunluğu, görüşmenin toplam 
uzunluğu gibi konular test edilmiştir. Bu konuya ilişkin tespit edilen, görüşme 
formundaki gerekli düzeltmeler yapılarak, görüşme aşamasına geçilmiştir. 

Bu çerçevede veri toplama aracı olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüş-
me formu; çalışma amacına uygun hazırlanmış, kontrolleri gerçekleştirilmiş ve 
dört adet yarı yapılandırılmış soru ile öğrencilerin demografik özelliklerini belir-
lemek amacıyla dokuz adet yapılandırılmış sorudan oluşmuştur. Diğer bir ifadey-
le veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla görüşmecinin uyması 
gereken önemli kuralları hatırlatıcı, görüşme sorularını belirli bir sırada içeren ve 
gerektiğinde kayıt işlerini de kolaylaştıracak biçimde hazırlanmış bir görüşme 
formuna bağlı kalınarak toplanmıştır (22).

Görüşmeler, örneklem içinde yer alan katılımcı Turizm ve Otel İşletmeciliği 
programı öğrencileri ile bir kez yapılmıştır. Ayrıca; gereksinim duyulan noktalar-
da katılımcı öğrencilere tekrar ulaşarak, gerekli veriler elde edilmiştir.

Görüşmeler, katılımcı öğrencilerin onayı ile araştırmaya konu olan okulun sı-
nıfında 13-17 Ekim 2019 tarihleri arasında, ortalama 45 dakika süresince yarı ya-
pılandırılmış görüşme formu yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin, katı-
lımcı öğrencilerin genellikle eğitim hizmeti aldıkları sınıflarda gerçekleştirilme-
sine, alışılan ortamın rahatlık hissi vereceği ve bilgilerin en doğal şekliyle alına-
cağı düşüncesiyle ayrıca önem gösterilmiştir. Ek olarak katılımcı öğrencilerde ses 
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kayıt cihazıyla ilişkilendirilen gerginlik hissi nedeniyle görüşmeler, ses kaydına 
alınmamış, not alarak kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler sırasında araştırma ama-
cının dışına çıkılmaması amacıyla görüşme formuna bağlı kalınmış ve katılımcı 
öğrencilerin dikkatlerinin görüşmenin amacına yönelmesine ayrıca özen gösteril-
miştir. Katılımcıların verdikleri cevapların anlaşılır olmaması durumunda, soru-
lar yeniden düzenlenerek sorulmuştur. Ayrıca; görüşmenin akışına göre soruların 
sırasında değişikliğe giderek esneklik sağlamaya çalışılmıştır.

Elde edilen verilerin analizi sürecinde içerik analizi yöntemlerinden sıklık 
analizi kullanılmıştır. Verilerin tanımlanması, birbirine benzeyen verilerin kod-
lanması ve verilerin içinde saklı olabilecek gerçeklerin ortaya çıkarılabilmesi 
(23) amacıyla ilgili analiz tekniğine karar verilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için; İnandırıcı-
lık,  Aktarılabilirlik, Tutarlık ve Teyit Edilebilirlik (24, 25) olmak üzere dört te-
mel esas alınmaktadır. İnandırıcılık: çalışma ile ilgili mevcut sonuçlar, katılımcı 
öğrencilere özet halinde verilerek, onayları alınmıştır. Araştırma konusuna hakim 
iki akademisyen tarafından araştırma desenine uygun bir şekilde eleştirel açıdan 
incelenmesi sağlanmış, görüş ve önerileri dikkate alınarak araştırma süreci revize 
edilmiştir. Aynı zamanda katılımcılarla uzun süre etkileşimde kalarak çalışmanın 
objektif bulgulara dayanması gerektiği, çalışma ilgili olumlu olumsuz görüşlerin 
herhangi bir sübjektifliğe yol açmayı anlatılarak, katılımcılar ikna edilmiştir.  Ak-
tarılabilirlik: çalışmada öncelikli olarak katılımcı öğrencilerin mevcut durumla-
rını ortaya çıkarabilmek amacıyla yapılandırılmış sorular hazırlanmıştır. Katılım-
cıların mevcut durumlarındaki değişkenlerin (Yaş, mezun olunan lise, ailenin eği-
tim durumu vb.) birbirine yakın olması diğer ifadeyle deneyimlerinin benzerliği 
sonucunda ortak bir algı ortaya koyabilecekleri anlaşılmıştır. Bu anlamda çalışma 
konusuna ilişkin benzer bir çalışma grubu oluşturularak, uygulanabilir özellikte-
dir. Tutarlılık: çalışma sürecinde tutarlılığın sağlanabilmesi amacıyla yarı yapı-
landırılmış soru grubu oluşturulmuştur. Bu anlamda çalışmada, veri toplama ara-
cında, veri toplama sürecinde ve verilerin analizinde tutarlılık sağlanmıştır. Her 
bir katılımcı bir diğeriyle aynı süreç takip edilerek incelenmiştir.  Teyit edilebilir-
lik: çalışma konusu ile ilgili elde edilen sonuçların, araştırmacıların sübjektif gö-
rüşlerini yansıtmadığını, araştırmacıların objektif kalarak araştırma bulgularına 
ilişkin sonuçlara ulaştığının teyit edilebilmesi amacı ile katılımcı gruba dahil ol-
mayan iki öğrenciye çalışma soruları yöneltilmiştir. Katılımcı öğrencilerle benzer 
bulgulara ulaşılarak, elde edilen sonuçlar teyit edilmiştir.  



383

Bulgular ve Yorum

Meslek yüksekokullarında turizm ve otel işletmeciliği programında eğitim 
alan öğrencilerin eğitim hizmetleri kalite algısının, pazarlama açısından değer-
lendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara ilişkin demografik 
özellikler Tablo 1’de frekans (f) ve yüzde (%) analizi aracılığı ile verilmektedir. 
Katılımcı öğrencilerin, anonimliğini sağlamak amacıyla A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8, A9, A10 olarak kodlanmıştır.

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler
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Katılımcı öğrencilere ilişkin çeşitli özelliklerin belirtildiği Tablo 1’e göre ka-
tılımcı öğrenciler ağırlıklı olarak erkektir ve 1. Sınıfta eğitim almaktadır. Çalışma 
konusunun, uygulamasının yapıldığı programda ön lisans seviyesinde “Turizm 
ve Otel İşletmeciliği” programında eğitim gören öğrenciler, cinsiyetleri açısın-
dan incelendiğinde erkek öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu du-
rumda çalışmaya katılan grubun cinsiyet dağılımda erkek öğrencilerin ağırlıklı 
olması beklenen bir sonuç olmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenci grubunun yaş 
aralıkları birbirine oldukça yakın olduğu ve ağırlıklı olarak “Mesleki ve Teknik 
Eğitim Uygulayan Liseler” den mezun oldukları Tablo 1’de görülmektedir. Ayrı-
ca katılımcı öğrencilerin aileleri çoğunlukla şehirde ikamet etmekte ve öğrenciler 
çoğunlukla eğitim aldıkları okulun yerleşkesine yakın “Özel Yurt” ta konakla-
maktadır. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunluğu ekonomik durumlarını “Orta” 
olarak değerlendirmektedir. Ailelerinin eğitim durumu incelendiğinde annelerin 
eğitim durumlarının ağırlıklı olarak “İlköğretim”, babaların ise “Lise” olduğu 
görülmektedir.

Eğitim hizmeti alınan programın, verilen eğitim açısından yeterli olup olma-
dığının değerlendirilmesine ilişkin görüşler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Eğitim Hizmeti Alınan Programın, Verilen Eğitim Açısından Yeterli 
Olup Olmadığının Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler

Eğitim hizmeti alınan programın, verilen eğitim açısından ye-
terli olup olmadığının değerlendirilmesine ilişkin görüşler;

Görüş 
Sıklığı

Dersler zamanında yapılması açısından yeterlidir. 8
Dersler teorik bilgiler açısından yeterlidir. 9
Dersler, uygulamalar açısından yeterlidir. 3
Dersler öğrencilerin anlayabileceği bir dille anlatıldığı için yeterlidir. 7
Akademisyenler, konularına hakimdir. 8
Akademisyenlerin, ders anlatırken konulara ilişkin verdikleri 
örnekler açıklayıcıdır, yeterlidir. 10

Akademisyenler, sınav başarımızı dikkate almaktadır. 9

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcı öğrenciler, eğitim aldıkları programı ve 
derslerin işlenme sürecindeki yeterlilik durumuna çoğunlukla olumlu cevap ver-
mektedir. Özellikle derslerin zamanında işlenmesi, teorik bilgilerin ve örnekler-
le konuların açıklanması konusunda akademisyenleri yeterli görmektedir. Ancak 
öğrencilerin çoğunluğu, pratik bilgiler açısından yani uygulama imkanlarının ye-
terli olmaması durumunda görüş belirtmektedir.
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Eğitim hizmeti alınan kurum ve program, öğrenci odaklı yaklaşımı benimse-
yip benimsemediklerine ya da diğer ifadeyle eğitim kurumu ve akademisyenlerin 
öğrenci odaklı bir yaklaşıp sergileyip sergilemediğine ilişkin öğrencilerin algı-
larının ölçümlendiği ve konuya ilişkin görüş sıklıkları Tablo 3’te verilmektedir.

Tablo 3. Eğitim Hizmeti Alınan Kurumun ve Programın, Öğrenci Odaklı Yak-
laşımına İlişkin Görüşler

Eğitim hizmeti alınan kurumun ve programın, öğrenci odaklı 
yaklaşımına ilişkin görüşler;

Görüş 
Sıklığı

Akademisyenler, öğrencilerle iyi iletişim kurmaktadır. 8
Ders programları yapılırken öğrenci menfaati dikkate alınmaktadır. 6
Sınav programları yapılırken öğrenci menfaati dikkate alınmaktadır. 5
Akademisyenler tarafından şikayet ve önerilerimiz aralıklı olarak 
sorulmaktadır.

4

Okulda öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcanmaktadır. 4
Okulda karşılaştığımız problemler dikkate alınmaktadır. 3
Okulda, öğrencilere verilen vaatler yerine getirilmektedir. 4

Tablo 3’te eğitim hizmeti alınan kurum ve programın, öğrenci odaklı olup ol-
mamasına yönelik değerlendirme yapılmaktadır. Söz konusu tablodan katılımcı öğ-
rencilerin öğrenci odaklı yaklaşımı ikiye ayırdıkları görülmektedir. Turizm ve otel 
işletmeciliği programında eğitim alan öğrencilerin akademisyenlerin öğrenci odak-
lı olduğuna ilişkin algıları yüksek sonuç verirken, kurumlarına ilişkin değerlendir-
mede olumsuz bir algı sergilemektedir. Bu durumda katılımcı öğrencilerin, eğitim 
aldıkları kurumu ve akademisyenleri ayrı ayrı değerlendirdiği görülmektedir. 

Eğitim hizmeti alınan kuruma ve programa öğrencilerin güven duyup duyma-
dığına ilişkin görüşler ve belirlenen kodlara yönelik görüş sıklıkları Tablo 4’te 
değerlendirilmektedir.
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Tablo 4. Eğitim Hizmeti Alınan Kuruma Ve Programa Öğrenciler Güven Du-
yup Duymadığına İlişkin Görüşler

Eğitim hizmeti alınan kuruma ve programa öğrencilerin gü-
ven duyup duymadığına ilişkin görüşler;

Görüş 
Sıklığı

Öğrenci işleri sorunlarımı çözebilecek yeterliliktedir. 8
Aldığım eğitime güveniyorum. 7
Eğitim sürecinde bir aksaklık meydana geldiğinde haberdar 
edilirim.

6

İdari personel, öğrenci sorunlarıyla samimiyetle ilgilenmektedir. 7
Kişisel bilgilerimin gizliliğine önem verilmektedir. 8

Eğitim hizmeti alınan kuruma ve programa yönelik güven duyup duymadıkla-
rını belirlemek amacıyla oluşturulan Tablo 4’te katılımcı öğrencilerin çoğunlukla 
güven duydukları görülmektedir. Öğrenci işlerindeki personel ya da idari persone-
le karşı ayrı ayrı görüş bildiren katılımcı öğrenciler, ağırlıklı olarak verilen eğitim 
hizmetine karşı güven hissetmektedir. Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunduğu ve 
bu konuda herhangi bir ihmalkarlığın yaşanmayacağı düşüncesi hakim algı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Son olarak katılımcı öğrencilerin çoğunluğu, eleştirdikleri du-
rumlar söz konusu olsa da aldıkları eğitime karşı güven duyduğunu belirtmektedir.

Tablo 5’te eğitim hizmeti alınan kurumun fiziki ortamı yeterli olup olmadığı 
incelenmektedir. Bu kapsamda katılımcı öğrenciler, eğitim alınan kurum hakkın-
da çeşitli görüşler belirtmektedir. Belirtilen görüşler doğrultusunda, görüş sıklı-
ğına bağlı kalınarak kodlamalar oluşturulmaktadır.

Tablo 5. Eğitim Hizmeti Alınan Kurumun Fiziki Ortamı Yeterli Olup Olma-
dığına Yönelik Görüşler

Eğitim hizmeti alınan kurumun fiziki ortamı yeterli olup ol-
madığına yönelik görüşler

Görüş 
Sıklığı

Derslikler moderndir. 2
Okul binası moderndir. 2
Okul binası ısınmıyor. 10
Rekreatif faaliyet imkanları bulunmamaktadır. 8
Derslikler temizdir. 7
Derslikler, ders yapılabilecek düzendedir. 8
Dersliklerde modern eğitim materyalleri bulunmaktadır. 6
Okul binası kolay ulaşılabilir durumdadır. 3
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Tablo 5’te katılımcı öğrenciler, eğitim hizmeti alınan kurumun (okul bina-
sı) ve dersliklerin fiziki açıdan yeterli olup olmadığını incelemektedir. Katılımcı 
öğrenciler genellikle eğitim verilen kurumun ve dersliklerin modern görünüşte 
olmadığını ancak dersliklerin temiz ve düzenli olduğunu dolayısıyla ders yapı-
labilir nitelikte olduğunu belirtmektedir. Katılımcı öğrencilerin tamamı okul bi-
nasının ısınmadığı yönünde görüş bildirmektedir. Bununla birlikte katılımcı öğ-
renciler çoğunlukla okul yerleşkesinde boş zamanlarını değerlendirebilecekleri 
rekreatif alanların olmadığını, kantin ve yemekhane arasında zaman geçirmek 
zorunda kaldıklarını belirtmektedir. Katılımcı öğrencilerin çoğunluğu okul bina-
sının kolay ulaşılabilir bir noktada olmadığına yönelik görüş belirtmektedir.  

Sonuç ve Tartışma

Günümüz rekabet koşullarında yükseköğretim kurumlarının da kendilerini 
yenileyebilmeleri ve bulundukları koşullara adapte olabilmeleri açısından hiz-
met kalitelerini ölçmeleri büyük önem arz etmektedir. Alan yazın incelendiğinde 
bu öneme vurgu yapabilmek amacıyla ilgili çalışmalar yapıldığı görülmektedir 
(26, 27, 28, 29, 30). Öğrencilerin beklentileri ile hizmetin mevcut kalite düzeyi 
arasında kalitenin duyarlılık boyutunda önemli bir farklılık göstermesi (31) nede-
niyle yükseköğretim kurumları sürekli bir şekilde yapılanmalarını kontrol etmeli, 
değiştirmeli ve geliştirmelidir. Böylece eğitim kurumları kendi yenileyebilir ve 
sürdürülebilirliğini sağlayabilirler. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada yükseköğ-
retim kurumlarının ön lisans düzeyinde turizm ve otel işletmeciliği eğitimi alan 
öğrencilerin hizmet kalitesi algısını belirlemek amaçlanmıştır. 

Örneklem kapsamındaki katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara göre öğren-
cilerin eğitim aldıkları turizm ve otel işletmeciliği programındaki derslerin içe-
rik, işleniş ve teorik yapısı konusundaki kalite algılarının oldukça olumlu oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bunun yanında eğitim açısından programdaki dersleri yürü-
ten öğretim elemanlarının yeterlilik durumları hakkında da öğrencilerin memnun 
oldukları görülmektedir. Bu bulguya, Kok-Seng ve Pei-Ling tarafından yapılan 
çalışmada da rastlanılmaktadır (32). Ancak programda yürütülen derslerin yete-
ri kadar uygulamalarının yapılamadığı belirtilmektedir. Emek-yoğun bir hizmet 
sektörü olan turizm eğitiminde uygulamaların önemi büyüktür. Öğrencilerin eği-
tim açısından yapmış oldukları bu olumsuz durumun yükseköğretim kurumları 
tarafından dikkate alınarak iyileştirmeler yapılmalıdır. Turizm eğitimi gibi uy-
gulamalı eğitimin önemli olduğu programlarda ders planları uygulamaya ağırlık 
verecek şekilde düzenlenerek uygulama alanlarının da aynı şekilde yapılmalıdır. 
Diğer bir ifadeyle öğrencilere eğitimlerini aldıkları süreçte daha fazla uygulama 
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yapmalarına olanak sağlanmalıdır. Böylece öğrencilerin dersler hakkındaki uy-
gulama açısından yeterli olmama algısı değiştirilebilir. 

Yükseköğretim kurumu ve eğitim alınan programın öğrenci odaklı olup ol-
maması konusunda öğrencilerin programın öğretim elemanlarının öğrenci odaklı 
olduğunu belirtmektedirler. Ancak eğitim alınan kurum ile ilgili genel olarak bir 
olumsuz algı yer almaktadır. Bu anlamda eğitim hizmetleri ve öğrencilere yansı-
maları, pazarlama çabaları açısından değerlendirildiğinde hem öğretim elemanla-
rına hem de eğitim kurumlarına yönelik ayrı ayrı incelenmelidir. 

Öğrencilerin eğitim aldıkları kuruma güven duydukları algısı yüksek oldu-
ğu tespit edilmiştir. Öğrenciler hem alınan eğitime hem de hizmet aldıkları idari 
personele güven duymaktadır. Eğitim hizmeti alınan kurumun fiziki şartları hak-
kındaki algıya bakıldığında örneklem kapsamındaki öğrencilerin kalite algısının 
düşük olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler, her ne kadar dersliklerin temizlik ve dü-
zeni sağlansa da okul binasının modern olmaması, ısınma probleminin olması, 
rekreatif alanların olmaması ve ulaşılabilirliğinin kolay olmaması gibi olumsuz 
düşüncelerini belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde ulaşılabilirliği daha çok mad-
di açıdan değerlendirdikleri ve ulaşım ücretlerinin öğrenci için fazla olduğunu 
düşündükleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda yükseköğretim kurumları öğrenci-
lerin sadece eğitim kapsamında beklentilerinin ve hizmet kalitesi algısının iyi-
leştirmesi değil aynı zamanda da eğitim verilen bölgede de bir takım kolaylıkla-
rı sağlamalıdır. Yerel yönetimlerle, ticaret odaları ve belediyelerle, sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirliği sağlayarak öğrencilerin daha uygun koşullarda yaşamaları 
sağlanmalıdır. Ojo ve Ifeoma tarafından yapılan araştırmada özel sektör ve hü-
kümetin imkanlarını birleştirerek turizm eğitimindeki hizmet kalitesini artırabi-
lecekleri sonuca ulaşmaktadır (33). Böylece hizmet kalitesini sürekli iyileştirmiş 
olan yükseköğretim kurumları bulundukları rekabet ortamında tercih edilebilir-
liklerini sağlayarak varlıklarını devam ettirebileceklerdir.

Çalışmanın sadece bir yükseköğretim kurumunda yapılması çalışmanın kısı-
tını oluşturmaktadır. Gelecek çalışmalarda daha fazla yükseköğretim kurumunda 
ve farklı programlarda eğitim gören öğrenciler kapsamında hizmet kalitesi algısı-
nın belirlenmesi araştırmacılara tavsiye edilmektedir. 
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Özet

Kişilik, bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerinin devamlı-
lık gösteren taraflarını içermektedir. Bireyin kişiliği iç ve dış çevreyle kurduğu 
ilişkinin biçimini belirlemektedir. İnsanlar farklı kişilik yapılarına sahiptir. Dola-
yısıyla istek, ihtiyaç ve beklentileri de birbirinden farklılık gösterir. Dolayısıyla 
farklı özellikteki insanların da aynı faktörlerden etkilenmeleri beklenmez. Karşı-
laştıkları güçlükleri ya da problemleri de aynı şekilde çözmeleri mümkün olma-
maktadır. Öğrencilere problem çözme becerilerini kazandırmak kadar öğrencile-
rin bu becerilerini problem çözme sürecinde nasıl kullandıklarını ortaya koymak 
da önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı, lisans eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri 
ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın bir diğer 
amacı ise demografik özelliklere göre kişilik özellikleri ve problem çözme beceri-
lerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Kişilik özellikleri alt boyut-
ları ile problem çözme becerileri alt boyutları arasında kısmen pozitif, anlamlı ve 
zayıf ilişkiler saptanmıştır. Hem kişilik özellikleri hem de problem çözme becerileri 
ile cinsiyet ve yaş arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Problem Çözme Becerileri, Üniversi-
te Öğrencileri, Erzurum.

GİRİŞ

Kişilik, bireyi kendi yapan, onu özel yapan özelliklerinin tümüdür. Kişilik, 
insanın kendine has psikolojik imzasıdır. İnsan kişilik özellikleriyle diğerlerin-
den ayrılır “ben” olur. Çünkü kişilik insanın bütün davranışlarına ve kişinin za-
man içindeki değişimine yansır (Gönüllü, 2003). Bireyin kişiliği, çevresiyle et-
kileşimiyle şekil bulmaktadır. Bireyin kendisine en yakın çevresi olan aile, okul 
ve arkadaş çevresi kişiliğin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çevre ile bireyin 
olumlu ilişkileri bireyin uyumlu bir kişiliğe sahip olmasına, olumsuz ilişkileri ise 
tam tersi bir olguya neden olabilmektedir. Kişilik özellikleri farklı olan bireyle-
rin yaşadıkları problemleri çözme formları da farklılık göstermektedir. Problem 
çözme, bir amaca ulaşmakta karşılaşılan engelleri alt etme sürecidir. Öğrenciler,  
çoğu zaman bir zorlukla ya da problemle karşılaştıklarında, o problemin çözü-
müne başkalarının karar vermesini beklemektedir. Fakat bu güçlüklere kendileri 
çözüm aramalı ve problem çözme becerilerini eğitimcilerin kendilerini gerekli 
durumlarla yüzleştirmeleri neticesinde geliştirebilmektedirler. Bu şekilde, bilgi 
ve becerilerini kullanma fırsatı bulabilmektedirler.



Bireyler, günlük yaşamlarında pek çok problemle karşılaşırlar. Bu problemler 
karşısında bireyler farklı davranış örüntüleri sergilemektedirler. Bireylerin prob-
lemlerine çözüm üretebilmeleri farklı kişilik özellikleriyle ilişkilidir. Üniversite 
eğitiminde öğrenciler, önceden bilmedikleri yeni ve farklı bir ortama girmekte-
dirler. Ailelerine olan bağımlılıkları büyük oranda azalmakta, aynı yaş grubuyla 
etkileşim ve iletişimleri artmaktadır. Bu yeni ortama uyum sağlama sürecinde öğ-
renciler, çeşitli problemlerle karşılaşmaktadırlar. Öğrencilerin karşılaştıkları bu 
problemlere çözüm bulmalarındaki belirleyici etmenlerden en önemlisi kişilik 
özellikleridir. Kişisel kariyer başarısında da problem çözme yeteneği önemli bir 
anahtar faktördür. Kişisel gelişimi yönlendirmek için problem çözme, gerekli bir 
beceridir (Kim, Choi, Sung & Pork, 2018).

1. KİŞİLİK KAVRAMI VE KİŞİLİĞİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Bireyin hayata bakış açısındaki özgünlükleri ortaya çıkaran, temel ilgi, dürtü, 
yetenek ve duygusal eğilimlerini de içeren tutum ve özelliklerin birleşimi kişi-
lik olarak tanımlanmaktadır. Fakat kişilikle ilgili kaynaklarda kabul görmüş pek 
çok tanım bulunmaktadır. İnsanların duygu ve düşüncelerine yön vererek bireysel 
farklılıklarını belirleyen özelliklerine “kişilik” denir (Şenol, 2019). Kolcu (2018), 
toplumda bireyi diğerlerinden ayıran özel ve tutarlı davranışların bütününü “kişi-
lik” olarak tanımlar. 

Her insan bir diğerine benziyor gibi görünse de özünde her bireyin farklı nite-
likleri vardır ve insanlar bu niteliklerinden yani kişilik özelliklerinden vazgeçe-
mezler (Güney, 2012). Farklı özellikteki bireylerin aynı faktörlerden etkilenmele-
ri beklenemez. Çünkü kişilik özellikleri, istek, ihtiyaç ve beklentileri birbirinden 
farklıdır. (Karadağ, 2012). 

 Kişiliğin temel işlevi bireyin sosyal ve fiziksel çevresine uyum sağlayabilme-
sidir (Topses ve Bulut Serin, 2018). Diğer insanlara verilen tepkilerde veya ku-
rulan iletişimde bireyin kişiliği etkilidir. Bu noktadan hareketle kişilik, sosyal bir 
varlık olarak bireyin bütün yaşantısına yansımaktadır (Balfakıh, 2019). Bireyi, 
yaşadığı toplumdaki kültür, çevre, inanç gibi etkenlerle birlikte değerlendirmek 
gerekir. Çünkü diğer insanlarla olan ilişkiler, tecrübeler, yaşam tarzı bireyin ka-
rar almasında ve kişiliğinin oluşumunda etkilidir (İnce, Özdevecioğlu ve Karaca, 
2016).

Kişilik çoğu zaman mizaç ve karakter kavramları ile karıştırılmaktadır. Hatta 
bazen de bu terimlerin eş anlamda kullanıldığı olur. Oysa bu kavramlar kişilikle 
aynı anlama gelmez. Bunlar kişiliğin birer parçasıdır (Engin, 2012). Mizaç; ki-
şiliğin biyolojik ve içgüdüsel parçası olarak genlerden gelir (Kökçü, 2010). Ka-



rakter; kökleri kültürel temele dayanan, kişiliğin entelektüel boyutudur ve bireyin 
gelişiminin erken zamanlarında tam anlamıyla görülmez (Taşdöven, Emrah ve 
Dönmez, 2012). Ayrıca kişiliğin karmaşık yapısında bir de yetenek vardır ki bu 
bireyin zihinsel ve bedensel bütün özelliklerinin toplamıdır. Bireyin konuşması, 
koşması, el-göz koordinasyonu, iyiyi-kötüyü ayırt edebilmesi, yazı yazabilmesi, 
icat yapabilmesi gibi özellikler örnek verilebilir (Altınöz, 2018).

Kişilik, genetik mirasla başlar ve çok küçük yaşlarda şekillenmeye başlar. Bu 
yüzden kişilik uzun vadelidir ve kolay kolay değiştirilemez (Tatlıoğlu, 2014). Al-
mond ve diğerleri (2011), kişilik özelliklerinin yetişkinlik döneminde sabit olma 
eğiliminde olduğunu belirtmişlerdir. Kişilik, yalnızca belirli bir süre içinde gös-
terilen davranış türü değildir. Çünkü bireyin kişiliği geçmişin izlerini, bugünün 
mevcudunu ve gelecekteki davranışlara yansımaları içerir (Çelebi, 2019).

Kişiliği oluşturan temel faktörler vardır. Bunları kalıtımsal faktörler, aile fak-
törleri, sosyo-kültürel faktörler ve coğrafi faktörler olarak sıralamak mümkündür 
(Kılıç ve Bozkaya, 2014).

Kalıtımsal Faktörler: Bireyin bedensel yapısı ve bu yapısının fiziksel görünü-
mü, cinsiyeti, sindirim ve sindirim sisteminin özellikleri kalıtım yoluyla kazanılır. 
İnsanların yürüme, koşma, gülme ve davranış biçimlerinin farklı olmasının nede-
ni, bunların kalıtımsal faktörler tarafından belirlenmesidir. Bireyin bedeni yapı-
sıyla ilgili iskelet, boy, saç-göz-ten rengi, zekâsı heyecanlılık gibi çoğu bedensel 
özelliklerinde soyaçekimin payı oldukça yüksektir (Türk ve Helvacı, 2005).

Aile Faktörleri: Kişiliğin oluşmasındaki önemli faktörlerden biri de ailedir. 
Aile, normal şartlarda insanların karşılaştığı ilk sosyal gruptur. Bu bakımdan bi-
reylerin sosyal değerleri ilk öğrenmeye başladıkları yer, aile ortamlarıdır. İyim-
serlik, karamsarlık, yardımseverlik, konuşkanlık, içedönüklük, hırçınlık gibi ka-
rakter özellikleri ile anne-babanın değer yargıları, kuralları, ev içi düzenleri, eşle-
rin birbiriyle olan ilişkileri de bireyin kişiliğini etkiler (Bilgin, 2011).

Sosyo-Kültürel Faktörler: Bireyin içinde yaşadığı cemiyetin sosyal özellikle-
ri, bireyin kişiliğinin oluşumunda etkili olan önemli faktörlerden biridir. Kişi, da-
ima diğer insanlarla bir ilişki ve etkileşim halindedir. Bu ilişki ve etkileşim içinde 
kültürel özellikleri öğrenir ve daha sonra öğrendiği bu kültürel özelliklere göre 
davranış sergiler (Köknel, 2005).

Coğrafi Faktörler: Yörelerin iklimi, tabiatı ve fiziki şartları gibi faktörler kişi-
lik oluşumu açısından önemlidir. Bu kapsamda soğuk iklimde yaşayan bireylerin 
daha sert ve donuk; sıcak iklimde yaşayan insanların daha yumuşak kişilik özelli-
ğine sahip oldukları şeklinde genel bir görüş mevcuttur (Türk ve Helvacı, 2005).



2. PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

İnsanlar için günlük hayatta yaşanan problemler kaçınılmazdır. Bireyler, do-
ğuştan basit düzeyde bir problem çözme yeteneğine sahip olarak dünyaya gelir-
ler. Bireyin problem çözme becerisi karşılaşılan problemlerle başa çıkmasının 
en önemli etkenidir (Akın, 2019). Teknoloji ve bilgi çağı olarak tanımlanan gü-
nümüzde bireylerin temel yeteneklerinin yanı sıra problem çözme becerilerini 
de kazanmaları verimlilik açısından önemlidir. Günlük yaşamda bazı zorluklar-
la karşılaşılmaktadır. Bunların aşılması için de çeşitli yollar denenmektedir. Her 
şeyden önce problemin ne olduğuna karar vermek gerekmektedir. 

Problem kavramıyla ilgili çalışmalar tetkik edildiğinde birbirinden farklı pek 
çok tanım karşımıza çıkmaktadır:

- Problem, insan zihnini kurcalayan, ona meydan okuyan ve inancı belir-
sizleştiren her şey olarak tanımlanır ( Kışkır, 2011).

- Problem, insanın hedefine ve istediği sonuca ulaşma sürecinde karşılaş-
tığı bütün engel veya engellemelerdir (Ergin ve Dağ, 2013).

- Problem, kişinin şu anda içinde bulunduğu vaziyet ile olmasını istediği 
durum arasındaki farktır ( Topal, 2011).

- Problem, bir kişinin istenen bir gayeye ulaşmak amacıyla topladığı mev-
cut güçlerin karşısına çıkan engeldir ( Bingham, 2004).

- Problem, olanla olması gereken durum arasındaki farktır (Öğülmüş, 
2001).

Giderek karmaşıklaşan toplum yapısı, siyasi, teknolojik gelişmeler, sosyal 
ve ekonomik krizler, salgın hastalıklar bireyi gittikçe artan problemli durumlar-
la karşılaştırmaktadır. Problem çözme mahareti böyle bir ortamda yaşayan bire-
yin karşılaştığı problemlere çözüm getirebilmesi için önemlidir. Günlük hayatı-
mızda karşılaştığımız pek çok olay temelde problem çözme durumudur (Güler, 
2006). Bireyin karşısına çıkan problemleri doğru algılaması ve çözüm üreterek 
sonuca sağlıklı bir şekilde ulaşması problem çözme olarak tanımlanır (Yılmaz, 
2017). Problem çözme becerisi, bireyin ve grubun içinde yaşadığı çevreye etkin 
uyum sağlamasına yardım eder. Ayrıca bireyin kendini geliştirmesini sağladığı 
gibi daha yaratıcı düşünmesine ve olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmasına 
yardımcı olur (Oğuz ve Koksal Akyol, 2012). Tüm nesiller, yaşadıkları çevreye 
etkin uyum sağlayabilmek için problem çözmeyi öğrenmek zorundadır (Sene-
moğlu, 2005).

İnsan yaşamında karşılaşılan her problem, aslında öğrenme için bir fırsattır. 
Hayatta problemlerle karşılaşmayan tek bir insan yoktur. Karşılaşılan problemi 
çözmek, insandaki doğal bir süreçtir ve geliştirilebilir. İşbirliği, hoşgörü, açık 



fikirlilik ve sorumlulukların paylaşılması gibi özellikleri teşvik etmek problem 
çözme yeteneğini geliştirmektedir (Hooda & Devi, 2014).

Problem çözme, kapsamlı ve çok yönlü bir zaman dilimidir. Bu süreci özgü-
ven, geçmiş yaşantı ve deneyimler, duygu ve düşünceler gibi pek çok faktör et-
kiler. Özgüveni yüksek olan bireyler karşılaştıkları problemleri daha iyi tanıma-
yı, çözümü için çeşitli yollar bulmayı, bu konuda sürekli girişimlerde bulunma 
ve kendilerine bir sorumluluk yükleyerek problemlere karşı ürkek davranışlarda 
bulunmamayı daha çabuk öğrenirler (Yazıcı, 2001). Birey geçmişte ne kadar çok 
problem yaşarsa onlara dönük çözüm yolları da o kadar fazla olur. Yaşanan prob-
lem çeşitliliği ne kadar fazla olursa yeni çözüm yolları bulma süresi de o kadar 
kısa olur. Çocukluk döneminde zengin yaşantı fırsatı sağlanmış, bilinçli olarak 
değişik problemlerle karşı karşıya getirilmiş ve olumlu pekiştireç almış çocuklar 
problem çözme konusunda kendilerine karşı olumlu tutum geliştirmektedirler. 
Bu durum da problem çözme başarılarını arttırmaktadır (Kasap, 1997). Kendi 
duygularını iyi tanıyan kişiler onları doğru bir şeklide kullanabilecek ve karşıda-
ki kişilerin de duygularını doğru anlayabilecektirler. Problem çözmede öfkesini 
kontrol edemeyen bireyler, içinde bulundukları durumu daha içinden çıkılmaz 
hale getirebilirler. Problem çözme sürecinde probleme ilişkin düşünce formu da 
büyük önem taşımaktadır. “Bu çok zor”, “Bu çok acil bir durum, düşünecek za-
manım yok”, gibi düşünceler problem çözmeyi zorlaştırırken; “Sorunların birden 
fazla çözüm yolu olabilir” gibi düşünceler problem çözmeyi kolaylaştırır (Hox-
ha, 2011).

3. METODOLOJİ

3.1.  Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; lisans eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri ile 
problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ilgili literatür ışığı altında incele-
mektir. Ayrıca cinsiyet ve yaş gibi demografik özelliklere göre öğrencilerin kişi-
lik özelikleri ile problem çözme becerilerinde farklılık olup olmadığı araştırma 
sınırları içerisinde ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

3.2.  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi:

Lisans eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri ile problem çözme beceri-
leri arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik olarak yapılan bu çalışmanın evreni-
ni, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 



öğrenim gören toplam 746 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise, ev-
reni oluşturan her birimin örneklem içerisinde yer alma olasılığının aynı olduğu 
olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemine 
göre belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğünü belirlemek için araştır-
macılara bir kolaylık olması bakımından %95 güven aralığında ve %5 hata payın-
da farklı evren büyüklüklerinden çekilmesi gereken örneklem büyüklüğü hesap-
lanmış ve örneklem hacmi 254 olarak tespit edilmiştir  (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 
2004). Ancak araştırmayı gerçekleştirmek için hazırlanan anketlerden geçersiz 
anketlerin olabileceği düşünülerek toplam 300 anket dağıtılmıştır. Bu anketler-
den eksik ve hatalı doldurulan anketler çıkarılarak toplamda 273 ankete analizler 
uygulanmıştır.

3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Kullanılan Araçlar

Araştırmanın konusu ve amacı daha önceden yapılmış olan çalışmalar geniş 
kapsamda tarandıktan sonra açık bir şekilde belirlenmiştir ve daha sonra bu ça-
lışmada kullanılmak üzere nicel araştırma yöntemlerinden olan anket tekniğine 
başvurulmuştur. Anket üç bölümden oluşmaktadır.

Anketin birinci bölümünde katılımcılara ait demografik özelliklerine (cinsi-
yet, yaş, sınıf, barınma yeri) yönelik sorular bulunmaktadır.

Anketin ikinci bölümünde öğrencilerin kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik, 
Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen Beş Faktör Kişilik Ölçe-
ği’nden yararlanılmıştır. Ölçek, nörotiklik (10 madde), dışadönüklük (8 madde), 
uyumluluk (10 madde), özdisiplin (10 madde) ve gelişime açıklık (10 madde) 
olmak üzere beş faktörden ve toplam 48 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türk-
çe’ye uyarlaması, 56 ülke kapsamında kişilerin kendini tanımlama profilleri ve 
örüntüleri konusunda yapılan bir çalışmanın (Schmitt ve ark., 2007) Türkiye aya-
ğı kapsamında, Sümer ve Sümer (2005) tarafından yapılmıştır.

Anketin üçüncü bölümünde ise öğrencilerin karşılaştıkları problemlere nasıl 
çözümler bulduklarını incelemeye yönelik olarak da bireyin problem çözme be-
cerisi konusunda kendisini algılayışını ölçen, kendini değerlendirme türü bir öl-
çek olan Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilmiş ve Şahin, Şahin ve 
Heppner (1993) tarafından bir grup Türk üniversite öğrencileri üzerine yapılan 
çalışmada istatistiki anlamda geçerliği ve güvenirliği test edilmiş olan Problem 
Çözme Envanteri’nden yararlanılmıştır. Orijinal ölçek, problem çözme güveni (11 
madde), problemden kaçınma/yaklaşma (16 madde) ve “kontrol” (5 madde) ol-
mak üzere üç faktörden ve toplam 32 maddeden oluşmakta iken Türk üniversite 
öğrencileri üzerine yapılan çalışmada ise yapılan faktör analizi sonucunda aceleci 



yaklaşım (9 madde), düşünen yaklaşım (5 madde), kaçıngan yaklaşım (4 madde), 
değerlendirici yaklaşım (3 madde), kendine güvenli yaklaşım (6 madde) ve plan-
lı yaklaşım (4 madde) olmak üzere altı faktörden ve 31 maddeden oluşmaktadır.

3.4. Araştırmanın Modeli

Lisans eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri ve problem çözme yetenek-
leri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak kurulan araştırma modeli Şekil 
1’de verilmiştir. 

Şekil 1: Araştırma Modeli

Şekilde görüldüğü üzere kişilik özellikleri ve problem çözme yeteneği arasın-
da doğrusal bir model söz konusudur. Bireylerin kişilik özellikleriyle ilgili uyum 
düzeyi arttıkça problem çözme becerileri de artmaktadır. Kişilerin problem çöz-
me becerisi, hayattaki başarılarını olumlu yönde etkileyebilir.

Yukarıda tasarlanan araştırma modeli çerçevesinde geliştirilen hipotezler aşa-
ğıdaki gibidir:

Hipotez 1: Kişilik özellikleri ile problem çözme becerisi arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.

Hipotez 2: Kişilik özellikleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Hipotez 3: Kişilik özellikleri ile yaş arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Hipotez 4: Problem çözme becerisi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 
Hipotez 5: Problem çözme becerisi ile yaş arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Hipotez 6: Kişilik özellikleri ile okunulan sınıf arasında anlamlı bir farklılık 

vardır.
Hipotez 7: Problem çözme becerisi ile okunulan sınıf arasında anlamlı bir 

farklılık vardır.



3.5  ANALİZ ve BULGULAR

3.5.1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Araştırma sonuçlarına ilişkin ilk olarak, örneklemin demografik yapısını orta-
ya koyabilmek amacıyla tanımlayıcı istatistikler gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de 
örnekleme ilişkin demografik bulgular yer almaktadır. Tablo incelendiğinde ör-
neklemin %51,3’ünü (n=140) erkek öğrenciler oluştururken, %48,7’sini (n=133) 
kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaşlarına bakıldığında yarısından 
fazlasının (%69,6) 21-24 yaş aralığında olduğu görülmektedir (n=190). Öğren-
cilerin barınma yeri tercihlerinde ise %48,7’si (n=133) evde ikamet etmeyi ter-
cih ederken, %37,7’si (n=103) devlet yurdunda, %12,8’i özel yurtta (n=35) ve 
%0,7’si ise (n=2) otelde konaklamaktadır.

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler
Frekans (N) Yüzde (%)

Cinsiyet
Kız 133 48,7
Erkek 140 51,3
Yaş
18-20 46 16,8
21-24 190 69,6
25 ve üstü 37 13,6
Sınıf
1.Sınıf 64 23,4
2.Sınıf 57 20,9
3.Sınıf 66 24,2
4.Sınıf 86 31,5
Barınma Yeri
Ev 133 48,7
Devlet Yurdu 103 37,7
Özel Yurt 35 12,8
Otel 2 0,7



3.5.2. Ölçeklerin Güvenirlik Analizi
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği de Cronbach alpha (α) katsayı-

sının hesaplanması yöntemiyle tespit edilmiştir. Ölçeklerin genel ve alt boyutla-
rına ait güvenirlik analizine ilişkin veriler Tablo 2’de gösterilmektedir. Herhan-
gi bir konuda hazırlanmış bir ölçeğin güvenirlik durumu 0.00≤α<0.40 ise ölçek 
güvenilir değil, 0.40≤α<0.60 ise ölçek düşük güvenilir, 0.60≤α<0.80 ise ölçek 
oldukça güvenilir, 0.80≤α<1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir 
(George & Mallery, 2010). Tablo 2’deki  α değerlerine bakıldığında, Beş Faktör 
Kişilik Özellikleri ölçeğinin α katsayısı 0,853 iken, Problem Çözme Envanterinin 
α katsayısı ise 0,843’tür. Bu veriler, kullanılan ölçeklerin araştırma kapsamında 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Analizleri
 Cronbach Alpha Katsayısı
Beş Faktör Kişilik Özellikleri (Genel) 0.853
Problem Çözme Envanteri (Genel) 0.843

3.5.3. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile 
Problem Çözme Becerisi arasındaki ilişkiyi saptamak üzere yapılan korelasyon 
analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. Elde edilen verilere göre, Beş Faktör 
Kişilik Özellikleri ölçeğinin “nörotiktik, dışadönüklük, uyumluluk, öz disiplin ve 
gelişime açıklık” boyutları ile Problem Çözme Envanteri ölçeğinin “aceleci yak-
laşım, düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine 
güvenli yaklaşım ve planlı yaklaşım” boyutları arasında pozitif, anlamlı ve zayıf 
bir ilişki tespit edilmiştir. 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri ölçeğinin “öz disiplin” boyutu ile Problem Çöz-
me Envanteri ölçeğinin “aceleci yaklaşım” boyutları arasında pozitif, anlamlı ve 
zayıf bir ilişki görülürken; diğer boyutları ile herhangi bir ilişki görülmemiştir. 
Bu bağlamda “Kişilik özellikleri ile problem çözme becerisi arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.” şeklindeki hipotez kabul edilmiştir.



Tablo 3. Beş Faktör Kişilik Özellikleri Alt Boyutları İle Problem Çözme Be-
cerisi Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
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Nörotiklik 0,245** 0,166** 0,101 0,164** 0,095 0,104
Dışa 
Dönüklük 0,197** 0,186** 0,084 0,115 0,142* 0,127*

Uyumluluk 0,200** 0,140* 0,230** 0,101 0,155* 0,168**
Öz Disiplin 0,119* 0,108 0,090 0,107 0,117 -,005
Gelişime 
Açıklık 0,175** 0,081 0,163** 0,108 0,104 0,053

**p<0,01 *p<0,05 (Schober & Boer, 2018)

Kişilik özellikleri ile demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını test etmek için bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü varyans (ANO-
VA) analizi yapılmıştır. 

Cinsiyet değişkenine göre kişilik özellikleri arasındaki farklılığa ilişkin yapı-
lan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarından elde edilen veriler Tablo 4’te göste-
rilmektedir. Tablodaki veriler incelendiğinde, erkek ve kız katılımcıların kişilik 
özellikleri ile ilgili ifadelere katılım ortalamaları birbirine oldukça yakındır. An-
cak sig (2 tailed) sonucuna baktığımızda p= 0,05’den küçük olan değer saptan-
madığı (Tabachnick & Fidell, 2015) için kişilik özellikleri ile cinsiyet arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Dolayısıyla “Kişilik özellikleri ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki hipotez reddedilmiştir.



Tablo 4. Cinsiyet Değişkeni ile Kişilik Özellikleri Alt Boyutları Arasındaki 
Farklılığa İlişkin Yapılan Bağımsız Örneklem t- Testi Sonuçları

Cinsi-
yet

Frekans 
(n)

Mean p değeri (Sig. 2-tailed)

Nörotiklik
Kadın 133 3,4264 0,803 
Erkek 140 3,4457

Dışa Dönüklük
Kadın 133 3,3778 0,294 
Erkek 140 3,2939

Uyumluluk
Kadın 133 3,1135 0,075 
Erkek 140 3,2502

Öz Disiplin
Kadın 133 3,3684 0,702 
Erkek 140 3,3421

Gelişime Açıklık
Kadın 133 3,3346 0,369 
Erkek 140 3,2464

“Kişilik özellikleri ile yaş arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki hipo-
tezin test edilmesi için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Analize 
ilişkin veriler Tablo 5’te gösterilmiştir.

Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin kişilik özelliklerinin yaş de-
ğişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (tüm de-
ğerler p=0,05’ten büyüktür). Bu bağlamda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
söz konusu olmadığından “Kişilik özellikleri ile yaş arasında anlamlı bir farklılık 
vardır” şeklindeki hipotez reddedilmiştir. 



Tablo 5. Yaş Değişkeni ile Kişilik Özellikleri Alt Boyutları Arasındaki Farklı-
lığa İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları

Yaş Aralığı Frekans (n) Mean p

Nörotiklik 
17-20 45 3,4065 0,930
21-24 190 3,4453
25 ve üstü 38 3,4270

Dışa Dönüklük
17-20 45 3,2745 0,714
21-24 190 3,3559
25 ve üstü 38 3,3012

Uyumluluk
17-20 45 3,1478 0,750
21-24 190 3,1791
25 ve üstü 38 3,2514

Öz Disiplin
17-20 45 3,3196 0,894
21-24 190 3,3605
25 ve üstü 38 3,3703

Gelişime Açıklık
17-20 45 3,1435 0,401
21-24 190 3,3147
25 ve üstü 38 3,3405

Problem çözme becerisi ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 
olup olmadığını test edebilmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve elde 
edilen sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, erkek ve kız 
katılımcıların problem çözme becerisi ile ilgili ifadelere katılım ortalamaları bir-
birine oldukça yakındır. Ancak sig (2 tailed) sonucuna baktığımızda sadece “ken-
dine güvenli yaklaşım” boyutunun p= 0,05’ten küçük olduğu tespit edilmiştir. bu 
durumda öğrencilerin problem çözme yetenekleri kendine güvenme noktasında 
cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Mean değerlerine bakıldığında erkek öğ-
renciler problemlerini çözerken kendilerine daha fazla güvenmektedir yorumu 
yapılabilir. Dolayısıyla “Problem çözme becerisi ile cinsiyet arasında anlamlı bir 
farklılık vardır” şeklindeki hipotez kabul edilmiştir.



Tablo 6. Cinsiyet Değişkeni ile Problem Çözme Becerisi Alt Boyutları Ara-
sındaki Farklılığa İlişkin Yapılan Bağımsız Örneklem t- Testi Sonuçları

Cinsiyet Frekans 
(n)

Mean p değeri
(Sig. 2-tailed)

Aceleci Yaklaşım
Kadın 133 3,4194 0,209 
Erkek 140 3,5524

Düşünen Yaklaşım
Kadın 133 3,3023 0,329 
Erkek 140 3,4314

Kaçıngan Yaklaşım
Kadın 133 3,3158 0,674 
Erkek 140 3,3679

Değerlendirici Yaklaşım
Kadın 133 3,2155 0,162 
Erkek 140 3,3881

Kendine Güvenli Yaklaşım
Kadın 133 3,0526 0,033* 
Erkek 140 3,3200

Planlı Yaklaşım
Kadın 133 3,3130 0,575 
Erkek 140 3,3750

“Problem çözme becerisi ile yaş arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklinde-
ki hipotezin test edilmesi için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmış ve 
sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin problem 
çözme becerilerinin yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (tüm değerler p= 0,05’ten büyüktür). Dolayı-
sıyla “Problem çözme becerisi ile yaş arasında anlamlı bir farklılık vardır” şek-
lindeki hipotez reddedilmiştir.



Tablo 7. Yaş Değişkeni ile Problem Çözme Becerisi Alt Boyutları Arasındaki 
Farklılığa İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları

Yaş Aralığı Frekans (n) Mean p

Aceleci Yaklaşım
17-20 45 3,5483 0,246
21-24 190 3,4345
25 ve üstü 38 3,6847

Düşünen Yaklaşım
17-20 45 3,2348 0,058
21-24 190 3,3253
25 ve üstü 38 3,7568

Kaçıngan Yaklaşım
17-20 45 3,4076 0,745
21-24 190 3,3474
25 ve üstü 38 3,2365

Değerlendirici Yaklaşım
17-20 45 3,2029 0,683
21-24 190 3,3386
25 ve üstü 38 3,2523

Kendine Güvenli Yakla-
şım

17-20 45 3,0616 0,178
21-24 190 3,1667
25 ve üstü 38 3,4676

Planlı Yaklaşım
17-20 45 3,4837 0,524
21-24 190 3,3132
25 ve üstü 38 3,3345

Kişilik özellikleri ile okunulan sınıf arasında anlamlı bir farklılık olup olma-
dığını test etmek için ANOVA testi yapılmış ve bulgular Tablo 8’de verilmiştir. 
Tabloya göre okunulan sınıf ile kişilik özellikleri arasında herhangi bir fark tespit 
edilmemiştir. Çünkü p değerlerinin hepsi 0,05’ten büyüktür. Bu bağlamda “Kişi-
lik özellikleri ile okunulan sınıf arasında anlamlı bir farklılık vardır” şeklindeki 
hipotez reddedilmiştir.



Tablo 8. Okunulan Sınıf ile Kişilik Özellikleri Alt Boyutları Arasındaki Fark-
lılığa İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları

Okunulan Sınıf Frekans (n) Mean p

Nörotiklik 

1.sınıf 64 3,3437 0,117 
2.sınıf 57 3,5684
3.sınıf 66 3,3411
4.sınıf 86 3,4907

Dışa Dönüklük

1.sınıf 64 3,1699 0,072 
2.sınıf 57 3,4759
3.sınıf 66 3,3826
4.sınıf 86 3,3272

Uyumluluk

1.sınıf 64 3,2391 0,135 
2.sınıf 57 3,1772
3.sınıf 66 3,2924
4.sınıf 86 3,0632

Öz Disiplin

1.sınıf 64 3,2906 0,183 
2.sınıf 57 3,4702
3.sınıf 66 3,2742
4.sınıf 86 3,3884

Gelişime Açık-
lık

1.sınıf 64 3,1609 0,309 
2.sınıf 57 3,4211
3.sınıf 66 3,3455
4.sınıf 86 3,2547

Problem çözme becerisi ile okunulan sınıf arasında anlamlı bir farklılık olup 
olmadığını tespit etmek için ANOVA testi yapılmış ve bulgular Tablo 9’da veril-
miştir. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin okudukları sınıflara göre problem 
çözme becerileri arasındaki anlamlı farklılık “kendine güvenli yaklaşım” boyu-
tunda görülmüştür. Farklılığın hangi düzeyde olduğunu tespit etmek için Post 
Hoc tablosuna bakılmıştır.



Tablo 9. Okunulan Sınıf ile Problem Çözme Becerisi Alt Boyutları Arasındaki 
Farklılığa İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi Sonuçları

Okunulan Sınıf Frekans (n) Mean p

Aceleci Yaklaşım

1.sınıf 64 3,5608 0,757 
2.sınıf 57 3,3938
3.sınıf 66 3,5152
4.sınıf 86 3,4742

Düşünen Yaklaşım

1.sınıf 64 3,2563 0,400 
2.sınıf 57 3,5789
3.sınıf 66 3,3182
4.sınıf 86 3,3512

Kaçıngan Yaklaşım

1.sınıf 64 3,3359 0,453 
2.sınıf 57 3,5044
3.sınıf 66 3,3636
4.sınıf 86 3,2238

Değerlendirici 
Yaklaşım

1.sınıf 64 3,2240 0,080 
2.sınıf 57 3,6140
3.sınıf 66 3,2475
4.sınıf 86 3,2016

Kendine Güvenli 
Yaklaşım

1.sınıf 64 3,1823 0,002* 
2.sınıf 57 3,4035
3.sınıf 66 3,4419
4.sınıf 86 2,8601

Planlı Yaklaşım

1.sınıf 64 3,5176 0,006 
2.sınıf 57 3,5965
3.sınıf 66 3,2481
4.sınıf 86 3,1235

Problem Çözme Becerisinin boyutu olan “kendine güvenli yaklaşım” ile oku-
nulan sınıf arasında çıkan anlamlılık düzeyini görmek için Post Hoc testi yapıl-
mıştır ve bulgular tablo 10’da verilmiştir. Tabloya göre problem çözme becerisi 
4.sınıf ile 2. sınıf (Sig. 0,010) ve 3. Sınıf (Sig. 0,003) arasında farklılaşmaktadır. 
Mean değerlerine bakıldığında öğrencilerin sınıfları arttıkça problem çözme ko-
nusunda kendilerine daha fazla güvenli yaklaştıkları söylenebilir. Bir başka ifa-
deye göre 4. Sınıf öğrencisi herhangi bir problemle karşılaştığında 2. Sınıf öğ-
rencisine kıyasla kendine daha fazla güvenmektedir. Bunun sebebi geçirdiği dört 



yılın tecrübesi olabilir. Bu bağlamda “Problem çözme becerisi ile okunulan sınıf 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.” şeklindeki hipotez kabul edilmiştir.

Tablo 10. Kendine Güvenli Yaklaşım Boyutu Post Hoc Testi TUKEY (Fark-
lılık Düzeyi)

Boyut Sınıf düzeyi Mean Sig.

Kendine 
Güvenli 
Yaklaşım

4.sınıf
           
(0,58184)
 

2.sınıf -,03841* 0,010

3.sınıf       
-,54343* 

0,003

SONUÇ

Bireylere hazır bilgiyi sunmak yerine bilgiye kendilerinin ulaşmaları yönün-
de teşvik etmek, hem problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hem de kişilik 
gelişimi açısından davranış ve tutumlarında daha düşünen, üreten bireyler ol-
maları için oldukça önemlidir. Bütün insanlar, birey olarak birbirlerinden farklı 
özellikler taşımaktadırlar. Bu özellikler kişinin diğer bireylerden farklı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu farklar, çeşitli kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Kişilik, bir insanı başkalarından ayıran fiziksel, bilişsel ve ruhsal özelliklerin bir 
bütünüdür. Kişilerin verimli olmaları, yetenekleri, yaptıkları işe verdikleri önem, 
başkalarıyla ilişki kurma ihtiyaçları farklılık gösterdiği için, kişilerin karşılaştık-
ları problemleri çözme süreçleri ve şekilleri de farklıdır. Bazı bireyler, pratik bir 
şekilde problemini çözerken bazı bireyler ise çözüm sürecini oldukça uzun bir 
süreçte tamamlayabilmektedir.

Bu çalışmada, öğrencilerin kişilik özellikleri ve problem çözme becerisi ara-
sındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda, Beş Faktör Kişilik Özellikleri ölçeğinin “nörotiktik, dışadö-
nüklük, uyumluluk, öz disiplin ve gelişime açıklık” boyutları ile Problem Çöz-
me Envanteri ölçeğinin “aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, 
değerlendirici yaklaşım, kendine güvenli yaklaşım ve planlı yaklaşım” boyutları 
arasında pozitif, anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Beş Faktör 



Kişilik Özellikleri ölçeğinin “öz disiplin” boyutu ile Problem Çözme Envanteri 
ölçeğinin “aceleci yaklaşım” boyutları arasında pozitif, anlamlı ve zayıf bir iliş-
ki görülürken; diğer boyutları ile herhangi bir ilişki görülmemiştir. Bu bulgulara 
göre öğrencilerin dışadönük, uyumlu, gelişime açıklık ve öz disiplin kişilik özel-
liğine sahip oluşları, bir problemi çözerken düşünerek, o problemi değerlendire-
rek ve kendine güven duygusuna sahip bir şekilde planlı hareket etmesini sağla-
yabilir ancak diğer taraftan ise problemin çözümünde aceleci davranmalarına yol 
açabilir. Bu tür kişilik özelliklerine sahip öğrenciler, aynı zamanda bir problemi 
çözerken daha temkinli bir davranış sergileyerek o problemin çözümünden kaçı-
nabilir. Ayrıca gelişime açık öğrencilerin bir problemi çözerken bir yandan prob-
lemi çözme konusunda tereddüt içerisinde kalmaları söz konusu olabilirken diğer 
yandan ise kendilerine olan güven duygusunun gelişmesi ile birlikte birtakım de-
ğerlendirmelerde bulunma ihtimalini yaratmaktadır.

 Kişilik özellikleri ile cinsiyet, yaş ve okunulan sınıf arasında anlamlı bir fark-
lılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca problem çözme becerisi yaş arasında da an-
lamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Fakat problem çözme becerisi ile cin-
siyet arasında anlamlı bir farklılık “kendine güvenli yaklaşım” boyutunda görül-
müştür. Yapılan analiz sonucuna göre erkek öğrencilerin, problemlerini çözerken 
kız öğrencilere göre kendilerine daha fazla güvendikleri tespit edilmiştir.

Problem çözme becerisi ile okunulan sınıf arasında “kendine güvenli yakla-
şım” boyutunda anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Farklılık 4. sınıf ile 2. 
sınıf ve 3. sınıf arasında tespit edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde 2. sınıf ve 3. 
sınıfa giden öğrencilere nazaran 4. sınıf öğrencileri herhangi bir problemin çözü-
münde kendilerine daha fazla güvenmektedir. 

Literatürde, kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri konusunda yapılan 
bazı çalışmalara bakıldığında şu sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür:

Korkut’un (2002) çalışmasında, erkek öğrencilerin problem çözme algısı kız 
öğrencilerinden daha yüksek bulunurken, Gökçakan ve Nadir (2001) ve Saygılı 
(2000) çalışmalarında cinsiyete göre fark bulunmamıştır. Öğretmenlik formasyon 
eğitimini alan grupta yapılan bir çalışmada da problem çözme becerisi algısının 
cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür (Çam, 1997).

Dündar (2009), yaptığı çalışmada öğrencilerin problem çözme becerilerinde 
cinsiyete göre farklılık göstermediğini ve sınıf düzeyine göre öğrencilerin prob-
lem çözme becerileri arasında farklılık olduğunu tespit etmiştir. Dördüncü sınıf-
taki öğrencilerin, alt sınıflardaki öğrencilere nazaran problem çözme becerileri-
nin daha yüksek olduğunu ifade etmiştir.

Kim, Choi, Sung ve Park (2018), üniversite öğrencilerinde problem çözme ye-
teneğinin yenilikçi davranış ve fırsat tanıma üzerindeki rolü isimli çalışmalarında 



Kore Üniversitelerinde girişimcilik eğitimi alan öğrenciler üzerindeki inceleme-
leri sonucunda problem çözme yeteneğinin inovasyon davranışını ve fırsat algısı-
nı olumlu etkilediğini tespit etmişlerdir.

Newbury-Birch ve Kamali (2001), memurların psikolojik stres, kaygı, dep-
resyon, iş doyumu ve kişilik özellikleri isimli çalışmalarında İngiltere’deki 109 
ön kayıt memuru üzerinde araştırma yapmış ve kadın memurların erkeklere göre 
daha çok psikolojik stres yaşadıklarını gözlemlemiştir. Ayrıca stres, anksiyete ve 
depresyon skorlarının hem erkeklerde hem de kadınlarda nörotiklik skorları ile 
anlamlı bir ilişkide olduğunu tespit etmiştir.

Youn ve Fumio (2014), kişilik özelliklerinin ve davranışsal özelliklerin okul-
laşma, kazanç ve kariyer teşviki üzerine etkileri isimli çalışmalarında davranışsal 
özelliklerin okullaşma, ücretler ve kariyer gelişimindeki farklılıkları açıklamada 
önemli bir rol oynadığını gözlemlemişlerdir. Vicdanlılık özelliğinin hem Japon-
ya’da hem de ABD’de erkek kazançlarına katkıda bulunduğu; dışadönüklük ve 
duygusal istikrarın kadın kazançlarının yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşmışlar-
dır. Genel olarak kişilik özelliklerinin eğitim ve kariyer başarısı ile ülkeler ve cin-
siyetler arasındaki farklı derecelerde ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir.

Michaelsan ve Sweet (2008), öğrencilerin kişilik özelliklerine bağlı olarak 
problem çözme yeteneklerini ortaya çıkarmak için takım temelli öğrenmeye da-
yanan grup çalışmalarının önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu şekilde grup 
içinde bireysel yeteneklerin öne çıkabileceğini belirtmişlerdir. 

Caliendo, Fossen ve Kritikos (2011), farklı kişilik özelliklerinin girişimcilik 
gelişimini etkileyip etkilemediğini araştırmış ve deneyime açıklık ile dışadönük-
lük özelliklerinin girişimciliğin gelişmesinde yordayıcı olduğu sonucuna ulaş-
mışlardır.

Hooda ve Devi (2014), problem çözme yeteneğinin ergenler üzerindeki önemi 
isimli çalışmalarında ebeveynlerin, çocuklarına problemlerini çözme konusunda 
yardımcı olmaları gerektiğini ve öğrencilerin yaratıcılıkları ve akıl yürütme ye-
teneklerinin gelişmesinde bilgisayar programlarının önemli olduğunu belirtmiş-
lerdir. 

Yaralı ve Özkan (2016), okul öncesi eğitimi gören öğrencilerin sosyal prob-
lem çözme yetenekleri ile sosyal yetkinlik ve kızgınlık-saldırganlık davranışları 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuç olarak öğrencilerin sosyal problem çöz-
me yeteneklerinin artmasıyla sosyal yetkinliklerinin arttığı; kızgınlık ve saldır-
ganlık davranışlarının azaldığını tespit etmişlerdir.

Genel olarak çıkarımda bulunmak gerekirse eğitim hayatın her alanında ken-
dini göstermektedir. Özellikle üniversite eğitimi sonunda bireyler gençlikten çı-
kıp yetişkinliğe adım atmaktadırlar. Hayata atılıp kariyerini elde etmede ve karşı-



laşılan problemlere çözümler üretme noktasında üniversite eğitimi bireylere yön 
göstermektedir. Yapılan bu araştırmada da dördüncü yani son sınıf öğrencilerinin 
alt sınıflara nazaran problem çözme konusunda kendilerine daha fazla güvendik-
leri sonucuna ulaşılmıştır. Burada dört yılın vermiş olduğu tecrübe etkili olabilir. 
Ayrıca bireyler gelişime açık olma, öz disiplin, uyumluluk, dışadönük olma gibi 
kişilik özellikleri ile sosyal ilişkilerde daha sağlam adımlar atabilmektedirler. Sa-
hip oldukları bu kişilik özellikleri ile de karşılaştıkları problemlerle başa çıkabil-
me becerisine sahip olabilmektelerdir.
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Giriş
Medya artık günümüzde yeni medya ve geleneksel medya olarak belirgin çiz-

gilerle birbirinden ayrılmaktadır. Yeni medya da kendi içinde dijital medya başka 
bir ifadeyle internet tabanlı medya, mobil yayıncılık, sosyal medya vb. faklı ka-
tegorilerde adlandırılmaktadır. 

Yeni medya gelişen bilişim teknolojileri, internet ile ortaya çıkmış, mekan ve 
zamandan bağımsız dijital iletişim mecrasıdır. Sosyal medya kullanıcıları bu or-
tamda zaman ve mekândan bağımsız olarak interaktif etkileşim olanağına sahiptir-
ler. Bu durum aynı zamanda yeni bir gazetecilik anlayışını da ortaya çıkarmıştır. Bu 
gazetecilik anlayışı herkese haber yapma, söyleyecek sözü olanlara sözünü söyle-
me, eleştirme, destekleme, haberdar olma ve haberdar etme vb. olanaklar sunmak-
tadır. Artık haberi yapan ve paylaşan sadece profesyonel gazeteci değil herkestir. 

Bunun yanında yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkması ve gelişmesinde bilişim 
teknolojileri ve internetin ne kadar önemi varsa bilinçli vatandaş ve sorumlu va-
tandaş olgusunun da o kadar önemi vardır. 

Kuşkusuz bu nedenlerden dolayı yurttaş gazeteciliğinin gelişmişlik düzeyi ve 
algısı toplumlara göre değişmektedir. Bu çalışmada Kırgızistan’da yurttaş gazete-
ciliğinin genel durumu ve üniversite öğrencileri arasında algısı ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.

 
Değişen Gazetecilik Anlayışı 
Yeni iletişim teknolojilerinin ve internetin iletişim araçlarında sağladığı hız, 

depolama, çeşitlilik, veri, görüntü, ses ve metnin bir arada daha verimli bir şe-
kilde kullanıldığı multimedya yapıyla birlikte haber kurumlarının organizasyon 
yapıları, haberin üretimi ve sunumunda birtakım değişiklikler olmakta ve buna 
bağlı olarak da gazetecilik pratikleri dönüşmektedir (Yıldırım, 2009: 41). Özel-
likle, teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuç olarak kullanım alanı geniş-
leyen internet iletişim sistemimin temelini oluşturmaktadır. bu bağlamda internet 
‘‘gazetecilere geniş ve zengin bir enformasyon alanı yaratarak, meslek profesyo-
nellerinin en çok zamanını alan haber konusunu bulma, haber kaynaklarına ulaş-
ma, haberi güncelleme konularında önemli kolaylıklar getirmiştir’’ (Metcalfe ve 
Gascoigne, akt, Kurt,2014:822).

Sanayileşmeyle birlikte sorumluluğu makinelere bırakan insanlar enformas-
yon çağında da hafıza güçlerini yine makinelere, bilgisayarlara bırakmıştır. Ga-
zeteciler ise artık bilgiyi ceplerinde taşımaya başlamışlardır. Bilgisayarın kapa-
sitesi ya da alınan bir web adresinin/alanının izin verdiği ölçüde depolama, arşiv 
olanağı gazeteciliği başka bir boyuta taşımıştır. Bu aynı zamanda gazeteciliği bir 
takım bürokrasi anlayışından kurtarmıştır.
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Bununla birlikte, yeni medyanın ortaya çıkmasıyla yer sınırı da ortadan kalk-
mıştır. Bu da gazetecilere araştırdıklarının sonuçlarını daha ayrıntılı olarak pay-
laşma olanağı vermiştir. Örneğin geleneksel medyada gazeteye ya da televizyo-
na haber yaparken mutlaka yer ve zaman sınırlamasıyla karşılaşır. Gazetelerde 
önce, gelen ilanlar büyüklüklerine göre gazete planı üzerine yerleştiriliyor ve bu 
yüzden de gazetecilerde hep kısıtlı alanlara haber sığdırma sorunu ile baş başa 
geliyorlardı. Yeni medyalarda verilen bir haberde ise yer sınırı yoktur. İstenildiği 
kadar yazı yazılabilir, istenildiği uzunlukta video paylaşıla bilinir. Ayrıca, yeni 
medya ile birlikte hem yer sınırı olmaması hem hipertekst olanağı sayesinde baş-
ka metinlere yönlendirerek o sitelerin içeriğinden de faydalanılması hem de araş-
tırmaların daha kolay yapılmasıyla birlikte internet gazeteciliğinde analizlere, 
detaylandırmalara daha hızlı bir şekilde, daha çok yer verilebilmektedir. Bunun 
dışında yeni iletişim teknolojileriyle birlikte, gazeteciler için yaşanan en önemli 
gelişmelerden biri her yerden haber yapabilmeleri ve yayına gönderebilmeleridir. 
Bu gelişme gazeteciliğe yeni bir boyut kazandırmıştır.

Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkili araçlardan biri olan sosyal medya, ge-
leneksel medyanın tekelindeki haber verme işlevini de elinden aldığı söylenebi-
lir. Bunun yanında internete ve akıllı telefonlara veya diğer mobil cihazlara sahip 
olan her bir vatandaş her an her yerde bir gazetecilik pratiği olan vatandaş gaze-
teciliği yapabilme olanaklarına sahip olmuştur. Böylelikle, gazetecilik anlayışına 
da yeni bir ivme kazandırılmış olmuştur (Behar,2013). Başka bir ifadeyle sosyal 
medya hem gazetecilik pratik anlayışını değiştirmiş hem de geleneksel medyanın 
elinden haber verme işlevini almıştır. 

Yeni Bir Gazetecilik Anlayışı Olarak Yurttaş Gazeteciliği 
Yurttaş Gazeteciliği kavramın ortaya atılması ve tartışılması ilk olarak 90’lı 

yılların başlarında Amerika’da başladığı belirtilmektedir. Bu durum belirtilen yıl-
larda Amerika’da basın özgürlüğü, egemen medya baskısı ve hak odaklı haberci-
lik vb. tartışmalardan kaynaklanmaktadır (Önder ve Karaman 2007:165). 

Siyasal ve toplumsal gelişmeler sunucunda demokrasi anlayışının sorgulan-
ması, gazeteciliğin ekonomik politik çerçevede ticarileşen medya holdinglerin te-
kelinde olmasının ortaya çıkardığı sorunlar yeni bir gazetecilik anlayışının geliş-
mesine yol açmıştır. Gazetecikteki bu yeni anlayış geçmişi çok yeni olan yurttaş 
gazeteciliğidir (Kutlu ve Bekiroğlu, 2010:255). Bunun yanında yurttaş gazeteci-
liği akademik olarak ilk kez 1999 yılında Amerikalı medya eleştirmeni ve akade-
misyen olan  Jay Rosen’in  ‘‘Gazeteciler Ne İçindir?’’ ortaya atılan bir kavramdır 
(www.evrensel.net).

 Genel olarak baktığımızda yurttaş gazeteciliği, katılımcı gazetecilik, demok-
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ratik gazetecilik, sokak ya da gerilla gazeteciliği ve vatandaş gazeteciliği olarak 
ifade edilen bu yeni gazetecilik anlayışının herkes tarafından kabul görmüş bir 
tanımı yoktur (Mutlu 2005:243).

Kim ve Lowrey’in yaklaşımına göre yurttaş gazeteciliği genellikle gazetecilik 
eğitimi almamış ve gelir elde etme amacı gütmeyen insanların internet üzerinde-
ki web-tabanlı gazetecilik faaliyetleridir (Kim ve Lowrey, 2015:300). Buna göre 
yurttaş gazeteciliğindeki temel felsefe, profesyonel gazeteci olmayan insanların 
kişisel iletişim mecralarında haber üretmeleri ve dağıtmalarıdır.  

Bir başka tanıma göre,  yurttaş gazeteciliği, haberi yurttaş toplayan, habere 
yurttaşın gözüyle bakan, haberin üretim, yazım ve dağıtım sürecinde yurttaş olan 
bir gazetecilik anlayışıdır (Mora, 2008:34 ).

Diğer bir tanıma göre yurttaş gazeteciliği, profesyonel gazetecilik yapmayan 
insanların, çevresinde gerçekleşen olayları web sitelerinde ve sosyal medyada 
metin, fotoğraf ve video olarak paylaşmalarıdır (Turan 2007:58). 

Bu tanımlardan yola çıkarak, yurttaş gazeteciliği profesyonel gazetecilikten 
çok farklı bir gazetecilik anlayışında gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre yurt-
taş gazeteciliğinin özellikleri genel hatları ile şöyledir (Balel, 2009:72): 

• ‘‘Haberleştirilme sürecinden geçmeden oluşturulan görüntü, fotograf ve 
metinlerden oluşmaktadır. 

•  Ham görüntüler, kurgu yapılmadan yayınlanmaktadır. 
• Görüntü ve metinden oluşturulan haberlerde, sunucu kullanılması için 

basitçe de olsa bir montaj sürecinden geçilmesi gerektiğinden, seslendir-
me yer almamaktadır’’.  

Yurttaş gazeteciliğinin günümüz bu kadar popüler olmasının temel nedeni in-
ternetin ve bilişim teknolojilerinin insanların ulaşabileceği düzeyde olmasıdır 
(Shaffer,2004).

Diğer yandan da yurttaş gazeteciliği, insanların seslerini duyurmalarına yar-
dımcı olmakta ve bu nedenle insanları güçlü bir konuma getirmektedir. Bu ne-
denle halkın yurttaş gazeteciliği faaliyetleri, bilinçli yurttaşlık ve demokrasi açı-
sında umut verici bir gelişme olarak kabul edilmektedir (Nip, 2006:212).   

Yurttaş gazeteciliği gazetecilik alanına iki türlü katkı sağlamaktadır. Bunların 
geleneksel gazeteciliğin içeriğine katkı sağlama ve gazetecilik rolünü üstlenerek 
kişisel sosyal medya araçlarında, bloglarından ve web sitelerden haber üretmeleri 
ve yayınlamalarıdır (Karaduman,2017:135).

Günümüzde yurttaş gazeteciliği gelişimini ve popülerliğini sosyal medya or-
tamlarına dayanmaktadır. Özellikle Twitter, Facebook, Youtube ve bloglar gibi 
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sosyal medya ortamlarının gelişmesi ve yaygınlaşması yurttaş gazeteciliğinde ha-
ber üretimi ve üretilen haberlerin geniş kitlelere yayılmasında önemli bir etkiye 
sahiptir (Ali ve Fahmy, 2013: 55).

Sonuç olarak yurttaş gazeteciliği gazetecilik anlayışında yeni bir yönelim ge-
tirmiştir ve internete ve akıllı telefonlara sahip herkes sahip olduğu sosyal medya 
mecrasından ürettiği içeriklerle gazeteci rolü üstlenmektedir. 

Kırgızistan’da Yurttaş Gazeteciliği
Kırgızistan’daki vatandaş gazeteciliği ile ilgili uygulamaları gelişmiş ülkeler 

ile karşılaştırıldığında Kırgızistan’da vatandaş gazeteciliği uygulamalarının çok 
geride kaldığı görülmektedir. Bunun ülkenin gelişmişlik düzeyi ve teknolojik alt 
yapı ile de alakalı bir durum olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle ülkenin eko-
nomik yapısına bağlı olarak gelir düzeyinin düşük olması, teknolojik alt yapısının 
yetersiz olması, bunlara bağlı olarak da medya sisteminin yeterli düzeyde geliş-
memiş olması ve internet erişiminin yetersiz olması ülkede vatandaş gazetecili-
ğin gelişimini etkilemiştir.     

Yapılan incelemede Kırgızistan’da yurttaş gazeteciliği yapan bağımsız plat-
form olarak koroche.kg instagram sayfası radyo yayınları bulunmaktadır. Ancak 
burada yayınlanacak gönderiler editör kontrolünden geçmektedir. Bunun yanında 
birçok internet gazetesinin yurttaş dolayımlı gazetecilik alanı olduğu tespit edil-
miştir. Bu durum yeni iletişim teknolojileriyle değişen yeni gazetecilik anlayışı-
nın ortaya çıkarmış olduğu anlayışla örtüşmektedir. Yurttaş gazetecilik alanına en 
çok yer veren internet gazete siteleri şunlardır: 

-Super.kg (“Superstan”forumu, “Maek” forumu ve ‘’Medya Portal Bölümleri)
-Chagylgan.kg 
-Akipress.org (Muhabir ve okurun fikri sekmeleri
-Vb.kg (Veçirniy Bişkek) (blog ve okur haberi sekmeleri)
-Nazarnews.org (Blog)
-Eldik.media (haber paylaşma 
-Kaktus.media (Okur fikir paylaşım sekmesi)
-Superinfo (sizden gelen videolar sekmesi)
-Turmush (Okur fikir paylaşım sekmesi 
Yurttaş gazeteciliği alanı bulunan bu internet haber sitelerinin okur fikir pay-

laşım sekmeleri, haber paylaşma sekmeleri bulunmaktadır. Ancak her bir haber 
sitesi halktan gelenleri editörden geçerek yayınlamaktadır. Halktan gelen payla-
şım editörden onay alarak yayınlanmaktadır. Buna göre Kırgızistan’da yurttaş 
gazeteciliği ana akım medya ile entegre olduğu ve çoğu zaman profesyonel gaze-
teciler yurttaş gazetecileri bir kaynak olarak gördükleri söylenebilir. 
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Aynı zamanda bu internet haber siteleri daha çok yurttaşlar tarafından sosyal 
sorunun yansıtılması, şehir yetkililerine seslenmesi, politika alanlarındaki fikirle-
rinin paylaşması, eğlence amaçlı bilgi\video içeriklerine yer vermektedirler. 

Kırgızistan’daki Yurttaş Gazeteciliğinin gelişmekte olan diğer bir türü de Rad-
yo yayıncılığıdır. Bu bağlamda Orta Asya ve Kırgızistan’daki ilk yurttaş radyosu 
olan Radyo Most 2007 yılında Talas bölgesinde kurulmuştur. Radyo Most halkın 
Talas bölgesinde haberleri doğru, direk ve birinci ağızdan almaları ve söyleyecek 
sözü olan herkesin sesini duyurması için kurulmuştur.  Buna göre Radyo Most 
yurttaş radyosu program yapmak ve sesini duyurmak isteyen her yurttaşa veya 
bölgesel derneklere tamamen ücretsiz yayın yapma olanağı sağlamaktadır. Başka 
bir ifadeyle mevcut sorunları dile getiren ve tartışan herkes (örneğin doktorlar, 
öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, çiftçiler vb.) bir yurttaş radyosu 
olan Radyo Most’ta radyo yayını yapma imkânına sahiptirler.  Aynı zamanda Kır-
gızistan’ın ilk yurttaş radyosu olan Radyo Most bölgenin tüm halkını birleştirme 
halkın arasında iletişim köprüsü olma işlevini yerine getirmektedir. Radyo Most 
dışında günümüzde Kırgızistan’da Suusamyr’da “Suusamyr FM, Çon-Kemin’de 
“Kemin”, Naryn bölgesinde  “Meiki” ve Batken bölgesinde “Batken” olmak üze-
re daha yurttaş yayını yapan dört radyo istasyonu bulunmaktadır. (rus.azattyk.
org;media.kg). Genel olarak baktığımızda yurttaş gazeteciliğinin Kırgızistan’da 
da gelişmekte olduğu görülmektedir. Bunun yanında Kırgızistan’da yurttaş gaze-
teciliğinin başta kişisel fecebook, instagram sayfaları olmak üzere sosyal medya 
üzerinde yapıldığı görülmektedir. 

Araştırmanın yöntemi
Araştırmada Kırgızistan’ın başkenti Bişkek şehrinde bulunan üniversitelerin 

gazetecilik bölümünde okuyan son sınıf öğrencilerin yurttaş gazeteciliği algıları 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Buna göre reytinglerde en çok tercih edilen (Kırgı-
zistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Orta Asya Amerikan Üniversite-
si, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırgız Milli Üniversitesi) dört üniversite-
nin gazetecilik bölümü son sınıf öğrencileri araştırmaya dahil edilmiştir.   

Araştırma kapsamında veriler, yüz yüze anket formu aracılığıyla toplanmıştır. 
Ankette öğrencilerin cinsiyet, yaş gibi demografik bilgileri, takip ettikleri yurt-
taş medya organları ve yurttaş gazeteciliğinden beklentileri ilgili bilgiler, üçüncü 
bölümde ise öğrencilerin yurttaş gazeteciliği algılarına yönelik tutumları sorgu-
lanmıştır. 
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ARAŞTIRMANIN BULGULAR I VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tablo 1. Öğrencilerin Üniversitelere Göre Genel Dağılımı

Üniversiteler Toplam Sayı Yüzde

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 27 27,0

Uluslararası Orta Asya Amerikan Üniversitesi 28 28,0

Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi 25 25,0

Kırgız Milli Üniversitesi 20 20,0

Toplam 100 100,0

Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya toplam 4 üniversitenin gazetecilik bö-
lümü son sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniver-
sitesi’nden toplam 27 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmaya katılan öğrencilerin 
% 27’sini oluşturmaktadır. Uluslararası Orta Asya Amerikan Üniversitesi’nden 
araştırmaya 28 öğrenci katılmıştır. Bu da araştırmaya katılan öğrencilerin % 
28’ini oluşturmaktadır. Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden toplam 25 öğ-
renci araştırmaya katılmıştır. Bu sayıda araştırmaya katılanların % 25’ini oluştur-
maktadır. Son olarak Kırgız Milli Üniversitesi’nden ise toplam 20 öğrenci araş-
tırmaya katılmıştır. Bu sayıda araştırmaya katılanların % 20’sini oluşturmaktadır. 
Tablodan da görüleceği gibi ankete katılan üniversitelerin öğrencileri arasında 
dengeli bir dağılım oluşmuştur. 

Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı

Üniversiteler Kadın Erkek

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 19 8
Uluslararası Orta Asya Amerikan Üniversitesi 21 7
Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi 17 8
Kırgız Milli Üniversitesi 16 4
Toplam 73 27
Yüzde %73 %27
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Tabloya baktığımızda araştırmaya katılan öğrencilerin % 73,0’ı kadın, % 
27,0’i erkek olarak karşımıza çıkmaktadır. Dağılımda kadınların erkeklere göre 
en az iki katı fazla oldukları gözükmektedir. Ancak üniversitelere göre dağlıma 
baktığımızda kadınların birbirilerine yakın oranda dağıldıkları aynı şekilde er-
keklerinde birbirine yakın dağıldıkları ortaya çıkmaktadır. Bunu nedeni örneklem 
alınan üniversitelerin gazetecilik bölümü son sınıfında okuyan öğrencilerin cinsi-
yete göre dağılımlarından kaynaklanmaktadır.

Tablo: 3 Öğrencilerin En Çok Kullandıkları Sosyal Medya Mecraları 

  
Araştırmaya katılan öğrencilerden en çok kullandıkları ettikleri iki sosyal 

medya mecrası belirtilmesi istenmiştir. Buna göre tablodan da görülebileceği gibi 
en çok kullanılan sosyal medya mecrası instagram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Daha sonra facebook ve youtube mecraları en çok kullanılan sosyal medya mec-
raları olarak görülmektedir.

Tablo:3 Öğrencilerin Kırgızistan’daki Yurttaş Gazeteciliğinin 
Gelişmesi İle İlgili Görüşleri
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Araştırmaya katılan Üniversite öğrencilerinin 15’i Kırgızistan’daki yurttaş 
gazeteciliğinin yeterince gelişmiş olduğunu belirtmektedir. 18 öğrenci ise, Kırgı-
zistan’daki yurttaş gazeteciliğinin yeterince gelişmemiş olduğunu belirtmektedir. 
Araştırmaya katılan 100 öğrenciden 58’i ise Kırgızistan’da Yurttaş gazeteciliği-
nin gelişmekte oluğunu düşünmektedirler. 1 öğrenci ise Kırgızistan’da yurttaş 
gazeteciliğinin olmadığını belirtirken 8 öğrenci ise, Kırgızistan’da yurttaş gaze-
teciliğinin durumu ile ilgili bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Buna göre Kırgızis-
tan’da yurttaş gazeteciliğinin hâlihazırda gelişme sürecinde olduğunu belirtebi-
liriz. 

Tablo: 4 Araştırmaya katılan öğrencilerin Yurttaş Gazeteci tanımı

No Sizce Yurttaş gazeteci kimdir? Sayı Yüzde

1 Profesyonel gazeteci olmayan ve gazetecilik eğitimi 
almayan insanlar 32 32,0

2 Toplumdaki olaylara her zaman meraklı ve ilgilenen 
insanlar 28 28,0

3 Toplumdaki olayları resme ve videoya çekerek 
yetkililerin ve bireylerin dikkatini çekmek isteyenler 23 23,0

4 Dedikoducular 6 6,0
5 Aktif insanlar 9 9,0
6 Diğer 2 2,0

Toplam sayı 100 100,0

Öğrenciler, sizce yurttaş gazeteci kimdir? Sorusuna verdikleri cevaplara bak-
tığımızda öğrencilerin % 32’si yurttaş gazetecileri Profesyonel gazeteci olmayan 
ve gazetecilik eğitimi almayan insanlar olarak tanımlarken, % 28’i Toplumdaki 
olaylara her zaman meraklı ve ilgilenen insanlar olarak belirtmiştir. Yine  % 23’ü 
yurttaş gazetecileri Toplumdaki olayları resim ve videoya çekerek yetkililerin ve 
bireylerin dikkatini çekmek isteyenler olarak görürken, % 6’sı negatif anlam içe-
ren dedikoducular olarak adlandırmıştır. % 9’u ise yurttaş gazetecileri aktif insan-
lar olarak tanımlamıştır. 
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Tablo:5 Öğrencilerin İnternet Gazetelerindeki Yurttaş Gazeteci Alanları Takibi

Sayı Yüzde

Evet, takip ediyorum 18 18,0
Hayır, takip etmiyorum 34 34,0
Bazen takip ediyorum 48 48,0
Toplam sayı 100 100,0

Tabloya baktığımızda araştırmaya katılan öğrencilerin internet gazetelerin-
deki yurttaş gazeteciler için ayrılan alanları pek önemsemedikleri söylenebilir. 
Buna göre öğrencilerin yarısı % 48’i internet gazetelerindeki yurttaş gazeteciler 
için ayrılan alanları bazen takip ettikleri, % 34’ü ise hiç takip etmedikleri, sade-
ce % 18’i takip ettiklerini belirtmiştir. Bunun temel nedenleri yurttaş gazetecilik 
anlayışının Kırgızistan’da tam olarak gelişmediği ve gazetelerin yurttaş gazete-
ciliğine gereken önemi ve alakayı göstermemelerinden kaynaklandığını belirte-
biliriz. 

Tablo: 6 Öğrencilerin Yurttaş Gazeteciliği Yapan Radyolarını Dinlemeleri

Sayı Yüzde

Evet dinliyorum 19 19,0
Hayır dinlemiyorum 49 34,0
Yurttaş gazeteciliği yayını yapan radyolar 
olduğunu bilmiyorum 32 48,0

Toplam sayı 100 100,0

Tabloya baktığımızda araştırmaya katılan öğrencilerin çok az dinledikleri gö-
rünmektedir. Buna göre öğrencilerin yarısı % 49’u yurttaş gazeteciliği yapan rad-
yolarını dinlemediklerini, % 32’i Yurttaş gazeteciliği yayını yapan radyolar oldu-
ğundan haberdar olmadığını, sadece % 19’u dinlediğini belirtmiştir. 
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Tablo: 7 Yurttaş gazeteciliği alanı olan mecralara belirli bir konu veya 
olay hakkında yazı, video veya fotoğraf paylaşma 

 Sayı  Yüzde
Sık sık 14 14,0
Bazen 33 33,0
Hiç 53 53,0
Toplam 100 100,0

Araştırmaya katılan öğrencileri sıradan bir vatandaş olarak yurttaş gazeteciliği 
alanı olan mecralara belirli bir konu veya olay hakkında video veya fotoğraf gön-
derip göndermedikleri sorulmuştur. Buna göre öğrencilerin % 13’ü sık sık yurttaş 
gazeteciliği alanı olan mecralara belirli bir konu veya olay hakkında video veya 
fotoğraf gönderdiğini belirtmiştir. % 33’ü bazen gönderdiğini, % 53’ü ise hiçbir 
zaman yurttaş gazeteciliği alanı olan mecralara belirli bir konu veya olay hakkın-
da video veya fotoğraf göndermediğini belirtmiştir. 

Tablo: 8 Profesyonel gazetecilerin yurttaş gazeteciliğine ihtiyacı olup olmadığı 

Profesyonel gazetecilerin yurttaş gazetecililere ihtiyacı olup olmadığı sorusu-
na, öğrencilerin % 40’ı ihtiyacı olduğunu belirtirken, % 29’u ihtiyaçları olmadı-
ğını ve % 31’i ise bir fikrinin olmadığını belirtmiştir.  
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Tablo: 9 Yurttaş Gazetecileri Problemli ve Sorunlu 
Konuları Ele Alırve Yayınlar

Sayı Yüzde

Kesinlikle katılmıyorum 9 9,0
Katılmıyorum 21 21,0
Kararsızım 27 27,0
Katılıyorum 32 32,0
Kesinlikle katılıyorum 11 11,0
Toplam 100 100,0

Araştırmaya katılan öğrencilere Yurttaş gazetecilerin problemli ve sorunlu ko-
nuları ele aldıkları ve yayınladıklarına katılıp katılmadıklarını sorduğumuzda 43 
öğrencinin buna katıldıkları yönde görüş bildirmişlerdir. 30 öğrenci katılmadıkları 
yönde görüş bildirirken, 27 kararsız kaldıkları yönde görüş bildirmişlerdir. Buna 
göre Kırgızistan’da yurttaş gazetecileri yurttaşlık gazeteciliği yaparken problemli 
ve sorunlu konuları ele alıp yayınladıkları ortaya çıkarken, önemli bir oranının da 
problemli ve sorunlu konuları ele alıp yayınlamadıkları ortaya çıkmıştır. 

Tablo: 10 Öğrencilerin Yurttaş Gazeteciliğindeki Etik Sorunlarla İlgili Görüşü
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Yurttaş gazeteciler dini 
ve ulusal ayırımcılık 
içeren haberleri yayın-
layarak topluma zarar 
veriyorlar

27 % 27 26 % 26 27 % 27 13 % 13 7 % 7

Yurttaş gazeteciler çoğu 
zaman sahte ve yalan ha-
berleri yayınlıyorlar

21 % 21 31 % 31 28 % 28 17 % 17 1 % 1

Ankete katılan öğrenciler yurttaş gazetecilikte en çok tartışılan ve karşılaşı-
lan yurttaş gazetecilerin dini ve ulusal ayırımcılık içeren haberleri yayınlayarak 
topluma zarar verdiklerine % 53 oranla katıldıkları gözükmektedir. Bunun yanın-
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da % 20’lik oran ise katılmadıklarını belirtmişlerdir. % 27 ile azımsanamayacak 
oran ise bu soruya kararsız kalmışlardır. Yine aynı şekilde % 52’lik oran yurttaş 
gazetecilerin çoğu zaman sahte ve yalan haberler yayınladıklarını belirtmişlerdir. 
Bunun yanında % 18’lik oran ise buna katılmadıklarını belirtmiştir. % 28’lik oran 
ise bu soruya kararsız kalmıştır. Buradan anlaşılacağı gibi gazetecilik bölümü son 
sınıf öğrencilerin görüşlerine göre Kırgızistan’da yurttaş gazetecilerin paylaşım-
larında dini ve ulusal ayırımcılık içeren haberleri yayınlayarak topluma zarar ver-
mekte ve çoğu zaman da sahte ve yalan haberleri yayınlamaktadırlar.

Tablo: 11 Öğrencilerin yurttaş gazeteciliğinin geleceği ile ilgili görüşleri

 

Tablo 11’te üniversite öğrencilerinin yurttaş gazeteciliğinin geleceği ilgili gö-
rüşlerine baktığımızda çok fazla değişeceğini düşünmeyenlerle, gelişeceğini dü-
şünenlerin ve kararsız kalanların sayıları birbirilerine çok yakın olduğu gözük-
mektedir. 

Sonuç
Teknolojik gelişim ve dijitalleşme tüm alanları etkilediği gibi gazetecilik ala-

nında da değişimlere sebep olmuş ve gazetecilik anlayışına yeni boyutlar getir-
miştir. Öncelikle gelenekselden dijitale gecen gazeteler karşımıza çıkmış, haberin 
yapılması ve yayılması hızlanmıştır. Sosyal meydanında ortaya çıkmasıyla artık 
herkes birer gazeteci gibi kendi haberini yapabilme ve yayınlayabilme imkanına 
kavuşmuştur. Kısaca, internete ulaşan ve akıllı telefonu olan herkes çektiği fo-
toğrafını, vidoyu paylaşarak ya da paylaşımlara yaptığı yorumlarla yurttaş gaze-
teci olmuştur. Okuyucu artık pasif olmaktan çıkıp, aktif rol oynayarak habercilik 
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yapısını değiştirmiştir. Bunun sonucunda yorum yapan, paylaşan, beğenen, olay 
yerinden video aktaran aktif yurttaş gazeteciliği yaygınlaşmıştır. Ancak Kırgızis-
tan’a baktığımızda Kırgızistan’daki üniversite öğrencilerinin yurttaş gazetecili-
ğinde yeterince aktif olmadıklar ve Kırgızistan’da yurttaş gazeteciliğinin yeterin-
ce gelişmediği görülmektedir.  

Öğrencilerin hepsinin birden fazla sosyal medya mecrası kullanmalarına rağ-
men sosyal medya mecralarını yurttaş gazeteciği faaliyeti için kullanmadıkları 
görünmektedir. Aynı zamanda yurttaş gazeteciliğinin Kırgızistan’da gezilmediği-
ni belirtmektedirler. Diğer taraftan öğrencilerin Kırgızistan’da yayın yapan yurt-
taş yayını yapan radyolar ve yurttaş gazeteciği alanı olan gazeteler hakkında bilgi 
sahibi olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bunda yayınların sürekli olmaması ve popü-
lerlik kazanamamaları önemli bir etken olarak söylenebilir.  

Özellik üniversite öğrencilerinin yurttaşlık gazeteciliği yönünde negatif dü-
şünceleri bulunmaktadır. Öğrenciler yurttaş gazetecilerini etik ihlaller yaptıkları-
nı yalan haber yayınladıklarını ve paylaşımlarda dini ve ulusal ayırımcılık yapan 
haberleri yaptıklarını düşünülmektedirler. Bunun yanında öğrencilerin yurttaş ga-
zeteciliği ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıklarını söyleyebiliriz. 
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