
 
 

 

 

TÜRKBĠLĠM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN   1309-4254 

 

EKĠM 2012



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SESSĠZ, 

DURGUN 

BAġI EĞĠK KALMAYINIZ 

UYANINIZ 

MĠLLĠ BAĞIMSIZLIĞIMIZI ÇĠĞNĠYORLAR 

HAKLARINIZI SAVUNMAK ĠÇĠN BĠRLEġĠNĠZ 

DÜġMANIN KARġISINA DĠKĠLĠNĠZ. 

SESĠNĠZĠ DUYURUNUZ, 

BÜTÜN DÜNYAYA; 

“BEN TÜRKÜM BAĞIMSIZLIK BANA ATALARIMINDAN MĠRAS 

KALDI,  ONU SANA VERMEM”DĠYE HAYKIRINIZ 

 

                                                                      GAZĠ MUSTAFA  KEMAL  

                       

                                                                                       Mayıs 1919 Havza 

 

"MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKĠ ASĠL 

KANDA MEVCUTTUR." 
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Faris KARAHAN (Türkiye/Erzurum) 

Miraziz AZAM(Özbekistan) 
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Gökhan BEġEOĞLU - Fransa Temsilcisi 

Burhan ÖZKOġAR-Hürriyet Gazetesi- Fransa Temsilcisi 

Altay SUROY-Anayasa Mahkemesi Üyesi - Kosova Temsilcisi 

Beyhan GÜRGÖZE - KKTC Temsilcisi 

Cevdet DEMĠREL - KKTC Temsilcisi 

Leuchi GEORGĠ - Gagavuzya Temsilcisi 

Zülfikar BAYRAKTAR- Litvanya Temsilcisi 

Güliz Seray TUNCAY - ABD Florida Temsilcisi 

Zhomart KERĠMSHE – Kazakistan Temsilcisi 

Sadyr EĠBOY- Kazakistan Temsilcisi 

Deniz MADEN - Ġtalya Temsilcisi 

Mustafa DENĠZLĠ – Ġran Temsilcisi 

Hüseyin BEKĠR- Batı Trakya Temsilcisi 

Ozan UZKUT- Antalya Temsilcisi 

Serdar SÜTÇÜ-Ankara Temsilcisi 

Bingür SÖNMEZ-Ġstanbul Temsilcisi 

Ali DUYAN- Emet Temsilcisi 

Ahmet ARSLAN –Gaziantep Temsilcisi 

Leyla SELMAN-Makedonya Temsilcisi 

Fatime YALINKILIÇ-Siirt Temsilcisi 

Gürol VURAL-Ankara Temsilcisi 

Ufuk BĠRCAN-Diyarbakır Temsilcisi 

Hasan Hüseyin TAYLAN-Sakarya Temsilcisi 

Cahid DOĞAN-Ankara Temsilcisi 

Mustafa LAKADAMYALI-KKTC Ankara Büyükelçisi 

Alkan DEĞĠRMENCĠOĞLU-K.K.T.C. Temsilcisi 

Behçet ÖZNACAR- KKTC Temsilcisi 

Aziz ALĠEV-Rusya Temsilcisi 

Macid VEYSEL-Ukrayna Temsilcisi 

Dursun POLAT Millez-Özbekistan  Temsilcisi 

Arailym  ZHUMAGULOVA-Kazakistan Temsilcisi 

Adem AHĠSKALI-ġırnak Temsilci 
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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

TÜRKBĠLĠM 2012 Ekim sayısıyla üçüncü yılını doldurdu. TÜRKBĠLĠM 

olarak bizlere duyulan güven ve ilgi her türlü değerin üzerindedir. Yurt dıĢı 

ağımız giderek büyüyor. Bilim dünyasında aranan ve kabul gören bir yayın 

olarak bize haklı bir gurur kaynağı oluyor.  Her zaman ilke edindiğimiz; gerek 

ülkemizin taĢıdığı değerlere gerekse en azından bilim dünyasında aranması 

gereken doğruluk dürüstlük ve tarafsızlık TÜRKBĠLĠM için en önemli ilke olup 

öncelikli değerlerimiz olmuĢtur.   

TÜRKBĠLĠM insan ve toplum paradigmasını bir bütün olarak kabul eder. 

BarıĢ ve uzlaĢmanın temel bir insan hakkı olduğuna inanır. ġiddet ve Ģiddet 

örüntülerinden beslenen her davranıĢı reddeder. HoĢgörü içinde kalarak ve 

konuĢarak çözümler aramayı iletiĢimin temel ölçüsü ve sarsılmaz değeri olarak 

görmekte; bunun dıĢındaki selamı bile esirgeyen bireyler yığınından medeni 

ölçüleri ilke edinen kiĢilerin yer aldığı bir toplum düzenini arzular, ön yargı, 

yabancılaĢma ve ötekileĢtirmeyi de Ģiddetle kınar. 

TÜRKBĠLĠM bugün daha da öne çıkan ve tüm dünyamızı aydınlatan bir 

büyük devlet adamı olarak ATATÜRK gibi bir dehaya sahip yüce Türk 

milletinin olduğu kadar; tüm dünya ülkelerinin görüĢlerine saygı duyarak 

bilimsel çalıĢmalarına da yer vermektedir. Bu bağlamda ana ilkelerimizi 

tekrarlamak istiyoruz: “Dünya milletlerini barıĢ etrafında toplamak öncelikle 

bilim insanlarının görevi olmalıdır. Ġçinde yaĢadığı ülkenin tüm tarihi ve 

kültürel değerlerine saygı duyarak ve aldığı maaĢı hak eden bir birey olarak 

bilimsel tarafsızlığın ve onurlu bayrağını taĢımak önce insan olabilmekten 

geçiyor. Ġnsan olmak; korku ve kuĢkuya yer vermeden, eylem ve düĢüncelerine 

Ģiddet bulaĢtırmadan ülkesini ve insanını sevmekten geçiyor. Ayrıca tüm 

ülkeleri ve vatandaĢlarını kıĢkırtmadan, savaĢa ve Ģiddete bulaĢtırmadan 

haksızlıklara karĢı durmalarına barıĢçı çözümlerle katkıda bulunabilecek 

kararlılık, cesaret ve metanetle bilgilendirmek yine öncelikle bilim adamlarına 

düĢüyor.”  

TÜRKBĠLĠM olarak disiplinler arası ilkelerimizle örtüĢen özgün ve 

bilimsel çalıĢmaları destekliyoruz. Bu sayımızla birlikte tüm dünyada taranan 

bir indekse girmenin mutluluğunu tüm editör ve hakemlerimiz baĢta 

yazarlarımızla paylaĢmayı ve akademik baĢarılarımızın devamını diliyor, en 

içten duygularımızla sevgi ve saygılar sunuyoruz.  

Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 
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TARĠHĠ BĠNALAR ĠÇĠN YAPISAL ÇÖZÜMLER 

Neslihan GÜZEL

 

 

ÖZET 

Tarihi binalar, özgün iĢlevlerini kaybetseler de yapısal özelliklerini 

korumakta, dolayısıyla yeniden kullanıma uygun olmaktadırlar. 

Bu binaların günümüz koĢullarında değerlendirilmesi sırasında binanın 

ve çevrenin özellikleri, arkeolojik ve mimari önemi, bozulma durumu, yeni bir 

iĢlev kazanma potansiyeli ve ekonomik desteği göz önünde bulundurulmaktadır.  

Bu çalıĢmada, fiziksel dayanımı yeterli ancak özgün iĢlevini günümüzde 

yerine getiremeyen binalara yeni bir iĢlev kazandırmak ve modernize etmek 

amacıyla uygulanan yapısal çözümler incelenecektir. Bu amaçla, Ġzmir, 

Türkiye‟den Kültür Varlığı olarak kabul edilen üç yapı örneği seçilmiĢtir. 

Bunlar; Ahmet PiriĢtina Kent ArĢivi Müzesi, Tarihi Havagazı Kültür Merkezi, 

Konak Pier AlıĢveriĢ Merkezi'dir (Tablo 1)


. 

 

Tablo 1 Ġncelenecek binaların genel özellikleri 

Binanın Adı Yapım Yılı Mimarı Yeri 

Ahmet PiriĢtina Kent 

ArĢivi Müzesi 

1930-1932 Mimar Mesut 

Özok 

Ġzmir, 

Türkiye 

Tarihi Havagazı Kültür 

Merkezi 

1862 Laidloux&Sons 

(ek yapılar 

Mimar Fuad) 

Ġzmir, 

Türkiye 

Konak Pier AlıĢveriĢ 

Merkezi 

1850-1890 Gustave Eiffel Ġzmir, 

Türkiye 

 

Bu bina örnekleri üzerinde gerçekleĢtirilen taĢıyıcı sistem onarım ve 

güçlendirme çözümleri ile birlikte mekansal düzenlemelerde ve bölücü 

elemanlarda yapılan değiĢimler incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Tarihi Bina, Kültür Mirası, Onarım, Güçlendirme, 

Yeniden Kulanım 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr., DEÜ. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Kampusu, Buca/Ġzmir. 

E posta: neslihan.guzel@deu.edu.tr 
 Bu çalıĢma; 15-17 Ekim tarihlerinde, „8. Uluslararası Tarihsel Binaların Yapısal Analizleri 

SAHC 2012 Konferansı Wroclaw Polonya‟da sunulan uluslararası bildirinin geniĢletilerek 

Türkçe‟ye çevrilmiĢ halidir. 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

2 
 

 

STRUCTURAL SOLUTIONS FOR THE HISTORICAL BUILDINGS 

ABSTRACT 

Both historical buildings lost their original functions they preserve their 

structural properties and they‟re still remain in a proper condition for reuse. 

While reassessment through current conditions environments‟ and these 

buildings features  archaeological and architectural importance, degradation 

status, their potential for gaining truly a new function and economic supports‟ 

are all taken into consideration. 

In this study, structural solutions apply for buildings have sufficient 

physical strength but which unable to perform their original function fully in 

today will be examined in order to modernize and to add new functionality for 

them.  

In this study, structural solutions will be examined in order to modernize 

and acquiring a new function for historical buildings. For this purpose, three 

structures example were chosen from Izmir, Turkey which they also recognized 

as cultural heritage. These are; 'Ahmet PriĢtina' City Archive Museum, 

Historical Lighting Gas District Culture Center and 'Konak Pier' Shopping 

Center (Table 1). 

Table 1 The general characteristics of the building 

The name of the 

building 

Construction 

Year 

Architect Location 

'Ahmet PriĢtina' 

City Achive 

Museum 

1930-1932 Mesut Özok Ġzmir, 

Turkey 

Historical Lighting 

Gas District 

Culture Center 

1859-1862 /  

1931-1935 

Laidloux & Sons 

/additional buildings: 

Architect Fuad 

Ġzmir, 

Turkey 

'Konak Pier' 

Shopping Center 

1850-...-1890 Gustave Eifel Ġzmir, 

Turkey 

Throughout the analyses structural system repair and strengthening 

solutions and changes in the spatial arrangements and partial elements realized 

on these examples will be examined. 

Keywords:  Historical Building, Cultural Heritage, Repairing, 

Strengthening, re-use. 
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1. GĠRĠġ 

 

Mekan, içindeki çevre Ģartları ve kullanıcılarıyla anlam bulup 

Ģekillenmektedir. Binanın yaĢayan bir mekan haline gelmesi için doğru bir 

iĢlevle Ģekillenmesi gerekmektedir. Ġlk yapıldığı dönem, kullanıcı ihtiyaçları ve 

çevre koĢullarına göre Ģekillenen ilk iĢlev zamanla ekonomikliğini ve ihtiyaç 

olma durumunu kaybedebilmektedir. Bu gibi durumlarda hali hazırda bulunan 

ve ekonomik değeri kaybolmamıĢ ancak iĢlevini kaybetmiĢ bir kütle haline 

dönüĢmektedir. 

Çevremizdeki yapıların tamamı tarihsel süreklilik içinde bir anlam ifade 

etmektedir. Kültürel değerine bakmadan her birini birer belge olarak kabul 

edebiliriz. Herhangi bir iĢlevi olmayan bir yapının korunarak varlığını 

sürdürmesi olanaksızdır. Yapının yeniden kullanımında, birincil iĢlevine 

olabildiğince benzer iĢlevlerin seçilmesi, yapının fiziksel bütünlüğünü koruma 

açısından önemlidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda taĢıyıcı sistemi ve 

yapı bütünlüğünü fazla değiĢime uğratmayacak çözümlere gidilmelidir 

(Tütengil,A., 1995, sf 6-13). 

Tarihi yapıların mekansal dönüĢüm nedenlerini iki duruma bağlayabiliriz. 

Birinci durum, fiziksel dayanımı yetersiz olduğu ve kullanıcılar için tehlike arz 

ettiği için kullanılmayan -veya yıkılan- yapılardır. Ġkincisi ise, fiziksel dayanımı 

yeterli olmasına karĢın, yapıldığı anda kazandığı ilk iĢlevini artık yerine 

getirmeyen ve bu nedenle kullanılmayan yapılardır.  

 

2. YENĠDEN ĠġLEVLENDĠRĠLMĠġ TARĠHĠ YAPILARIN 

ĠNCELENMESĠ 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Ġzmir'de kültür mirası olarak kabul edilen 

Ahmet PriĢtina Kent ArĢivi Müzesi, Tarihi Havagazı Kültür merkezi ve Konak 

Pier AlıĢveriĢ Merkezi inceleme kapsamına alınmıĢtır. Bu yapıların tarihsel 

geliĢimi, mimari özellikleri ve mekansal dönüĢüm amacıyla gerçekleĢtirilen 

yapısal çözümler incelenecektir. 
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2.1 „Ahmet PiriĢtina‟ Kent ArĢivi Müzesi, Ġzmir 

 

Tablo 2.1 Genel özellikler 

Eski iĢlev Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Merkez Binası 

Mimar Mesut Özok 

Yapım tarihi 1930-1932 

ĠnĢaat alanı 2000 m
2
 

Tescil tarihi 1988 

Yeni iĢlev Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ahmet PiriĢtina Kent ArĢivi 

ve Müzesi 

Mimar Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Etüd Proje ġube Müdürlüğü 

Yapım tarihi 2001 

 

2.1.1 Yapının tarihçesi 

Önemli ticaret merkezlerinden olan Ġzmir‟de sık görülmeye baĢlanan 

yangınlar, kentte ticareti ve hayatı durma noktasına getirmiĢtir. Bu nedenle 

XIX. Yüzyılda baĢlayan örgütlü önlemler arttırılmıĢtır. Yine de bu çaba, kentin 

büyük bir bölümünü etkileyen ve yok eden 1922‟deki büyük yangını 

engelleyememiĢtir. 1924‟te çıkartılan kararla tüm itfaiye hizmetleri belediyeye 

geçmiĢ ve devamında merkezi bir yere ihtiyaç duyulmuĢtur. 1926‟da belediyece 

Ġtfaiye Merkez Binasının, bugünkü yerinde yapılması kararı alınmıĢtır. 1930-

1932 yılları arasında inĢa edilen bina erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin 

etkilerini taĢımaktadır. Bu tarihten sonra 1932, 1938ve 1950‟li yıllarda 

ihtiyaçlara göre binaya ekler yapılmıĢtır (ġekil 2.1.1) (APĠKAM 2004).  

 

                

 

ġekil 2.1.1 Ġzmir Ġtfaiye Binası (APĠKAM 2004). 
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2.1.2 Yapıya yeni iĢlev kazandırma kararının alınma süreci 

ĠĢlev değiĢikliği konusu gündeme gelmeden önce, 1988 yılında II.
1
 sınıf 

olarak tescillenmiĢtir. 1995 yılında yapının bulunduğu arsanın bitiĢik arsa ile 

birleĢtirilerek üzerine Ġzmir Plaza yapılması için belediyeye baĢvurulmuĢ, 

bunun üzerine Ġtfaiye Binasının grup derecesi I
2
 olarak değiĢtirilerek yıkım 

ihtimali engellenmiĢtir. 1998yılına kadar mahkeme itiraz süreci yaĢanmıĢ ve 

Kültür Bakanlığının aldığı karar değiĢmemiĢtir. Yapının geleceği ile ilgili 

belirsizliğin yaĢandığı bu süre boyunca yapının bakımı yapılmamıĢtır. 2000 

yılında sahip olduğu tarihi ve kültürel özelliklerini korunması amacıyla 

restorasyon çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Restorasyon çalıĢmalarının yanı sıra 

üstleneceği yeni iĢleviyle ilgili Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi baĢkanlık 

danıĢmanları Dr. Sabri Yetkin ve Dr. Fikret Yılmaz‟ın proje yürütücülüğünü 

yaptığı çalıĢmalar yapılmıĢtır (Yüceer, H.,2002,sf. 28-31) (ġekil 2.1.2). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 II. Grup yapılar: Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel 

yaĢam biçimini yansıtan yapılardır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mevzuatı, 13 Mart  2012) 
2 I. Grup yapılar:  Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini 

karĢılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayıĢını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, 

izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapılardır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Mevzuatı, 13 Mart  2012) 

 

 

ġekil 2.1.2 Ġzmir Ahmet PiriĢtina Kent ArĢivi ve Müzesi 

(Fotoğraf Cemal Emdem, 2008) 
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2.1.3 Mimari özellikler ve yapılan değiĢiklikler 

Erken Cumhuriyet dönemine ait kamusal yapıların ilk örneklerinden olan 

bina döneminin karakteristik özelliklerini göstermektedir. Ġlk iĢlev döneminde 

bünyesinde itfaiye araçlarının garajı, itfaiye görevlileri için yatakhane, lojman, 

idari birimler, spor salonu vb. iĢlevlerini barındırmaktadır. Yeni iĢlevinde bu 

mekanlar idari birimler, çalıĢma ve toplantı odaları, kütüphane, sergi salonu vb. 

iĢlevler kazanmıĢtır. Güney batı-kuzey doğu doğrultusunda yerleĢtirilmiĢ L 

planlı ana bina ġair EĢref Bulvarı ve 1371 sokak, daha sonra eklenen 

müĢtemilat yapısı 1372 sokak boyunca uzanmaktadır. Araç giriĢleri ve görevli 

giriĢi de yine bu cephede bulunmaktadır. Üç kat yüksekliğindeki yapının çatısı 

yükseklik farklarıyla iç mekandaki plana vurgu yapan kırma çatı ve teras çatı ile 

kapatılmıĢtır. Ana kütleye bahçe tarafından eklenmiĢ kare planlı kule yapıldığı 

dönemin çevresine göre en yüksek yapısıdır.  

L planlı ana yapının toplamda dört yaya giriĢi, dört araç giriĢi 

bulunmaktadır. Ġtfaiye araçlarının garajı olarak tasarlanmıĢ orta bölüm iki kat 

yüksekliğindedir. Bu bölümün kuzey doğu ve güney batısında kalan kısımlar ise 

üç kattan oluĢmaktadır. Zemin kat, ġair EĢref bulvarına açılan giriĢ aksı 

boyunca uzanan geniĢ bir koridor etrafında düzenlenmiĢ idari mekanlar, garaj, 

garajdan ulaĢılabilen kule, üst katlara ulaĢımı sağlayan merdiven, ve bu dolaĢım 

koridorundan bağımsız güneybatı köĢede bahçeden ulaĢılan spor odası, tuvalet 

ve üst kata çıkan merdiven kovasından oluĢur. 

Yeni iĢlevde giriĢ yine bu noktadan verilerek korunmuĢtur. Ġdari 

mekanlar sergi çalıĢma odası, müzik ve video odası iĢlevlerini kazanmıĢtır. 

Garaj müze ve sergi salonu olarak yeniden düzenlenmiĢtir. Kule yeni 

düzenlemede sembolik bir simge olarak iĢlevsiz bırakılmıĢtır. Üst katlara 

ulaĢımı sağlayan merdiven korunmuĢtur. Bahçeden giriĢi bulunan spor odası 

milli kütüphane çalıĢma odası olarak yeniden iĢlevlendirilmiĢtir.  

Birinci katta giriĢ koridoru üzerinde yer alan aynı büyüklükte bir koridor 

ve buraya açılan ofis mekanları bulunmaktadır. Koridorda garajı gören iç 

pencereler düzenlenmiĢtir. Yeni iĢlevinde bu pencereler korunmuĢ ancak sergi 

alanının ıĢıklandırma düzeni için camlar boyanmıĢtır. Garajın güney batısında 

kalan bölümde ise biri avluya diğeri bulvara bakan iki mekan diğer bölümlerle 

içeride iliĢkili değildir. Bu bölümler yeni iĢlevde Milli Kütüphane Kitap Deposu 

olarak değerlendirilmiĢtir. 

Ġkinci katta idari ofislerin üzerindeki mekanların plan Ģeması 

değiĢmemektedir. Bu mekanlar itfaiye müdürünün lojmanı olarak hizmet vermiĢ 

bu nedenle aynı katta mutfak, banyo ve tuvalet mekanları düzenlenmiĢtir. 

Garajın üzerinde, itfaiye erleri için yatakhaneler ve bunlara, iki uçtaki 

mekanlara ve garaja ulaĢımı sağlayan uzun bir koridor bulunmaktadır. Ayrıca 

bu katta bulunan ek bölüm itfaiye erleri için tuvalet ve duĢ olarak 

düzenlenmiĢtir. Yeni iĢlevde idari ofisler çalıĢma odası ve arĢiv görevlilerinin 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

7 

 

kullandığı mekanlar olarak düzenlenmiĢtir. Ġtfaiye müdürünün lojmanı olarak 

kullanılan kısım yeni iĢlevde yönetici odaları ve sekreter orası olarak 

düzenlenmiĢtir. Ġtfaiye erlerinin yatakhaneleri kent arĢivi çalıĢma ve konferans 

salonu ve kitap depoları olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

2.1.4 Yapısal özellikler ve yapılan değiĢiklikler 

Yapının duvarları taĢ, tuğla almaĢık malzemeden yığma kagir olarak inĢa 

edilmiĢtir. 65 cm kalınlığındaki bu duvarlar ikinci katta 50cm‟ye düĢmektedir. 

Zemin katta garaj/sergi salonunda temiz açıklık ihtiyacı nedeniyle ara taĢıyıcı 

eleman kullanılmamıĢtır. Fakat giriĢ koridoru boyunca uzanan bölümde iç 

duvarlar taĢıyıcı olarak yığma kagir olarak inĢa edilmiĢtir. Ġç duvarların kalınlığı 

45cm‟ye düĢmektedir. Ġçeride, birbirine paralel uzanan dıĢ duvarları enine 

birleĢtiren ve garajın iki yanında konumlandırılmıĢ, aynı kalınlıkta ikiĢer iç 

duvar da taĢıyıcı olarak çalıĢmaktadır. Diğer iç duvarlar 20 cm kalınlığında ve 

dolu tuğladan örülmüĢtür. YaklaĢık15mx23m boyutlarındaki garaj açıklığı 2,5 

m aralıklarla enine (50cm x 60cm) ve bunları dik kesen daha küçük kesitli 

boyuna yerleĢtirilmiĢ betonarme kiriĢlerle geçilmiĢtir.  

Zemin kattaki diğer geniĢ mekanlarda da açıklığa uygun kesitli yine 

betonarme kiriĢler kullanılmıĢtır. Üst katta daha geniĢ aralıklı betonarme kiriĢler 

ana çatı makaslarının altında yer almaktadır. AhĢap çatı makasları kalın dıĢ 

duvarlara oturtulmuĢtur. Temeller taĢıyıcı duvarların zemin kotundan 2,5 m 

aĢağıya uzanıp, 1 m de betonarme hatıl döĢenerek inĢa edilmiĢtir. DıĢ sıva 

kireçli harçla yapılmıĢ ve 6 cm kalınlığındadır. Ġç sıva 4 cm kalınlığındadır. 

Ofis duvarlarında yerden tavana kadar lambri kaplanmıĢtır. Yeni iĢlevde ofisler 

drama salonu olarak yeniden düzenlenirken lambriler sökülmüĢ ve yerine 

duvarlar plastik esaslı boya ile boyanmıĢtır. 

Ġç ve dıĢ mekan pencerelerinin tümü ahĢaptır. Kapılar tek ve çift kanatlı 

olmak üzere ahĢap veya ahĢap-cam olarak kullanılmıĢtır. Bulvara açılan garaj 

kapıları makara sistemi ile yukarı kalkan metal kapılardır. Bahçeye açılan demir 

kapılar ise kapı üzerindeki raylar ile duvarların içe bakan kısımlarına 

kaymaktadır. Yer döĢemesi olarak 20x20cm boyutlarında desenli karo mozaik, 

ahĢap rabıta, Ģap ve dökme mozaik kullanılmıĢtır. Tavanlar sıvalı ve 

badanalıdır. Garaj üzerinde taĢıyıcı sistemi gösteren betonarme kiriĢler de sıvalı 

ve badanalı olarak açıkta bırakılmıĢtır. 
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2.2 Tarihi Havagazı Kültür Merkezi, Ġzmir 

 

Tablo 2.2 Genel özellikler 

Eski iĢlev Havagazı Fabrikası 

Mimar Laidloux and Sons – (Mimar Fuad, ek yapılar) 

Yapım tarihi 1859-1862 / 1931-1935 

ĠnĢaat alanı 22.000 m2 açık alan içinde 2.850 m2 yapı alanı 

Tescil tarihi 1998 

Yeni iĢlev Kültür Sanat Merkezi 

Mimar Es Yapı ġehircilik Mimarlık Restorasyon San. Tic. Ltd. 

ġti 

Yapım tarihi 2005-2009 

 

2.2.1 Yapının Tarihçesi 

19. yüzyılda dıĢ dünya ile güçlü bir bağ kuran Ġzmir, yüzyılın ikinci 

yarısında endüstri faaliyetleri yoğunlaĢmıĢ ve buna yönelik ihtiyaca cevap veren 

yapılar hızla kent içindeki yerlerini almıĢtır. Ġzmir‟in havagazı ile aydınlatılması 

iĢi, 1859 yılında40 yıllığına Fransız "Laidloux and Sons” firmasına -A. 

Edwards- verilmiĢtir Ancak yapının inĢaatı 1862 yılında tamamlanmıĢtır. 

Havagazı Ģebekesi kısa sürede Ģehrin birçok bölgesine ulaĢmıĢtır. Havagazı 

Ģebekesinin savaĢ döneminde zarar görmesine ve süreç içinde elektrik 

kullanımının önem kazanmasına rağmen tesis Cumhuriyet döneminde de 

faaliyetini sürdürmüĢtür.1924 yılından itibaren Belediye iĢletmede görev almıĢ, 

1931 yılında Ġngiltere‟den yeni bir ocak getirtilmiĢtir (Kayın, E., ġimĢek, E., 

2009, sf. 14-19). 1935‟te önemli oranda yıpranmıĢ ve teknolojisi eskimiĢ olan 

yapı, Cumhuriyet Döneminde yabancı Ģirketlerin imtiyazları uzatılmadığı için 

Belediye‟ye devredilmiĢtir (Çelikoğlu, I., Baylan, S., Dikmen, E.,& Köran, 

E.K.,2009, sf. 32-35 ). Bu dönemde çeĢitli mekanik aksam ile tuğla baca yapımı 

için Mimar Fuad görevlendirilmiĢtir. 1994 yılında ekonomik ömrünü 

tamamlamıĢ olarak Belediye Meclisi‟nin kararı ile kapatılmıĢtır. 2000‟li yıllara 

yaklaĢırken ESHOT Genel Müdürlüğü‟ne bağlı tamir ve bekleme yeri olarak 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Kayın, E., ġimĢek, E., 2009, sf. 14-19) (ġekil 2.2.1 

ve ġekil 2.2.2). 
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2.2.2 Mimari özellikleri ve yapılan değiĢiklikler 

Ġzmir Liman Arkası Bölgesinde yer alan yapı merkezi ulaĢım aksları 

üzerinde bulunmaktadır. Deniz tarafında Liman Caddesi, yan ve arka cephesi de 

ġehitler Caddesi ile çevrilmektedir. Alana giriĢ Liman Caddesi ve ġehitler 

Caddesinin ayrım noktasından, arsanın kuzey batı köĢesinden yapılmaktadır. 

Eski iĢlevde bu giriĢ ġehitler Caddesi üzerinde arsanın batı kenarından 

yapılmaktayken, yeni düzenlemeyle giriĢ eskiden Katran Havuzunun bulunduğu 

köĢeye çekilmiĢtir. Eski iĢlevde Dökümhane olarak kullanılan tescilli yapı yeni 

iĢlevde kafeteryaya çevrilmiĢtir. Hemen yanında bulunan 46,30 m 

 

ġekil 2.2.2 Tarihi Havagazı Kültür Merkezi (Ġzmir Belediyesi  

arĢivi, 2008) 

 

ġekil 2.2.1 Havagazı Fabrikası (Ġzmir Belediyesi arĢivi, 

2008) 
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yüksekliğinde baca, aynı zamanda tesisin simgesel yapılarındandır ve iĢlev 

verilmeden peyzaj öğesi olarak korunmuĢtur.  

Bacayla beraber tesisin kimliğini oluĢturan yatay ve düĢey fırınlar ile iki 

gazometre sökülmüĢtür. Ġkincil iĢlev çalıĢmalarında sadece doğu cephesinde 

bulunan küçük gazometre kısmi olarak canlandırılmıĢ, güney batıdaki büyük 

gazometrenin ise zeminde izleri belirtilmiĢ yeri otopark olarak 

değerlendirilmiĢtir. Arsanın merkezinde bulunan eski iĢlevi su deposu olan yapı, 

yeni kullanımda çay evi olarak düzenlenmiĢ ve çevresindeki meydan 

düzenlemesiyle odak noktası haline getirilmiĢtir. 

Yanında bulunan makine dairesi, atölye ve okuma salonuna; üretim 

sayacı ve laboratuar binası teknik servis ve satıĢ birimine dönüĢtürülmüĢtür. Ġlk 

iĢlevi idari bina olan yapı iĢleviyle beraber aynen korunmuĢtur. Arsanın 

güneyinde bulunan malzeme ambarı, yeni iĢlevinde atölye ve restoran olarak 

kullanılırken, arsanın doğusunda bulunan atölye ve yemekhane yapısına sergi 

salonu iĢlevi de eklenmiĢtir. 

Eski iĢlev döneminde de kısmen boĢ olan arsanın kuzey doğu köĢesi, 

çevre düzenlemesi projesi kapsamında açık hava kültürel sanat alanı olarak 

düzenlenmiĢtir.19. yüzyıl yapıları tuğla kullanımı, çatı formları gibi 

karakteristikleri ve basık kemerli pencereler, çatı makasları gibi öğeleriyle 

Avrupa‟daki benzerleriyle dil birliği kurarken, Cumhuriyet dönemi eklerini 

ayrıĢtırabilmek mümkündür. 

 

2.2.3 Yapısal özellikler ve yapılan değiĢiklikler 

Yapı topluluğunun tamamı dönemin geleneksel yapım sistemi olan dolu 

tuğla yığma kagir sistemden inĢa edilmiĢtir. Duvar kalınlıkları geçilen açıklığa 

göre 40cm ile 60 cm arasında değiĢmektedir. Bölmelerin bulunduğu yapılarda iç 

duvarlar taĢıyıcıdırlar. Sadece tek bir mekanda ayrıca taĢıyıcı kolon 

bulunmaktadır. Çelik kolonlar kafes sistem ile oluĢturulmuĢ 40cmx20cm 

ölçülerindedir. 

Simgesel değeri büyük olan baca yapısı 46,30 m yüksekliğindedir. Yığma 

kargir taĢıyıcı sistemine sahip yapı dolu tuğla ve halka Ģeklindeki çelik 

hatıllardan oluĢmuĢtur (Akyutlaklı, Çaylan, Pöğün, 1999, sf.39). Günümüze 

ulaĢamamıĢ pistonlu gaz tanklarından büyük olanı 30m, küçük olanı ise 20m 

çapındadır. 

Çatı sistemi çelik makaslardan oluĢturulmuĢtur. AĢık ve mertekler 

açıklığa göre değiĢen boyutlarda ahĢap malzemeden yapılmıĢlardır. Kiremit altı 

tahtası üzerine Marsilya tipi kiremit ile örtülmüĢtür. Pencere açıklıkları iç 

mekanın doğal ıĢık almasını sağlayacak geniĢlikte yapılmıĢtır.140cmx200cm ile 

80cmx160cm ölçülerinde değiĢen pencere boyutları bulunmaktadır. GeniĢ 
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açıklıklı pencere üstlerinde kemer biçimli, daha küçük açıklıklı pencerelerde ise 

düz biçimli lentolar kullanılmıĢtır. 

Ġç mekanda düĢey hareketi sağlayan iki kollu ve çift sahanlıklı çelik 

merdivenin paslanma sonucu yıpranan çelik taĢıyıcı kolonları yenilenmiĢ ve 

antipas boya ile korumaya alınmıĢtır. Basamaklarda 4cm kalınlığında masif 

ahĢap malzeme kullanılmıĢtır. 

 

2.3 Konak Pier AlıĢveriĢ Merkezi, Ġzmir 

Tablo 2.3 Genel özellikler 

Eski iĢlev Gümrük Deposu ve Antrepo 

Mimar Gustave Eiffel 

Yapım tarihi 1850-1854, 1865-1870, 1870-1875, 1890 

ĠnĢaat alanı 18.000 m² 

Tescil tarihi 1994 

Yeni iĢlev AlıĢveriĢ, Kültür ve Eğlence Merkezi 

Mimar Salih Z. Pekin, MATU Mimarlık Aġ 

Yapım tarihi 1995-1997 

 

2.3.1 Yapının Tarihçesi 

Binalar grubu olarak zaman içinde büyüyen yapıların ilki 1854 yılında 

tamamlanmıĢ Fransız Gümrüğü Binasıdır. Ardından 1970 yılında Osmanlı 

Gümrüğü Binası ve Batı Cephesi Gümrük Binası yapıya eklenmiĢtir (ġekil 

2.3.1). Ġhtiyaca göre 1975 yılında iki bina arasına Antrepo Binaları inĢa 

edilmiĢtir (ġekil 2.3.2). En son olarak 1890 yılında deniz bir kez daha 

doldurularak Büyük Hol olarak adlandırılan bölüm ile yapı geliĢimini 

tamamlamıĢtır. 

 

  

ġekil 2.3.1 Gümrük Binası kuzey tarafı     ġekil 2.3.2 Gümrük Binası güney tarafı 

(Zeybek, T.,2011)   depolar  (Zeybek, T.,2011) 
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Bina birincil iĢlevini yitirdikten sonra, alıĢveriĢ merkezi oluncaya kadar 

geçen sürede bir çok farklı iĢlevde kullanılmıĢtır. Binanın mülkiyeti Türkiye 

Denizcilik ĠĢletmeleri Aġ‟ne aittir. Fakat bir bölümü Deniz Kuvvetlerine 

ayrılmıĢ, büyük bir bölümü de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟ne kiralanmıĢtır. 

Belediye bu dönemde binayı (Güney Rıhtımı) balık hali olarak düzenlemiĢ ve 

kullanmıĢtır. Daha sonra son dönemlerde bir bölümü otopark olarak 

kullanılmıĢtır. Günümüzde ĠZMER tarafından alıĢveriĢ, kültür ve eğlence 

merkezi olarak iĢletilmektedir (ġekil 2.3.3, ġekil 2.3.4). 

 

2.3.2 Mimari Özellikleri ve yapılan değiĢiklikler 

Birincil iĢlevi Fransız Gümrüğü Binası ve Antrepo olarak kullanılan iki 

yapı yenileme çalıĢmalarında birleĢtirilerek “büyük temalı mağaza” olarak 

düzenlenmiĢtir. Bu bölüme eklenecek batar kat ile mağazanın kullanım alanı 

arttırılmıĢtır. 

Osmanlı Döneminde inĢa edilmiĢ bölüm çeĢitli dükkânların yer alacağı 

Ģekilde düzenlenmektedir. Osmanlı Gümrük Binası‟nın batı bölümünde 

sinemalar ve aynı bölümün kuzey cephesinde rıhtım aktivitelerine yönelik 

kafeteryalar yer almaktadır. Büyük holün güney cephesi, giriĢleri dıĢarıdan da 

yapılabilen yeme-içme alanı olarak düzenlenmiĢtir. 

  

2.3.3. Yapısal Özellikleri ve yapılan değiĢiklikler 

Yapı 200m x 11m ve 108m x 50m ölçülerinde iki bloktan oluĢmaktadır. 

DıĢ duvarlar 50 cm kalınlığında kesme taĢ malzemeden yapılmıĢtır. “Bina 

alıĢveriĢ merkezi yapılmadan önce esas iĢlevinden farklı kullanılmasından ve 

yapılan kötü tadilatlardan dolayı yıpranmıĢtır. Binanın mimari öğeleri de bu 

tadilatlar sırasında değiĢtirilmiĢ ve yıpranmıĢtır. Büyük hasar görmüĢ olan 

Fransız Gümrüğü Binası dıĢ duvarları ve ara bölme duvarları ile Büyük Holün 

Doğu cephesi duvarı her iki yüzündeki bozulmuĢ (çürümüĢ) sıvalar kazındıktan 

 

ġekil 2.3.3 Konak Pier AlıĢveriĢ Merkezi   ġekil 2.3.4 Konak Pier AlıĢveriĢ 

Doğu tarafı (wikipedia, 2007)   Merkezi Batı tarafı (ĠTU sözlük) 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

13 

 

sonra her iki yüzüne çelik profil ve lamalar monte edilmiĢ, bu profil ve 

lamalara, perfore çelik tabaka kaynaklanarak sıva tutucu yüzey oluĢturulmuĢtur. 

Bu Ģekilde takviye edilerek sağlamlaĢtırılan moloz taĢ duvar bünyesine ilk önce 

katkılı çimento harçlı sıva uygulandıktan sonra orijinaline uygun olarak iri 

taneli sıva ve düz sıva uygulaması yapılmıĢtır. Ġç mekandaki ve deniz tarafında 

dıĢ cephedeki taĢıyıcılar, dönemin yaygın kullanımındaki daire kesitli dökme 

demir kolonlardan oluĢmaktadır. Kolonlar 30cm çapındadır ve 6m'ye 2m'lik 

akslara yerleĢtirilmiĢtir. (ġekil 2.3.4, ġekil 2.3.5). Denizin doldurulmasıyla elde 

edilen alan dayanımsız bir zemine sahiptir. Temellerin durumu bina yüklerini 

zemine aktarma görevini yapamaz duruma geldiğini göstermektedir. Yapılan 

güçlendirme çalıĢmalarında bina tabanı en az 25cm kalınlığında, radye temel 

yerine geçen betonarme döĢeme ile desteklenmiĢtir. Kullanılan katkılı beton ile 

tüm yüzeyde su yalıtımı yapılmıĢtır (Pekin, S. Z.,1998, sf. 80-89). 

 

Binanın moloz taĢ duvarları büyük ölçüde hırpalanmıĢtır. Moloz taĢ 

duvarlar yer yer takviye edilerek sağlamlaĢtırılmıĢ, oluĢan çatlaklara katkılı 

beton enjekte edilerek ve metal kenetler kullanılarak güçlendirme yapılmıĢtır. 

Metal çatı konstrüksiyonunda eskiyen profiller aslına uygun olarak 

yenilenmiĢtir. Ayrıca bu profiller, çatı konstrüksiyonun orijinaline uygun olarak 

birleĢtirilmiĢlerdir.  Çatı strüktürünün üzerine kiremit altı tahtası ve ısı yalıtımı 

sağlamak amacıyla 6 mm kalınlığında taĢ yünü levhalar döĢenmiĢtir. Bunların 

üzerine 80/50 mm en kesite sahip latalar hava boĢluğu bırakacak Ģekilde 

yerleĢtirilerek, üzerine 18mm kalınlığında suya dayanımlı kontrplak malzeme 

döĢenmiĢtir.  

Bu Ģekilde oluĢturulmuĢ kiremit altı tabakası üzerine gereken açıklıklarda 

ahĢap kadronlar çakılarak, Marsilya tipi kiremitler galvanizli tellerle bağlanarak 

döĢenmiĢtir. Çatıda kaybolmuĢ saydam elemanlar, aslına uygun boyutlarında, 6 

mm kalınlığında ısı ve ıĢık yalıtımlı cam ile yenilenmiĢtir. AhĢap çatı örtüsünün 

bulunduğu bölüm oluklu kiremit ile kaplanmıĢ, aslında oluklu galvanize sac 

 
ġekil 2.3.4 Ġç görünüm (Matu,2005)     ġekil 2.3.5 Ġç görünüm (Matu,2005) 
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kaplanan yerler ise poliüretan ısı yalıtımlı alüminyum sandviç panellerle 

değiĢtirilmiĢtir (Pekin, S. Z.,1998, sf. 80-89). 

Antrepo binası çelik konstrüksiyonları Eiffel‟in mühendislerince 

tasarlanmıĢ ve Eiffel‟in yapılarında kullandığı çelik konstrüksiyon elemanların 

üretildiği Belçika‟daki atölyelerde üretilerek, gemilerle taĢınıp yerine monte 

edilmiĢ, pik döküm ve çelik profil kolon ve makaslardan oluĢmaktadır 

(Arkitera,2 Kasım 2002). Ayrıca Osmanlı Gümrüğü olarak yapılan bölümde 

yığma duvarlar dıĢında ahĢap karkas da kullanılmıĢtır. Burası yeni iĢlevinde 

butik ve reyonların bulunacağı moda merkezi ve sinemaların bulunduğu bölüm 

olarak kullanılmaktadır. Ġlk yapıldığı dönemde yapının zemin kaplamasında 

Efes Antik ġehri‟nin taĢları kullanılmıĢtır (Arkitera, 23 Haziran 2008). 

DöĢemedeki bazalt taĢlar söküldükten sonra 25 mm kalınlığında tabakalar 

halinde kesilerek yeniden döĢeme malzemesi olarak kullanılmıĢtır. Rıhtımda 

bulunan mevcut parkeler sökülüp yeniden döĢenmiĢtir. 

 

3. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Bu çalıĢmada inceleme konusu olarak ele alınan binalarda yapılan 

değiĢiklikler Tablo 3.1‟de ortaya konmuĢtur. Yapılan incelemeler sonucunda, 

fiziksel dayanımı yeterli fakat artık iĢlevini kaybetmiĢ bu binaların yeni bir iĢlev 

ile kullanılması, mevcut hazır alt yapıyı kullanmak, yapının çevresiyle olan 

simgesel iliĢkileri, yapının tarihi değeri, süre kısıtlamaları, kaynak kısıtlamaları 

vb. nedenlerle yatırımcılar tarafından tercih sebebi olmuĢtur. 

Öncelikle, bu binaların taĢıyıcı sistemlerinde onarım ve güçlendirilme 

yapılmıĢtır. Bu yapılarda yeni iĢlevin getireceği mekansal ihtiyaca ve yeni 

programa göre iç mekan düzenlemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  Bu noktada yapılan 

müdahalelerin bazı sınırlayıcıları vardır. Bunlar; yasal düzenlemeler ve 

yönetmelikler, yapının tescilli olup olmadığı, yeni iĢlevdeki mekanların alan 

ihtiyacı, mevcut yapının taĢıyıcı sisteminin fiziksel yeterliliği vb. 

Eski binaların tescilli yapı olma ve olmama durumu yapılacak 

müdahalelerde önem kazanmaktadır. Tescilli yapıların tarihi mirası koruma ve 

gelecek nesillere aktarma amacıyla yeniden kullanılması söz konusu iken, 

tescilli olmayan yapılarda bu yaklaĢımdan farklı olarak ekonomiklik ön plana 

çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, bir yapının yeni bir iĢlev ile yeniden kullanılması için 

ekonomiklik, tarihi değer, kullanıcıların yapıyı benimsemesi, yapının çevresi 

içinde bir röper noktası olması, altyapı sistemlerinin kullanılabilir olması ve 

yapılan eklerin yapıya çok fazla ek yük getirmeyecek olması gibi kriterler göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Ġncelenen tarihi binaların mekansal dönüĢümleri için gerçekleĢtirilen 

yapısal çözümler Tablo 3.1'de yer almaktadır. 
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Tablo 3.1 – Ġncelenen tarihi binalarda yapılan değiĢikliklerin karĢılaĢtırılması 

 

DeğiĢiklikler   /    Binanın Adı 

Ahmet 

PiriĢtina 

Kent 

ArĢivi 

Müzesi 

Tarihi 

Havagazı 

Kültür 

Merkezi 

Konak 

Pier 

AlıĢveriĢ 

Merkezi 

Mekanın eski iĢlevini koruması - - - 

Mekanın eski iĢlevinin değiĢtirilmesi √ √ √ 

Mevcut yapıyla bağlantılı ek yapı 

yapılması 

- - √ 

Eski iĢleve sonradan eklenen mekanların 

kaldırılması 

√ √ - 

DüĢey dolaĢım sisteminde değiĢiklik 

yapılması 

- - - 

Yatay dolaĢım sisteminde değiĢiklik 

yapılması 

- - √ 

Ara kat oluĢturma - √ - 

DöĢeme kaldırılması - - - 

Temellerin güçlendirilmesi    √ 

TaĢıyıcı sistemin güçlendirilmesi - √ √ 

TaĢıyıcı sistemin onarılması  √ √ 

Duvar kaldırılması √ - - 

Duvar eklenmesi - - √ 

Duvarların güçlendirilmesi - - √ 

Pencere kapı doğramalarının 

yenilenmesi 

- √ √ 

Duvarlarda sıva ve boya yenilenmesi √ - √ 

DöĢeme kaplamalarının yenilenmesi √ √ √ 

Eski döĢeme kaplamalarının korunması √ - √ 

Çatı konstrüksiyonunun yenilenmesi - √ √ 

Çatı konstrüksiyonunun değiĢtirilmesi  - - - 

Çatı eki yapılması - - - 

Çatı kaplamasının değiĢtirilmesi - √ √ 

Çelik kolon ve çatı makaslarının 

boyanması  

 √ √ 

Açık alanların yarı açık alana 

dönüĢtürülmesi 

√ √ √ 

Açık alanların kapalı alana 

dönüĢtürülmesi 

- - - 

Kapalı alanın açık alana dönüĢtürülmesi - - - 
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ÖZET 

DavranıĢsal coğrafya, insanların değiĢken ilgi alanları, sosyo-kültürel 

altyapı, eğitim ve bilinçlenme düzeylerindeki farklılıklardan hareketle, 

yaĢadıkları çevreyi nasıl algıladığını ve farklı algılama süreçleri üzerinde etkili 

faktörlerin ne olduğunu inceler. ġüphesiz, çevre ve insan arasında sürekli ve 

karĢılıklı bir etkileĢim vardır. Sözü edilen bu etkileĢim sırasında çevre, insana 

birtakım mesajlar gönderir, buna karĢılık insanlar yukarıda belirtilen faktörlerin 

etkisi ile aynı çevresel birimi birbirlerinden farklı biçimlerde algılar ve farklı 

sembollerle ifade ederler. Ġnsan ve çevre iliĢkilerinin en yoğun ve aktif biçimde 

gözlenebildiği yerleĢimler durumundaki kentler de çevre algısı üzerine 

yapılacak çalıĢmalar için adeta laboratuvar gibidir. Nitekim bu çalıĢmada, Ġzmir 

kent sakinlerinin yaĢadıkları kente iliĢkin mekânsal algıları ve buna etki eden 

yaĢ, cinsiyet, eğitim, ilgi alanları, hemĢerilik profilleri, kentsel bilinç düzeyleri, 

kentsel bütünleĢme - kentsel aidiyet durumları vb. faktörlerin çözümlenmesi 

temel amacımızdır. Makalenin alan çalıĢması için, yaĢları 18–70 arasında 

değiĢen, farklı eğitim düzeylerini, meslek gruplarını, sosyo-ekonomik düzeyleri 

dengeli biçimde temsil eden 109 Ġzmir kent sakini ile birebir görüĢmeler 

yapılmıĢtır. Bu görüĢmelerde, katılımcılara öncelikle yaĢadıkları Ġzmir‟i bir 

kentsel mekân olarak, nasıl algıladıkları ve bunu hangi mekânsal ve sosyal-

kültürel-siyasal sembollerle ifade ettikleri sorulmuĢ, böylelikle “İzmir” 

dendiğinde zihinlerinde çağrıĢım yapan kavram ve sembollere ulaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ardından, kentsel memnuniyet derecelerinin anlaĢılabilmesi için, 

kentin kendileri için çekici ve itici yanlarını öncelik sırasına göre sıralamaları 

istenmiĢtir. Elde edilen bilgiler istatistik yöntemlerle analiz edilmiĢ, kendi 

içinde sınıflandırılmıĢ ve çağrıĢım burçlarına aktarılarak yorumlanmıĢtır. Ek 

olarak, “İzmir” dendiğinde zihinlerinde Ģekillenen fotoğrafı, boĢ bir kâğıda 

çizmeleri/resmetmeleri istenmiĢ ve böylelikle de kent sakinlerinin Ġzmir temalı 

zihin haritaları çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Sonuç bölümünde ise, davranıĢsal 

coğrafya yaklaĢımı ile ve yukarıda belirtilen tüm sosyo-ekonomik ve kentlilik 
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ölçütleri doğrultusunda Ġzmirlilerin kentsel çevre algısı, ortaya çıkan 

farklılıklar / ortaklıklar temelinde yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.     

Anahtar sözcükler: Ġzmir, davranıĢsal coğrafya, coğrafi çevre, kentsel 

çevre algısı, zihinsel harita. 

 

 

“Izmir” of the Izmirians:  

A Fieldwork on Urban Environment Perception 

 

ABSTRACT 

Considering the differences in people‟s variable areas of interest, socio-

cultural background, education and level of consciousness, behavioral 

geography examines how differently people perceive the environment where 

they live and what those factors which are influential on these different 

perception processes are. There is no doubt that there is a continuous and 

mutual interaction between the environment and people. During the interaction 

concerned, the environment sends some messages to people. In return for this 

and under the influence of the above-mentioned factors, people perceive the 

same environmental unit differently and express it with different symbols. 

Cities, which are settlements where human and environmental relationships 

can be most intensively and actively observed, are all but like laboratories for 

the studies to be made on the perception of the environment. Likewise, our 

basic purpose in this study is to analyze the spatial perception, by the urban 

residents of Izmir, of the city where they live and the factors influencing this 

such as age, gender, education, areas of interest, citizenship profiles, levels of 

urban consciousness, and statuses of urban integration - urban belonging. 

For the fieldwork of the paper, some 109 urban residents, who were aged 18-

70 years, who represented different education levels, professional groups and 

socio-economic levels in a balanced fashion were selected as the sample group. 

In the fieldwork, the participants were first of all asked how they perceived 

Izmir - where they lived - as an urban space and with which spatial and 

social/cultural/political symbols they expressed this. In this way, it was 

intended to reach the concepts and symbols that came to their mind when they 

heard “Izmir”. Later on, this time in order to understand their degree of urban 

satisfaction, they were asked to put the pull and push sides of the city for them 

in order according to the order of priority. The obtained information was 

analyzed with statistical methods, classified within them, transferred to 

constellation of connotations and interpreted. In addition, they were asked to 

draw/depict the photograph shaped in their mind when they heard “Izmir” on 
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an empty page. In this way, it was intended to analyze the mind maps of the 

urban residents on Izmir. In the conclusion part, with a behavioral geography 

approach and in line with all above-mentioned socio-economic and urbanism 

criteria, it was intended to interpret the perception of the urban environment 

by the people of Izmir on the basis of the revealed differences / common 

points. 

Keywords: Izmir, behavioral geography, geographical environment, 

urban environment perception, mental map. 

 

GiriĢ 

Bilindiği gibi coğrafi çevre; doğal ve beĢeri çevre unsurlarının iç içe 

geçtiği ve bu faktörlerin sürekli olarak birbiri ile etkileĢim halinde olduğu bir 

iliĢkiler bütünüdür. Aynı coğrafi çevrede yaĢayan insanlar, bulundukları ortamı 

çoğu zaman diğerlerinden farklı Ģekillerde algılar ve yorumlar.  Hiç Ģüphe yok 

ki, her insanın kendine özgü bir coğrafyası vardır ve bu coğrafya; insanların 

yaĢ, cinsiyet, deneyim, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda Ģekillenerek 

yorumlanır (Bunting- Guelke 1979).  

Coğrafya bilimi, insan-mekân iliĢkilerinin değerlendirilmesinde, 

geçmiĢten bu yana, çoklu bir bakıĢ açısına sahiptir. DavranıĢsal coğrafya baĢlığı 

altında incelenen çevresel algı konusu da bu çoklu bakıĢ açısının ürünüdür. 

Coğrafyanın alt dallarından biri olan davranıĢsal coğrafya; aynı coğrafi çevreyi 

paylaĢan insanların, sosyo-kültürel altyapısı, eğitim, bilinçlenme düzeyi ve ilgi 

alanlarındaki farklılıklardan hareketle yaĢadığı çevreyi nasıl farklı biçimlerde 

algıladığını ve bu farklı algılama süreçleri üzerinde etkili faktörlerin neler 

olduğunu inceler. Özetle, insan davranıĢlarının temelinde yaĢadığı çevrenin 

doğal ve karĢılıklı bir etkisi varsa, insan-çevre iliĢkileri konusuna odaklanmıĢ 

bir bilim olan coğrafya için de “çevresel algı”  temel bir araĢtırma konusudur 

(Özgüç-Tümertekin 2000). 

Ġnsan-çevre arasındaki iliĢkilerin en yoğun ve farklı biçimlerde 

örneklerinin yaĢandığı mekanlar olarak ayırt edilen kentler de bu konuda 

yapılacak çalıĢmalarda çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, kentler çoğu 

zaman, uygarlığın, geliĢme ve teknolojinin, refahın, estetiğin ve insana dair her 

türlü olumlu Ģeyin kökeni ve merkezi kabul edilirler. Ancak ülkemizdeki 

örnekleri gibi, göçe bağlı olarak hızlı ve kontrolsüz olarak büyüyen kentlerde, 

artan kent nüfusu demografik profili parçalı, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan 

tabakalı ve kozmopolit bir yapıya bürünmüĢtür (Karadağ-Koçman, 2009). Kent 

içinde, sözü edilen farklılıkların yarattığı sosyo-ekonomik ve kültürel çeĢitlilik, 

aynı kentte yaĢayan bireyler arasında kentsel mekânın birbirinden farklı 

Ģekillerde algılamasına ve yorumlanmasına yol açmıĢtır.  
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Ġnsanların çevresel algılarının oluĢumunda, kentlerin ve yerleĢtikleri 

mekânın fiziki ve beĢeri çevreye iliĢkin bileĢenlerinin etkili olduğunu iddia eden 

LYNCH bu alandaki ilklerden biri olan çalıĢmasında, Boston, Jersey City ve 

Los Angeles‟te yaĢayanların, çevredeki görsel enformasyonları nasıl 

algıladıkları konusuna yoğunlaĢmıĢtır. AraĢtırmada yaĢ, cinsiyet, sosyo-

ekonomik düzey açısından farklılaĢan bireylerle görüĢülerek sonrasında 

yaĢadıkları kentle ilgili zihinlerinde oluĢan fotoğrafı resmetmeleri istenmiĢ ve 

elde edilen verilerle, bu kentlere ait mekânsal algı ve imajı oluĢturulan öğeler 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır (Lynch 1960). ÇalıĢmanın sonunda, aynı mekânda 

yaĢayan insanların bile bu mekânı birbirlerinden farklı algıladığı ve bu algılama 

süreçlerinde etkili olan faktörlerin bile farklılaĢtığı anlaĢılmıĢtır. Aynı Ģekilde, 

1985–1987 yılları arasında International Geography Union (IGU) ve National 

Geographic Society (NGS)‟nin desteğiyle hazırlanan “Dünyanın Bölgesel 

Görünüşü” adlı çalıĢmada da, insanların dünya algıları ve zihinlerinde bunu 

nasıl sembolleĢtirdikleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır (Saarinen, 1988). 

Bu tarz çalıĢmaların son yıllardaki örneklerinden olan bir diğer çalıĢma 

da, 2009 yılında SÜDAġ ve GÖREGENLĠ tarafından hazırlanan  “Türkiye‟nin 

Modernleşme Macerasında Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Temsilleri” 

konulu çalıĢmadır. Bu çalıĢmada coğrafya ve çevre psikolojisi alanlarının farklı 

yaklaĢımlarından hareketle, hem coğrafi bir mekân ve hem de sosyo-kültürel bir 

bölge sıfatı ile “Avrupa” kavramının üniversite öğrencileri arasında nasıl farklı 

temsillere sahip oluğu incelenmiĢtir. 2011 yılı ortalarında davranıĢsal coğrafya 

temelinde bir kentsel çevre algısı çalıĢması da tarafımızdan yapılmıĢtır. 

“Üniversite öğrencilerinin kentsel çevre algısı üzerine bir araştırma: İzmir 

örneği” baĢlıklı çalıĢmada, kent yaĢamının birebir içinde etkin tavırları ile 

dikkat çeken Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri arasında Ġzmir 

temalı kentsel mekan algısı, ilgili anket analiz sonuçları, çağrıĢım burçları ve 

nihayet öğrencilere hazırlatılan Ġzmir konulu zihin haritaları aracılığı 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Özellikle çağrıĢım burçlarından elde edilen bilgiler ve 

zihin haritalarının yorumu öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, doğum yeri, Ġzmir‟de 

bulunma süresi, sosyo-ekonomik düzeyleri ile eğitim ve ilgi alanlarına iliĢkin 

bilgilerle çaprazlanarak değerlendirilmiĢtir. 

Bu makalemize konu olan çalıĢmamızda ise, Ġzmir kent halkının, ortak 

yaĢam alanları olan Ġzmir kenti konusundaki farklı algılama biçimleri 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  Kent halkı arasında farklılaĢan kentsel çevre algı 

formlarını çözümleyebilmek için bir soru formu düzenlenmiĢ, formda Ġzmir ile 

tanıĢmalarına ait göç öyküleri, “İzmir” ifadesi ile zihinlerinde çağrıĢım yapan 

kavramlar, Ġzmir kent yaĢamına iliĢkin olumlu-olumsuz görüĢleri konusunda 

sorular yöneltilmiĢtir. Bu sorular yardımıyla, kent halkının kentsel mekâna 

iliĢkin algılarının yanı sıra kentsel memnuniyet ve aidiyetleri konulu tutumları, 

kentsel yaĢam içinde ne kadar aktif oldukları, kentle ilgili beklenti ve kaygıları 

belirlenerek, zihinlerindeki Ġzmir kent kimliği konusunda çıkarımlarda 
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bulunulmuĢtur. ÇalıĢmanın bir sonraki aĢamasında, katılımcılardan “İzmir 

dendiğinde zihinlerinde oluşan fotoğrafı” kendilerine özgü sembollerle kâğıda 

aktarmaları istenmiĢtir. Böylece gerek sorulara verilen yanıtların istatistikî 

değerlendirmeleri gerekse özgün zihin haritalarının analiz edilmesi sonucu, kent 

halkı tarafından, ortak yaĢam alanları olan Ġzmir‟in nasıl farklı Ģekillerde 

algılandığı, bu farklı algılama biçimleri üzerinde etkili olan faktörler ile 

birbirinden farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip olan Ġzmirliler arasında 

nasıl değiĢkenlik gösterdiği açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Çevresel Bir Öğe Olarak  “Ġzmir Kenti” 

Ġzmir, 8500 öncesine dayanan kentsel yerleĢim geçmiĢi ile çok sayıda 

medeniyete ev sahipliği yapmıĢ, gerek liman kenti kimliği, gerekse gerisindeki 

zengin tarım hinterlandı ile desteklenen güçlü ticaret hacmi, sanayisi, hizmetler 

sektörü, zengin kent kültürü ile hemen her dönemde önemini korumayı 

baĢarmıĢ ender kentlerdendir. Nihayet Ġzmir; bugün sadece dört milyona 

yaklaĢan nüfusu (3.948.848) ile değil, geliĢen sosyo-ekonomik ve kültürel 

özellikleri ile de Türkiye‟nin üçüncü büyük kenti durumundadır. 

Ġzmir metropolü; coğrafi anlamda, körfez, Balçova-Narlıdere etek 

ovaları, Bornova-KarĢıyaka alüvyal düzlükleri ile körfezi ve bu düzlükleri 

kuĢatan sırtlar ve dağların yamaçları olmak üzere temelde üç doğal unsur 

üzerine yerleĢmiĢtir (Karadağ 2000a, ġekil 1). KuruluĢundan bu yana tüm 

kentsel geliĢim evreleri boyunca, kentin mekân organizasyonu ve beĢeri peyzajı 

da bu jeomorfolojik birimlere uygun olarak ĢekillenmiĢtir (Karadağ, 2000a, 

ġekil 1). 
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ġekil 1. Ġzmir ve çevresinin topografya haritası  (A. Karadağ, 2000a) 

 

Bununla birlikte Ġzmir kenti, konumu itibariyle kuzeyde Menemen ovası 

aracılığıyla Gediz alüvyal ovasına, güneyde de Melez çayı vadisi yoluyla Küçük 

Menderes havzasının verimli topraklarına açıldığından, kentin geliĢmiĢ ticari 

fonksiyonlarının kaynağını oluĢturan, zengin bir tarım hinterlandına sahiptir 

(Karadağ, 2000a, ġekil 1). Hinterlandındaki bu geniĢ verimli topraklarda 

yetiĢtirilen ürünler, kentin dıĢ dünyaya açılan kapısı durumundaki limanı 

aracılığı ile uluslararası ticaretin bir parçası olabilmektedir. Ġzmir, limanı 

sayesinde güçlenen ticaret fonksiyonu ile hemen her dönem güçlü bir kent 

kimliğine sahip olmuĢ ve bu yanını hemen her dönemde korumuĢtur. Nitekim, 

1900‟lü yıllarda, körfez çevresinde dar bir kuĢak boyunca ve Kadifekale 

eteklerinde yerleĢmiĢ olan kent, söz konusu coğrafi çevre avantajlarının 

etkisiyle hızlı bir kentsel geliĢim sürecine girmiĢ ve bugün sınırları kuzeyde 

Menemen‟e, güneyde Ġzmir-Aydın yolu boyunca Cumaovası‟na, doğuda 

KemalpaĢa‟ya, batıda Urla‟ya kadar uzanan bir metropole dönüĢmüĢtür 

(Karadağ 2000a, ġekil 1, 2). 

Bu süreçte körfez, doğal bir liman niteliği ile ulaĢımı ve uluslararası ticari 

bağlantıları güçlendirirken, aynı zamanda deniz ürünlerinden yararlanmaya 

olanak tanımıĢ, aynı zamanda körfez kıyısında, bir yerleĢim ve kentsel yaĢam 
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modeli olarak, yalı kültürünün oluĢmasını sağlamıĢtır. Alüvyal ovalar yerleĢme 

ve tarımsal etkinlik alanları olarak kentin geliĢimine çeĢitli olanaklar sunarken, 

yamaçlar özellikle 1960 sonrasında hızlı-kontrolsüz göçlerle Ģekillenen kentin 

gecekondu ve kaçak yapıları ile kaplanmıĢtır.  Bugün ise, sözü edilen bu 

alanların gerisinde gecekonduların alansal geliĢimini sınırlamak istercesine 

toplu konut ve kentsel dönüĢüm projeleri yükselmiĢtir (Karadağ, 2000b, ġekil 

2).  

Diğer yandan yaz aylarında Ġzmir‟e batıdan ulaĢan hava akımlarının 

körfez çevresindeki serinletici etkisi kent insanının kent içi yaĢamsal konforunu 

desteklerken, Kasım‟dan Nisan ayına kadar olan dönemde düĢen yağıĢlar kentin 

yer altı ve yerüstü sularını beslemektedir (Koçman 1991, Karadağ 2000b). Kent 

çevresi ve hinterlandındaki akarsu drenajı ise, Ġzmir depresyonu ve çevresindeki 

havzalarda birikmeyi sağlayarak alüvyon düzlükleri, verimli tarımsal alanlara 

dönüĢtürmüĢtür.  Sözü edilen elveriĢli coğrafi Ģartlar, Ġzmir ve hinterlandında 

erken çağlardan itibaren tarım kültürünün geliĢmesine, dıĢ dünyaya açılan 

kapısı niteliğindeki limanı sayesinde de tarım ürünlerine dayalı uluslararası 

ticaretinin ve sanayisinin geliĢmesine olanak tanımıĢtır.  

Ġzmir kent alanında ve hinterlandındaki verimli toprak kaynakları ile 

uygun iklim koĢullarının insan yaĢamına iliĢkin baĢta tarım ve ticaret olmak 

üzere birçok ekonomik etkinliğin geliĢmesine olumlu katkıları olmuĢtur. 

Coğrafi koĢulların insan yaĢamı ve etkinliklerini bu denli güçlendirmesi, kentte 

tarımın, ticaretin ve yanısıra sanayinin geliĢmesini desteklemiĢtir (Koçman 

1991, Karadağ –Koçman 2009).  Ancak 1950‟li yıllardan itibaren kente yönelik 

hızlı ve kontrolsüz göç, kentte plansız yerleĢim alanlarını artırmıĢ ve bu 

engellenemez nüfus baskısı altında, jeolojik-jeomorfolojik yapı, toprak ve bitki 

örtüsü, yeraltı yerüstü drenaj sistemleri, kent iklimi gibi fiziki çevre unsurları 

üzerinde önemli bozulmalar meydana gelmiĢtir. Sözkonusu olumsuzluklar 

bununla da sınırlı kalmamıĢ, Ġzmir kenti; çarpık kentleĢmeden, karmaĢık 

demografik yapının yol açtığı kentsel aidiyet, kentsel bütünleĢme (!)  sorununa, 

ulaĢım ve diğer kentsel hizmetlerdeki aksamalara kadar birçok beĢeri çevre 

unsurları üzerinde ciddi olumsuzlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır.   
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Şekil 2. İzmir‟in kentsel gelişimi(A.Karadağ,2000a‟dan yararlanarak yeniden 

düzenlenmiştir) 

 

Ġzmir‟de kent nüfusunun geliĢimi incelendiğinde, 1927‟den bu yana 

devam eden düzenli doğal artıĢ eğiliminin 1950‟li yıllardan itibaren bu kez 

göçle bağlı olarak katlanarak büyümesi anlamlıdır.  Nitekim 1960 yılına 

gelindiğinde, Ġzmir‟de ilk kez kent nüfusu kır nüfusunu geçerken ve bu tarihten 

itibaren kır nüfusunun hızla gerilediği buna karĢılık kent merkezinde nüfus 

yoğunluğunun önlenemez bir hızla arttığı gözlenmiĢtir. Bilindiği gibi, 

ülkemizde 1950 yıllardan bu yana hız kazanan göç hareketleri Ġzmir‟in de 

içinde olduğu belli kentlerde odaklanmıĢtır. Ancak sözü edilen kentleĢme 

sürecinin hızlı, plansız ve denetimden uzak oluĢu kentin de hızlı ve plansız bir 

biçimde büyümesine, dolayısıyla çarpık kentleĢmeden çevresel bozulmaya, 

gecekondu sorunundan kentsel bütünleĢme ve uyum sorunlarına kadar bir dizi 

problemin belirginleĢtiği sorunlu bir kent haline dönüĢmesine yol açmıĢtır. 

Ġzmir bu yanı ile araĢtırma konumuz açısından da önemli bir örnektir. Bu 

noktada kente yaĢayan ve sözü edilen kozmopolit nüfus yapısının bir ürünü olan 

kent sakinlerinin, yaĢadıkları kenti bir çevresel mekân olarak nasıl algıladıkları 

ve bu algı sürecinin nasıl ve neye göre değiĢkenlik gösterdiği konusu da ayrı bir 

önem taĢımaktadır.  
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Ġzmir Kent Sakinlerinin Kentsel Çevre Algısı Üzerine… 

Ġzmir kent sakinlerinin kentsel çevre algısını değerlendirmek üzere 

hazırlanan bu çalıĢmada, kent halkının çevresel bir mekân olarak Ġzmir‟i hangi 

farklı biçimlerde algıladıkları ve bu farklı algı biçimleri üzerinde etkili olan 

mekânsal, sosyo-kültürel ve bireysel faktörler ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

çerçevede, Ġzmir kent nüfusunun en yoğun olduğu Konak, Bornova, KarĢıyaka, 

Çiğli, Balçova gibi merkezlerde birebir görüĢme yoluyla bir alan araĢtırması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Konuyla ilgili değerlendirmeler, alan çalıĢması sırasında 

Ġzmirlilerle yapılan görüĢmelerden doluluk, doğruluk ve geçerlilik durumuna 

göre seçilen 109 anket üzerinden yapılmıĢtır. 

Uygulanan anket çalıĢması temel olarak üç aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk 

aĢamada katılımcıların demografik yapısı ve göç profili tanımlanmaya 

çalıĢılmıĢ, ikinci aĢamada Ġzmir kent sakinlerinin kentsel aidiyet ve memnuniyet 

derecelerini ölçmeye yönelik sorulara yanıt aranmıĢtır. Üçüncü ve son aĢamada 

ise, kent halkının “İzmir” denince zihinlerinde canlanan fotoğrafı, bir takım 

Ģekil veya sembollerden yararlanarak boĢ bir kâğıda resmetmeleri istenmiĢtir. 

Tüm bu çalıĢmalar sonucunda elde edilen bilgiler, Excel programında 

sayısallaĢtırılmıĢ, ardından SPSS 17,0 programında frekans analizine tabi 

tutulmuĢtur. Analiz sonuçları uygun tablo ve grafiklerle görsel hale getirilmiĢ, 

Ġzmir kavramı ile eĢleĢtirilen ifadeler çağrıĢım burçlarına aktarılmıĢ ve 

yorumlanmıĢtır.  

Demografik yapı ve göç profili 

Yukarıda ayrıntıları verilen ve Ġzmir kent halkının çevresel bir öğe olarak, 

Ġzmir‟i nasıl algıladıkları ile bu farklılaĢan algıları üzerinde etkili olan faktörleri 

inceleyen bu çalıĢmada 54‟ü kadın, 55‟i erkek olmak üzere toplam 109 

Ġzmirliye ulaĢılmıĢtır. YaĢları 18‟in üzerinde olup farklı yaĢ gruplarının dengeli 

dağılımına dikkat edilen örneklem içinde en kalabalık grup, % 47‟lik pay ile 

yaĢları 21–30 arasında olanlardır. Bununla birlikte, ankete katılanların % 31‟ini 

Ġzmir doğumlular oluĢtururken, Ġzmir dıĢı doğumlu olanlar payı % 69‟dur (ġekil 

3). Bu durum ankete katılanlar içinde, her üç kiĢiden ikisinin Ġzmir‟e göçle 

geldiğini ifade etmektedir ki, Ġzmir nüfusunun demografik profilinin de diğer 

büyük kentlerimizdeki gibi göçe bağlı Ģekillendiğinin bir göstergesidir. 
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Şekil 3: Ankete katılanların doğum yeri 

 

Ankete katılanlar içinde, Ġzmir‟e göçle gelenlerin % 24‟ünü Ege 

Bölgesinin diğer illerinde doğanlar oluĢturmaktadır. Bu grup içinde özellikle 

Manisa, UĢak, Afyon ve Denizli doğumlular ağırlıklı bir yere sahiptir. Bunu 

Marmara (Balıkesir, Bursa, Çanakkale..) ve Ġç Anadolu bölgesi (EskiĢehir, 

Kayseri, Konya, Niğde..) illerinden gelenler izlerken, kentin göç profilinde en 

düĢük oranlar, Doğu (Ağrı, Erzurum, Kars, Van..) ve Güneydoğu (Mardin, Siirt, 

ġanlıurfa..) illerinden gelenlerle temsil edilmektedir (ġekil 4). Bununla beraber, 

Ġzmir metropol alanın göç profiline iliĢkin istatistiksel değerlendirmelerde, 

Ġzmir dıĢı doğumluların bölgelere dağılımı incelendiğinde, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinden gelenler ilk sıradadır (IĢık 2010). Bu çalıĢmanın 

katılımcıları içinde sözkonusu bölgeden gelenlerin son sırada olması, büyük 

ölçüde anketlerin kentin farklı merkezlerinde ve mesai saatleri içinde yapılmıĢ 

olması ile ilgilidir. Ancak sonuç itibarıyla, Ġzmir kent halkı arasında ankete 

katılanların doğum yeri bilgilerinden hareketle kentin ülkenin hemen her 

bölgesinden göç aldığı söylenebilir. 
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Şekil 4: Ankete katılanların doğum yerlerinin bölgesel dağılımı 

 

Ġzmir‟de bulunma sürelerini öğrenmek için yöneltilen “kaç yıldan bu 

yana İzmir‟de ikamet ediyorsunuz?” sorusuna ankete katılanların % 26‟sı “beş 

yıldan daha az süredir” yanıtı vermiĢtir. Bunu % 20 ile “son 21-30 yıldır 

burada yaşıyorum” yanıtı izlemektedir ki bu dönem, Ġzmir‟in 1950 yılı 

sonrasında en yoğun göç aldığı 1980-1990 dönemine karĢılık gelmektedir 

(Karadağ 2000a). Buna karĢılık, “kırk yıldan daha fazla süredir” Ġzmir‟de 

ikamet ettiğini ifade edenlerin oranı % 9‟dur (ġekil 5). Tüm bu 

değerlendirmelere göre, Ġzmir‟e yönelik 1950‟lerde baĢlayan göç hareketlerinin 

bugün de devam ettiğini doğrulamaktadır.   

 

 
      

  Şekil 5: Anket uygulanan kişilerin İzmir‟de ikamet ettikleri süre 
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Ankette, aile büyüklüğü ve profiline iliĢkin sorulara alınan yanıtlar, 

Ġzmir‟in gerek doğal gerekse toplumsal çevre avantajları nedeniyle, diğer büyük 

kentlerden farklı biçimde (Özgür, 1998) daha çok aile göçü aldığını ve çekirdek 

aile profilini koruduğunu göstermektedir. Nitekim ankete katılanların % 72‟si 

ailesiyle birlikte yaĢadığını ve aile büyüklüklerinin 3-4 kiĢiden oluĢtuğunu 

belirtmiĢlerdir.  

 

Katılımcılar arasında kentsel aidiyet ve kentsel entegrasyon? 

Örneklem grubunun kentsel aidiyet profilini belirlemek amacıyla 

kendilerine yöneltilen “kendinizi nereli hissediyorsunuz?” sorusuna % 64‟ü 

kendilerini Ġzmir‟e ait hissettikleri Ģeklinde yanıt vermiĢlerdir. “kendini İzmir‟e 

ait hissetmeyenlerin” oranı ise sadece % 36‟dır (ġekil 6). Bir önceki bölümde, 

ankete katılanlar içinde Ġzmir doğumlu olanların oranının sadece % 31 olduğu 

hatırlanacak olursa “kendini İzmirli ve İzmir‟e ait hissedenlerin” oranın iki 

katına çıkması, Ġzmirlilerin kentsel entegrasyon süreci açısından son derece 

önemli ve anlamlıdır  (ġekil 3, ġekil 6).  

Zira katılımcılara “kendilerini İzmirli hissetmelerinin nedeni” 

sorulduğunda, % 45‟inin çünkü “İzmir‟de kendimi rahat ve özgür 

hissediyorum” ya da % 19‟unun “yaşam standartları iyi bir şehir”  demesi 

sanırız ki durumu açıklamaktadır. Kendini sadece “burada doğduğu” ya da 

“uzun yıllardır bu kentte oturduğu” için Ġzmirli sayanların oranının toplamda % 

36‟larda kalması, kentsel algı ve aidiyet noktasında bizleri farklı 

değerlendirmelere mi itmelidir? (ġekil 6). Yoksa Ġzmirlilerin deyimi ile Ġzmir 

“kendini çabuk sevdiren ve benimseten, insanını bir o kadar rahat ve özgür 

bırakan bir kent” olması ile mi kendine bu kadar bağlamaktadır? 

 

 

Şekil 6: Kendinizi nereli hissediyorsunuz ve neden? 

% 64 

% 36 

0

10

20

30

40

50

60

70

Kendimi Ġzmir'e ait hissediyorum Kendimi Ġzmir'e ait hisetmiyorum

 % 45 

% 26 

% 19 

% 10 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ġzmir'de kendimi

özgür ve rahat

hissediyorum

Ġzmir'de doğdum Ġzmir yaĢam

standartları iyi

bir Ģehir

Uzun zamandır

Ġzmir'de

yaĢıyorum



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

31 

 

Bununla birlikte, katılımcılar içinde kendini “İzmirli yada İzmir‟e ait 

hissetmeyenler (% 36)” buna büyük ölçüde “bu şehirde doğup büyümemiş 

olmalarını (% 82)” gerekçe göstermektedir. Bu oranı % 13 ile “sevdiklerim 

burada değil” yanıtı izlemekte iken, % 5‟lik bir grup “kendini hiçbir yere ait 

hissetmediği” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir (ġekil 6, 7). 

 

 

Şekil 7: Kendimi neden İzmirli hissetmiyorum? 

 

Sonuç olarak, katılımcıların kendi ifadelerine göre, kente göçle gelenler 

bile Ġzmir‟in sunduğu sosyal ve mekânsal avantajlara bağlı olarak kente kolay 

bütünleĢmiĢ ve artık kendini Ġzmirli hissetmeye baĢlamıĢtır.  

 “Ġzmir” denildiğinde akla gelen ilk beĢ sözcük üzerine… 

Her çevre birimi, kendini diğerlerinden ayıran bir ya da birkaç özelliğe 

sahiptir. Bu özellikleri zamanla kentlilerin yaĢadıkları kent ile kentle 

bütünleĢmelerini kolaylaĢtırmakta ve kentin bu özelliklerle karakterle birlikte 

anılması bir bakıma kent imajını ve kimliğini tanımlamaktadır.  

ÇalıĢmamızda da Ġzmir‟in kent kimliği ya da sakinlerinin zihinlerindeki 

kent imajı hakkında bilgi edinmek üzere, katılımcılara “İzmir‟i nasıl 

tanımlarsınız, İzmir dendiğinde aklınıza gelen ilk beş sözcük nedir?” Ģeklinde 

bir soru yöneltilmiĢ ve alınan yanıtlar, tekrarlama sıklıklarına göre sıralanıp 

çağrıĢım burçlarına aktarılmıĢtır. En sık tekrarlanan kavramlar merkeze en 

yakın iken en az tekrarlananlar merkeze en uzak konumlandırılmıĢ ve bu yolla 

Ġzmir kentinin halk arasındaki imajı ve çevresel algı değiĢkenliği ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır.  
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Ġzmirliler için “Ġzmir” denildiğinde akla ilk gelen “deniz” olup 78 kez 

tekrarlanarak çağrıĢım burcunun merkezine yerleĢmiĢtir. (ġekil 8). Kentin deniz 

kavramı ile bütünleĢmiĢ olması coğrafi konumu itibarıyla, Ģüphesiz tarih 

boyunca etkin olan liman kenti kimliği ile yakından iliĢkili olmakla beraber, 

halk arasında “Ġzmirli kimdir?” sorusuna kent halkının sıkça kurduğu “deniz 

görmeden yaĢayamıyorsan Ġzmirlisin demektir” cümlesi ile yerini bulmaktadır. 

Anket katılımcıları tarafından Ġzmir adıyla bütünleĢtirilen ikinci sırada 

hatırlanan kavram, kentin yine coğrafi konumuna iliĢkin bir bilgi olan “güneĢ” 

(39) dir. Bu kavram çoğu zaman mecazi anlamda kentin sosyo-kültürel ve 

ekonomik hayatına atıf veren “Ege’nin güneĢi: Ġzmir” deyiĢi ile özdeĢleĢir.  

 

Şekil 8: İzmir denince akla gelen ilk beş sözcük (tekrarlanma sıklığı 7-78 

arasında olanlar burca dâhil edilmiştir. 

 

Deniz (78), güneĢ (39), kordon (23) gibi kavramların bu kadar sık 

tekrarlanması Ģüphesiz Ġzmir‟in tarih boyunca hem ekonomik hem de sosyo-

kültürel kent yaĢamına hareketlilik kazandıran liman kenti kimliğinin kent 

halkında oluĢturduğu temel algının bir yansımasıdır. Ġzmir dendiğinde ilk aklına 

gelen kavramlardan bir diğeri de, kentle sembolleĢmiĢ önemli mimari 

öğelerinden biri olan, aynı zamanda Ġzmirlilerin önemli bir buluĢma noktası 

olan “Saat Kulesi”dir.   

Aynı listede üçüncü ve dördüncü sırayı alan kavramlar, daha çok kentin 

sosyal yanına atıfta bulunan, kente dıĢarıdan bakan çoğu insanın sıkça ifade 

ettiği ve diğer Anadolu kentlerinden ayrı bir yere konmasına neden olan 
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“medeni, rahat, modern,  özgürlükçü, demokratik kent” imajını destekler 

nitelikteki ifadelerdir (ġekil 8). Ġzmir‟in antik çağlardan bu yana Anadolu‟nun 

batıya dönük yüzünü temsil etmesine atfen “modernlik” ve Ġzmirliler için 

kentin yaĢam tarzının bir özeti kabul edilen “özgürlük” de, Ġzmir adı ile sıkça 

yan yana anılan kavramlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġzmir tanımlamaları 

içinde, Ġzmir’in kızları, sıcakkanlı insanları, Alsancak, turizm kenti, 

üniversite kenti, fuarlar kenti ve CHP diğer dikkat çekici yanıtlardır.  

Kentsel memnuniyet durumu ve zihinsel haritalardaki Ġzmir  

Katılımcıların kent algısı üzerinde etkili olan olumlu ve olumsuz 

faktörleri tespit etmek için kendilerine “İzmir‟in sevdiğiniz ve sevmediğiniz beş 

özelliği nedir?” sorusu yöneltilmiĢ, alınan cevaplar tekrarlanma sıklıklarına 

göre çağrıĢım burçlarına aktarılmıĢ ve böylece halkın kentsel memnuniyet 

düzeyine iliĢkin değerlendirmeler yapılmaya çalıĢılmıĢtır (ġekil 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: İzmir‟in sevilen ve sevilmeyen özellikleri (13-78 kez tekrarlanan 

ifadeler) 

Buna göre, Ġzmir‟in en sevilen özellikleri arasında kentin coğrafi 

Ģartlarının kentsel yaĢam konforunu olumlu biçimde yansıyan “iklimi” ilk 

sıraya yerleĢmiĢtir. Ardından yine Ġzmir‟in liman kenti özelliğine atıf yapan 

“kıyı kenti olması” ikinci sıradadır.  

Kentte yaĢayan insanların sıcakkanlı ve rahat iletiĢim kurulabilir olması 

yanında, kent içi ulaĢım kolaylığı, yaĢam kalitesinin yüksek olması gibi 

özellikleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleri, yenilikçi bir kent olması ve son 

Sevilen Yönler   

Sevilmeyen Yönler   
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olarak kumru, gevrek, boyoz gibi Ġzmir‟e özel lezzetler kentin en sevilen yanları 

olarak ayırt edilmiĢtir (ġekil 9).  

Kentin genç nüfusunu temsilen kentteki lise ve üniversite öğrencilerine 

yönelik yapılan bir çalıĢmada genç Ġzmirliler, Ġzmir‟in en sevdikleri yanları 

“medeni, rahat ve özgür bir kent” oluĢuna, demokratik duruĢuna, insanların 

sıcakkanlı ve hoĢgörü sınırlarının geniĢliğine bağlamıĢlardır (Karadağ-Turut, 

2011).   

Ġzmir‟in Ġzmirlilerce sevilmeyen yanlarına gelince;  büyük ölçüde kentin 

plansız-kontrolsüz kentleĢme sürecinden kaynaklanan sorunları sıralanmıĢ ve 

bunlar içinde kent halkı en çok “trafiğin yoğun olması, çevre kirliliği, çarpık 

kentleĢme ve belediye hizmetlerinin yetersizliğinden” Ģikâyet etmektedir. 

Ayrıca, özellikle yaĢlı kent sakinleri tarafından “kentteki ahlaki çöküntü, insan 

iliĢkilerinin yüzeyselliği”, kentte göçle gelen kesim tarafından ise “kentin katı 

siyasi duruĢu” bir sorun, dolayısıyla kentin sevilmeyen yanı olarak ifade 

edilmiĢtir (ġekil 9). Kent sakinleri arasında, kentin en sevilen ve en sevilmeyen 

özellikleri sıralamasında ortaya çıkan bazı çeliĢkiler, Ģüphesiz yine göçe bağlı 

nüfuslanmıĢ, sorunlu bir kentleĢme süreci geçirmiĢ bir metropol olan Ġzmir‟in 

karmaĢık bir nüfus profili ve bunun kent halkı arasında kentsel çevre algısını da 

çeĢitlendirmesine bağlanabilir.  

Ġnsan davranıĢlarının temelinde yaĢadığı çevrenin doğal ve karĢılıklı bir 

etkisinin olması, insan-çevre iliĢkilerine odaklanan coğrafya biliminde “çevresel 

algı” konusunu kaçınılmaz araĢtırmalar haline getirmiĢtir.  Özellikle Coğrafya 

biliminin alt dallarından biri olan davranıĢsal coğrafya içinde dıĢ/gerçek dünya 

ile bunların zihnimizde oluĢturduğu resimler ayırt edilmeye çalıĢılırken, dıĢ 

dünya gerçek/somut unsurların bulunduğu bir yer olarak düĢünülmüĢ ve 

zihnimizdeki resimler, birtakım ön kavramalara ya da tahminlere 

dayandırılmıĢtır. Bu tahminleri somut hale getirmek için coğrafyacıların 

“zihinsel haritalama” olarak tanımladıkları (Özgüç-Tümertekin 2004) 

yöntemden yararlanılmıĢtır. Bu yöntem sayesinde insanların içindeki 

yaĢadıkları çevre ile zihinlerinde kurmuĢ oldukları çevre arasındaki farkı 

görmek ve böylece onların zihinsel evrenleri hakkında az da olsa bilgi edinmek 

mümkün hale gelmiĢtir  (Bilgin, 1999).  

Buradan hareketle, çalıĢmamızda da, Ġzmir kent algısını ölçmek amacıyla, 

anket uygulanan kiĢilerden “İzmir” denince zihinlerinde canlanan fotoğrafı boĢ 

bir kâğıda aktarmaları istenmiĢtir. Zihinsel haritalarda yer alan her bir kavram 

tek tek sayılarak tablolara aktarılmıĢtır. Böylece katılımcıların zihinlerindeki 

Ġzmir‟in hangi özelliklerle çağrıĢım yaptığı tespit edilerek Ġzmir kent algısı 

kullanılan semboller aracılığı ile açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Zihinsel haritalarda da, Ġzmir‟e iliĢkin akla gelen ilk kavramlar sorularına 

verilen yanıtlar gibi, Ġzmir adı ile birlikte resmedilen en belirgin sembol “deniz” 

olmuĢtur. Daha önce genç nüfusa uygulanan Ġzmir kentsel çevre algısı 
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çalıĢmalarında da deniz kavramı zihinsel haritalarda en çok yer alan kavram 

olmuĢtur (ġekil 10). Her yaĢtan insanın, kenti denizle bütünleĢtirmesi, Ġzmir‟in 

liman kenti, kıyı kenti imajı ile birebir örtüĢmektedir.  

Haritalarda en sık tekrarlanan ikinci kavram ise, yine kent tanımlarında 

olduğu gibi “Saat Kulesi”dir. Bu bilgiye dayanarak, Ġzmir Saat Kulesinin Ġzmir 

için önemli bir kentsel simge olduğunu söylemek mümkündür. Ġzmirlilerin 

zihinlerindeki Ġzmir fotoğrafında en sık tekrarlanan diğer simgeler, yine 

yaĢamsal konforunda önemli ölçüde etkili olan iklim ve kentin bir kıyı-liman 

kenti olması kimliğini destekler nitelikteki “kordon, vapur, martı palmiye, 

Karşıyaka” figürleri olmuĢtur (ġekil 10).  

Bunun yanısıra, zihin haritalarında kentsel dokunun karmaĢıklığına, 

yaĢam kalitesi açısından görülen çeliĢkilere atıfta bulunan gecekondu ve 

gökdelen sembollerini yan yana görmek mümkün olmaktadır. Aynı Ģekilde 

Ġzmir‟in nerede ise markalaĢmıĢ (!) politik duruĢuna atfen, belirgin biçimde 

“Türk Bayrağı”, “CHP” logoları, söz konusu zihin haritalarının dikkat çeken bir 

diğer yönüdür. Ayrıca, sözü edilen zihin haritalarında kentin bir yandan sosyo-

kültürel ve siyasal açıdan kozmopolit yapısına iĢaret eder biçimde, diğer yandan 

da kentin bir hoĢgörü mekânı oluĢunu göstermek istercesine baĢörtülü-

baĢörtüsüz kadın figürlerinin de sıkça yan yana kullanılmıĢtır. (ġekil 10).  
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Şekil 10. İzmir kent sakinlerinin İzmir temalı zihin haritalarından birkaç örnek 
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Hedef kitlesi Ġzmir‟de yaĢayan gençler olan, bir önceki çalıĢmamızda, 

gençlerin Ġzmir temalı zihin haritalarında, Ġzmir Üniversiteleri, yine kentin ünlü 

spor kulüpleri (KarĢıyaka, Göztepe, Altay vb.) ile Ġzmir‟in hareketli sosyo-

kültürel hayatını ve daha çok da eğlence hayatını temsil eden Konak, Alsancak, 

Kordon, Küçükpark, Ġnciraltı gibi ortak buluĢma mekânlarına iliĢkin sembollere 

sıkça yer verdikleri gözlenmiĢtir (Karadağ- Turut 2011). 

Özetle, zihin haritalarının bu kombinasyonu, kent sakinlerince, Ġzmir 

denilince sıkça dile getirilen “modern yenilikçi, demokratik duruĢlu, özgür, 

hoĢgörülü, insan iliĢkileri sıcak, eğlenceli” sıfatları ile kentin yerleĢim 

mozaiğindeki gözlenen ve ortaklaĢa kent kültürü tanımına da yansıyan 

çeliĢkilerden dem vuran “gecekondulu-gökdelenli kent” imajını birebir 

yansıtmaktadır.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Herhangi bir coğrafi çevrede yaĢayan insanların çoğu içinde bulundukları 

çevreyi farklı algılar. Aynı coğrafi çevreyi paylaĢan bireylerin bu farklı algılayıĢ 

biçimleri, bireylerin yaĢ, cinsiyet, deneyim, ihtiyaç ve isteklerinin 

farklılaĢmasından ileri gelir. Çevrenin insan tarafından nasıl algılandığı ve bu 

algıların, insanın çevresel davranıĢlarını nasıl etkilediği gibi konuları inceleyen 

davranıĢsal coğrafyanın kendisidir. Özellikle nüfusları göçe bağlı olarak artan 

ve Ģekillenen kentsel yerleĢimlerde, heterojen nüfus profiline uygun biçimde 

kent sakinlerinin kentsel mekâna iliĢkin algı ve yaklaĢımların da 

çeĢitlenmektedir. AraĢtırma alanımız olan Ġzmir de ülkemizde göç 

hareketlerinin yoğunluk kazandığı önemli kent merkezlerinden biridir. Ġzmir, 

çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmıĢ olması, liman kenti kimliği, verimli 

hinterlandı ile desteklenen güçlü ticaret hacmi, sanayisi, hizmetler sektörü, 

kozmopolit nüfus yapısı, zengin kent kültürü ve kimliği bakımından da 

araĢtırma konusu bakımından önem taĢıyan bir kenttir. Bu noktada çalıĢmamız 

kapsamında Ġzmir‟de yaĢayan kiĢilerin Ġzmir kenti algısını ortaya koymaya 

yönelik olarak Ġzmir‟de yaĢayan 18 yaĢ üzerindeki 109 kiĢiye uygulanan alan 

çalıĢması sonucunda elde edilen bulgular özetle Ģöyledir;  

- Ġzmir kent nüfusunun büyük ölçüde göçmen nüfustan oluĢtuğunu ve 

1950‟li yıllardan bu yana göç almaya baĢlayan kente yönelik göç hareketlerinin 

halen devam ettiği bilgisini desteklemektedir.  

- Ülkemizin hemen her bölgesinden göç alması da, bir yandan kent 

nüfusunun kozmopolit yapısına iĢaret ederken diğer yandan da kentin hem 

yakın hem de uzak mesafeler için göç çekim merkezi özelliğini sürdürdüğünü 

göstermektedir. 

- Ġzmir‟de ankete katılanların yalnızca % 31‟i Ġzmir doğumlu iken % 

64‟ünün kendini Ġzmirli hissetmesi, kentle göçle gelenlerin de kısa sürede kente 
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entegre olabildiğinin ve Ġzmir‟in “kendine çabuk alıştıran kentler” imajının 

hakkını verdiğinin bir göstergesidir.  

- Kendini Ġzmirli hissedenlerin, bu kentsel aidiyet hislerinin gerekçeleri 

arasında % 45 ile “İzmir‟de kendimi özgür ve rahat hissediyorum” diyenler 

çoğunluktadır. Yanı sıra Ġzmir doğumlu olmak, Ġzmir‟in yaĢam standartları iyi 

bir Ģehir olması ve uzun zamandır Ġzmir‟de yaĢıyor olmaları da diğer öne çıkan 

gerekçelerdir. Örneklem grup içinde kendini Ġzmir‟e ait hissetmeyenlerin oranı 

ise % 36 olup, çoğunluğu Ġzmir‟e alıĢtıklarını ancak doğum yerleri Ġzmir 

olmadığından bütünüyle kendilerini bu kente ait hissedemediklerini ifade 

etmektedirler.  

- Kent sakinlerinin Ġzmir denildiğinde akıllarına gelen ilk beĢ sözcük/ 

Ġzmir ile özdeĢleĢen semboller; deniz, saat kulesi, vapur, martı ve palmiye gibi 

kentin kıyı ve liman kenti kimliği ile örtüĢen kavramlardır. Aynı semboller 

ankete katılanların çizdikleri zihinsel haritalarda da yine en sık iĢaret edilen 

sembollerdir.  

- Ġzmir‟in en sevilen yanları; “iklimi, kıyı kenti olması, insanların 

sıcakkanlı olması, ulaşım kolaylığı, yaşam kalitesinin yüksek olması, doğal 

güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerinin zenginliği” Ģeklinde 

sıralanmaktadır. Kentin sevilmeyen ve daha çok Ģikayetçi olunan yanlarına 

karĢılık olarak “yoğun kent içi trafiği, çevre kirliliği, çarpık kentleşme 

(gecekondulaşma), belediye hizmetlerinin yetersizliği, ahlaki çöküntü ve 

kalabalık nüfusu”gibi ifadeler sıkça kullanılmaktadır. Zihin haritalarında da bir 

taraftan Ġzmir‟in modern, özgürlükçü, hoĢgörülü, demokratik, aydın, kalitesi, 

canlı biraz romantik (!) sosyo-kültürel yaĢamına iliĢkin sembollere yer 

verilirken, hemen yanında bir büyük kentin bünyesinde barındırdığı çeliĢkilere 

de atıf veren gecekondu, çevre sorunları, çarpık kentleĢme, kentsel yozlaĢma 

yer yer ayrımlaĢma gibi kavramlara vurgu yapıldığı gözlenmektedir.  
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KORE SANATI, GELĠġĠM SÜRECĠ VE ÇĠN ETKĠLERĠ 

Tuğba GÜLTEKĠN

 

ÖZET 

Kore sanatı estetik duyguları ve yaratıcı gücü yansıtır.  Kore sanatı süreç 

içerisinde Budist sanatı, Çin ve Japon sanatı etkisi altında kalarak sanatsal 

geliĢimler geçirmiĢtir. Budist resimlerde semboller, güzellik, anlam iliĢki 

içindedirler. Çin kompozisyon çalıĢmalarından etkilenilmiĢtir. Kağıt yelpaze 

üzerine soğuk kıĢ görüntüsünü kendi basit tekniği ve fırça iĢiyle vermiĢtir. 

Budist sanatı aynı zamanda, hem dini coĢkunluk hem de zamanın yöneten 

sınıfının politik hırslarını da temsil etmektedir. Elit tabaka için Budizm, sadece 

bir dini inanç değil aynı zamanda politik gücü altındaki toplumu 

sınıflandırmanın bir yoludur.  

  Bu çalıĢmada; Kore sanatının geliĢimi sürecinde sanatsal etkileĢim 

sürecinde kompozisyon düzenlemeleri ve Çin sanatından etkilenmeleri ile sanat 

geliĢmeleri tanımlanmaya çalıĢılacaktır. Böylece sanatsal geliĢimleri ile geliĢim 

sürecinde Çin etkileri araĢtırılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kore sanatı, Kore sanatçıları, Çin sanatı, 

karĢılaĢtırmalı Çin Kore sanatı 

 

 

KOREAN ART, DEVELOPMENT PROCESS AND CHINESE 

EFFECTS 

ABSTRACT 

Korean art reflects the creative power and aesthetic senses. Korean art 

was affected by Buddhist art, Chinese and Japanese art and had artistic 

developments. Symbols, beauty and meanings are correlated in Buddhist 

pictures. Chinese compositions works were influential. Cold winter was 

reflected on paper fan with simple technique and brush. Buddhist art represents 

the religious enthusiasm and the political ambitions of the class ruling it.  

  Composition arrangements and effects of Chinese art and art 

developments during the artistic interaction period for Korean art development 

progress will be described in this study. So it is aimed to examine Chinese 

effects on development progress and their artistic developments.  

Key words: Korean art, Korean artists, Chinese art, comparative 

Chinese Korean art 
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GĠRĠġ  

1910'da Japon iĢgaliyle birlikte batının yağlıboya resim tekniklerinin 

etkinliğini artırması, geleneksel Kore resim sanatının canlılığını yitirmesine yol 

açmıĢtır. 1945'te Japon yönetiminin kalkması geleneksel Kore resminin yeniden 

canlanmasını sağlamıĢtır. Avrupa ve BirleĢik Devletlerde eğitim görmüĢ birçok 

Koreli sanatçı yeni sanat anlayıĢını kendi ülkelerinde tanıtımında önemli rol 

oynamıĢtır. Kore sanat dünyası içerisinde önemli birkaç değiĢiklik olmuĢtur. 

Özellikle, Koreli ressamlar geleneksel sanatı modern terimlerle sunarak, onu 

modern anlayıĢlara kanalize etmiĢ, geleneksel sanatla bağdaĢtırmıĢlardır. 

1990‟larda, boĢluk kullanımına ve kontrollü ifadeye yer verip onları kullanan 

sayısız resimler görülmektedir. Duvar resimleri ve mozaikler de popüler sanat 

aracı olmuĢtur (Sanal,2010a). 

 

1.KORE SANATI 

1. 1.Geleneksel Kore Resmi 

Kore halkının estetik duygularını ve yaratıcı gücünü yansıtan Kore resim 

sanatı, Üç Krallık döneminden (ĠÖ 57 - ĠS 668) günümüze kadar olan süreçte 

oldukça büyük değiĢim ve geliĢim gösterdi. Üç Krallık döneminin en güzel 

örnekleri Koguryo mezarlarının duvarlarında ve tavanlarında olan yapıtlardır. 

Koguryo'nun hareketli ve ritmik resimlerine karĢın, ġilla'nın daha çok 

düĢünceye yönelik ve titiz eserleri vardır. ġilla'nın resim sanatı ise 7. yüzyıldan 

itibaren oldukça geliĢim göstermiĢtir. Kore resim sanatının altın çağının 

baĢlangıcı diyebileceğimiz bölüm ise Koryo (918-1392) dönemidir. Bu dönemin 

sanatçıları tapınaklara yaptıkları resimleri oldukça geliĢmiĢtir ve Budacıların 

bez üzerine yaptıkları resimler ise Kore Budacılığının geliĢimini sağlamıĢtır. 

Çosan dönemi boyunca ise, önemli ressamlar zengin ailelerin istekleri 

doğrultusunda doğa resimleri yapmaya baĢladılar. 18'inci yüzyılın sonlarında ise 

sanatçılar gündelik yaĢama yöneldiler. Dini duygular içermeyen resimler yapan 

bu sanatçılar " tür resmi" denen yeni bir akım baĢlattılar (Sanal,2010e).  

Sanatçılar daha sonraki süreçte halktan alınan ilham ve görüntülerle 

tablolarının renklendirmesi, tablolarına sıradan insanların yaĢantısına, umut ve 

düĢüncelerine yer vermesi resim sanatının geleneksel sınırlardan kendisini 

kurtarmasına ve daha çok ilgi görmesine olanak tanımıĢtır. 1910'da Japon 

iĢgaliyle birlikte ise batının yağlıboya resim tekniklerinin etkinliğini artırması, 

geleneksel Kore resim sanatının canlılığını yitirmesine yol açmıĢtır. 1945'te bu 

Japon yönetimini kalkması geleneksel Kore resminin yeniden canlanmasını 

sağlamıĢtır. Avrupa ve BirleĢik Devletlerde eğitim görmüĢ birçok Koreli sanatçı 

bu çağdaĢ sanatın kendi ülkelerinde tanıtımında önemli rol oynamıĢtır. 

1950'lerde kurulmuĢ olan ve bir hükümet kuruluĢu olan Ulusal Sergi Salonu 

Kore sanatının geliĢiminde önemli bir rol oynadı. Bu sergi salonunda eserlerini 
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yayınlamak isteyen sanatçılar daha çok modern sanat eserleri ortaya koydular. 

Sanatçılar çoğunlukla geometrik soyutlamalarla ön plana çıktı. 1980'lere 

gelindiğinde ise sanatın toplumsal sorunlarla ilgili mesajlar vermesi temel 

kavramları olmuĢtur. 1995 yılında kore sanatı için en önemli sanatsal faaliyet 

olan Uluslararası Kvangcu Bienali, Kore Sanatçılarını uluslar arası sanat 

dünyası ile buluĢmasını sağlamıĢ ve Kore sanatını farklı kitlelerle buluĢturma 

imkanı bulmuĢtur. Günümüz Kore sanatı hem geleneksel alanda hem de modern 

resim alanında çalıĢan birçok sanatçı kendilerine dünya sanat literatüründe 

önemli yer edinmiĢlerdir (Sanal,2007c). 

 

1.2. 18. Yüzyılda Kore‟de Janr Resmi   

Janr resmi Choson döneminde (1392-1910) iki Ģekilde geliĢmiĢtir. 

Birincisi, Choson toplumunun kültür ve adetlerinin görsel ifadesi diğeri hediye 

olarak verilmek için devletin koruması altındaki resimler olarak tanımlanır. Janr 

resminin diğer dalı kırsal toplumların günlük aktivitelerinin tasvirini 

kapsamaktaydı ve 17. yüzyılda geliĢmeye baĢlamıĢtır. Sonraki gurup‟un 

resimleri gerçek gözlemlere dayalıydı ve tarlada çalıĢan iĢçiler, çömlek yapan 

çömlekçiler, dikiĢ diken kadınlar gibi dünyevi aktiviteleri tasvir ettiler. Janr 

resminin bu çizgisi 18. yüzyılda olgunlaĢıp geliĢti.  Kim Hong-do (1745-1806) 

gibi sanat dünyasındaki devler janr resmini mükemmelleĢtirdiler ve sanatın 

ilkesini yükselttiler. Kim‟in eserleri kadın ve erkek, yaĢlı ve genç, günlük iĢ ya 

da oyunlarla meĢgul olan sıradan insanları göstermekteydi. Figürler genellikle 

boĢ ya da basitleĢtirilmiĢ bir arka plana duruĢ vardır. Sınıf, halk sporları, halk 

eğlencesi, bazı tip el iĢini içeren aktivitelerin yanı sıra figürlerin yüz ifadeleri ve 

fiziksel hareketleri resmin odak noktasını oluĢturur. Resimler hareketsiz ama 

yine de sesleri, hareketleri ve duygularıyla tamamen canlı zamanda bir anı 

temsil ederler. Kim‟in resimleri yaĢamın kaygısız yanını ön plana çıkartan 

nükteli eserlerdir (Sanal.2010a). 

Janr resminin bir diğer önemli ressamı Shin Yun (1758-1800).  Kim‟in 

aksine, Shin kayıkla gezme ya da müzik performansları dinleme gibi 

aktiviteleriyle uğraĢan aristokrat-bilim adamlarının sahnelerini resmini yaptı. 

Bunun yanı sıra, Shin sosyete fahiĢelerinin (Kore‟de kisaeng olarak tanınan) 

resimleriyle de ünlüdür. Shin‟in resimlerinin çoğu sosyete fahiĢeleriyle 

gezintiye çıkan bir gurup erkeği, banyo yapan veya derede çamaĢır yıkayan yarı 

çıplak kadınları, ustaca yapılmıĢ ya da aĢırı derecede erotik resimlerdir. Hem 

konu olarak hem de erotik ton bakımından, Shin‟in resimleri, Kim‟in 

eserlerinden apaçık Ģekilde farklıdır ve oldukça tutucu Choson toplumunun 

Ģartlarına karĢı bir tavır göstermektedir. Choson döneminin sonunda janr 

resminin popülerlik kazanmasıyla gerçekçi ve yerel merkezli manzara resmi 

paralel ilerler. Her iki harekette gerçek gözlemlerin, sahnelerin ya da 

manzaraların üzerinde durup, onların önemini vurgulamıĢlar ve ya insanlar ya 
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da kendi memleketlerinin manzarası üzerene dikkati toplamıĢlardır. 18. yüzyıl 

Sirhak ya da Pratik Öğrenme olarak adlandırılan yeni, felsefik bir hareket, 

entelektüelleri ve sanatçıları yaĢamın pratik yönü üzerinde araĢtırmalar yaptı. 

Bu etkenler sanatlardaki farklı trendlerin büyümesine neden oldu, bunlar hem 

konu ve hem de sitilde artistik ifadenin farklılaĢmasına neden oldu 

(Sanal.2007b). 

 

1.3. Tarih öncesinden 19. yüzyıl sonlarına kadar Kore resmi 

Kore resmi batıda fazla tanınmamasına rağmen, çok eski tarihlerden 

itibaren önemli bir yerde tutulmuĢtur. Kore tarihi boyunca istila ve fetihlerin 

sonucunda, diğer ülkelere savaĢ sonrası Kore sanatı üzerinde çalıĢmak ve bu 

sanatla Kore‟deki diğer geliĢmeler arasında bağlantı kurmak zordur. 

 

 

Res. 1 Landscape Painting - late Chosun Period (1392-1910) 

 

Kore sanatı Çin sanatında son derece etkilenmiĢ olmasına rağmen iki 

ülkenin sanatsal geliĢim süreçleri farklı zamanlara rastlar.  Bu durum özellikle 

Koguryo‟daki duvar resimlerinde, Koryo döneminin Budist resimlerinde, 

Choson hanedanlığının ilk dönemindeki manzara resimlerinde ve 18. yüzyıldaki 

Kore manzaralarının resmedilmiĢ manzara resimlerinde gözlemlenebilir. Kore 

sanatına kendi kendine bir ilgi uyandırması gibi farklı sonuçlar ve geliĢmelere 

yol açmıĢtır. Kore‟deki en eski tarihi resim kaydı M.Ö. 108 yılında bu krallığın 

kuruluĢu sırasında bulunmuĢ olan bir resim geleneğinin olduğu Kore‟deki 
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Lelang bölgesinden gelir. Pyongyang müzesinde resmedilmiĢ sepetler evlat 

sevgisini tasvir eden sayısız figürleri göstermektedir. Bu eserler resmin bu eski 

tarihte bile iyi geliĢmiĢ bir sanat olduğunu gösterir.  M.Ö. 57 yılından M.S. 668 

yılına kadar süren Kore‟deki Üç Krallık döneminde, Koguryo‟da Mançurya‟ya 

kadar uzanan Kuzey‟de, Paekche‟de ve güneydeki Silla‟da medeniyet 

merkezleri bulundu. Paekche‟den mezarlar ve Silla‟dan resmedilmiĢ objeler 

Kore antik medeniyetlerinin artistik ölçüsüne göre daha fazla tasvir sunmasına 

rağmen Koguryo mezarlarının dönem resmi bu dönemdeki Kore resminin 

geriye kalan en geniĢ örnekleridir. Koguryo mezarlarının duvar resimleri 

bugünkü Tong‟gou ve Pyongyang civarındaki bir bölgede Kore‟nin Kuzey‟inde 

bulunmaktadır. Mezarlar tavanları ve duvarlarındaki resimlerle çoklu 

bölmeleriyle büyük taĢtan yapılmıĢ binalardır. Koguryo‟daki en eski mezarların 

geçmiĢi M.S. 3. ve 4. yüzyıla dayanır ve M.S. 6. ve 7. yüzyıla kadar sürer. 

Özellikle Kangso‟nun Büyük Mezar‟ı, Naeri‟deki mezar ve diğerleri bulutlar, 

kuĢ, yılan ve kaplumbağa sunumlarıyla ve hatta lotus (nilüfer) ve çiçek 

demetleri gibi Budist öğeleriyle üslenmiĢtir. Benzer dekoratif detaylar 

Japonya‟da Nara‟daki Takamatsu mezarında görülmektedir ve bu iĢleyiĢin 

muhtemelen bu dönemdeki sanatlarda Kore etkisini göstermektedir. Koguryo 

mezar resimlerinin yanı sıra, daha sonraki dönemde baĢkentleri Puyo‟da olduğu 

zaman Paekche‟deki mezarlardan biri hayvan tasvirleri olan duvar resimleri 

dikkat çekmektedir. Puyo‟nun içinde, bu dönemdeki sanatçıların artistik 

duyarlılığını gösteren manzara resimleri olan çiniler yer alır. Koryo Hanedanlığı 

(M.S. 918-1392) döneminde Koryo Budist resimleri Budizm dini törenlerinin 

çoğunun bir parçası olarak kullanılmak üzere üretilmiĢtir. Koryo 

Hanedanlığı‟nın Tarihi olan “Koryo-sa”da kayıtlıdır. Bu resimlerde kullanılan 

canlı renkler, saydam etkilerin kullanımı ve giysilerdeki desenlerde altın 

kullanımı bu resimlerin kendilerine has özellikleri arasındadır. Choson 

Hanedanlığı sırasında (1392-1910), devlet felsefesi olarak Konfüçyüsçülük‟ün 

kabullenilmesi Budist resmi üzerinde önemli etkileri olmuĢtur. Budizm‟in 

popülerliğinin devam etmesine ve hala kayda değer kraliyet desteğine rağmen, 

bir zamanlar sahip olmuĢ olduğu artistik üstünlüğe bir daha asla sahip 

olmamıĢtır (Sanal,2010g). 

Bu dönemde Kore resmi Çin Wu okulunun akademisyen ressamlarından 

ziyade Güney Song akademi geleneğinin Çin ressamlarından daha fazla 

etkilenmiĢtir. Bu nedenle, bu dönemin Kore manzara ustaları, bu klasik manzara 

geleneğinin kendilerine has yorumlarını canlandırdılar. Genelde, Ming 

hanedanlık resimlerindeki durumlarda olduğu gibi, bunlar uzaktaki öğelere 

sınırlı bir Ģekilde dikkat çekmekten ziyade, onları kompozisyonlarında ön 

planda tuttular. Zhe diye adlandırılan okulun ressamlarının Kore resmi üzerinde 

öyle derin etkileri olmuĢtur ki, Kore sanatının bir gözlemcisi bu hareketin Kore 

ressamlarını tanımlamak için “Kore Zhe Okulu” sözünün deyimi kullanılmıĢtır. 

Bu tarzın bir örneği Koreli ressam Yi Kyong-yun‟dur (Sanal,2010f). 
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Art arda gelen Japon ve Mançu istilaları yüzünden, 17. yüzyıl Çin‟de 

olduğu gibi aynı coĢkunluğu kesinlikle göstermez. 17. yüzyıl klasik sitilinin 

canlanmasının Kore‟de etkisi çok az olmuĢtur. Koreli ressamlar kendilerine ait 

geliĢmeleri takip etmekte özgürdüler ve resmin Çin‟‟deki gücünü kaybedip 

Kore resminin kesinlikle kendini bulduğu zaman 18. yüzyıldır. Bu dönemde 

sanatın geliĢmesi sadece Koreliler tarafından olmuĢtur. Çin‟in artistik 

geleneklerinden çok farklıdır. Bu yeni sitil Chong Son tarafından geliĢtirilmiĢtir 

ve bu tekniğin ilk geliĢmesi ressamın “Yaz Manzarası” adlı resminde 

görülebilir. Bu dönemin bir diğer geliĢmesi Sin Yun-bak ve Kim Hong-do adlı 

ressamlar tarafından en iyi örneklenmiĢ günlük yaĢamdan resimlerdir. Kim Tu-

ryang‟ın resimleri büyük ölçüde özgün eserleri yorumlamak için direkt gözlem 

tekniğini kullanmıĢtır. Bu eserler chiaoscuro (resimde ıĢık ve gölge sanatı) gibi 

batı teknikleriyle deneyimi göstermektedirler ve Doğu‟ya özgü gelenekleri 

içerirler (Sanal,2010f). 

Kore‟de de Ch‟usa ya da Wandang olarak bilinen Kim Chong-hui‟nin 

eseri Çin geleneksel tekniklerinin belirli bir kavrayıĢını gösterir fakat çoğu 

zaman hem yoğunluk hem de Ģekildeki orjinallik bakımından bu gelenekleri Çin 

formlarının ötesinde tutar. Bu dönemin resim sahnesinde Kim Chong-hui 

yükselen bir figürdür ve bu dönemde Kore sanatının yönlendirilmesinde baĢat 

bir rol oynamıĢtır. GörünüĢte Çin modellerine bağlı gibi görünmesine rağmen 

Kore resmi, resimde sayısız eĢsiz geliĢmeler sağlamıĢ belirli bir Kore geleneği 

geliĢtirmiĢtir (Sanal,2010g). 

 

1.4. Kore Resminde Modern Resim   

Modern Kore sanatı iki farklı yaklaĢım arasında geleneksel formları 

değiĢikliğe götürürken birçok ressam geleneksel sanatın ruhunu yeniden 

keĢfetmek için farklı arayıĢlar içerisindeydi. Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra 

uluslar arası sanat sahnesinde üstünlük kuran soyutçuluk hareketi bu trendi 

cesaretlendirmiĢtir. Bazı ressamlar geleneksel formları aĢma çabalarının Kore 

tarihi ve kültürüyle hiçbir bağlantısı olmayan genelleyici sanatın yaratılmasıyla 

sonuçlanacağından endiĢe ediyorlardı. Fakat çoğu ressam doğa, objeler ve evren 

üzerinde geleneksel perspektiflerle geleneksel siyah mürekkep ve renkli 

resimlerin geliĢmesini desteklemiĢlerdir. Çoğunluğu genç olan bu ressamlar 

modern bir bakıĢ açısından geleneksel formların yeniden düzenlemiĢtir. 

Böylece, geleneği aĢmak ve onu yeniden keĢfetmek için karĢı hareket, Kore‟nin 

modern sanatının iki farklı akımı olmuĢtur (Sanal,2010h). Kore sanatının çoğu 

özellikleri kendi özel karakterleri olan Japon ve çin sanatı ile ortak özelliklere 

sahiptir. Sanatsal karakterler, stiller, renk uyumu Çin sanatı oluĢumunda önemli 

bir derecede Kore sanatında benimsenmiĢtir. Fakat Kore sanatı yabancı figürleri 

kopya etmemiĢtir. Kore tutumunu yansıtan bireysel yorumları tasvir etmiĢlerdir 

(Taylor, 1964;s:6). 
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1.5. Kore Resminde 1900‟lerin BaĢları 

1920 ve 1930‟lu yıllarda kendi atölyelerinde ve okullarda batı teknikli 

eğitimler verilmeye baĢlandı. Bu eğilimdeki sanatçılar, figür resimleri, 

empresyonist, fovist ve post-empresyonist manzara resmi, soyut sanat ve 

ekspresyonist çalıĢan avan gard grup olan akademik realistlerdir 

(Kim,2005;s:24).   

20 yy. da Kore resminde dini konular, insan ve manzara sahneleri en sık 

görülen resimlerdi (Pratt,1995). 20. yüzyıl baĢlarında doğmuĢ olan Kore modern 

sanatının ilk geliĢmesi, Japon sömürge yönetimi (1910-45), kendi kendini 

yönetmeye geçiĢ ve Kore SavaĢı (1950-53) döneminde ortaya çıkmıĢtır. Bu 

dönem ideolojik çatıĢmasıyla ve Kuzey ve Güney arasındaki irrasyonel soğuk 

savaĢ mücadelesiyle tanımlanmıĢtı. Genç ressamlar böylece yoğun bir 

varoluĢçuluk mücadelesi içine sokuldular.  Aynı Ģekilde, ressamlar sanatsal 

davranıĢ ve hedeflerini değiĢtirmek için uğraĢırlarken, sanatlarındaki yeni anlam 

arayıĢına girdiler. Bu ressamların çoğu uluslararası sanat dünyasına ve 

geleneksel olmayan II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra Avrupa ve Amerikan 

sanatında bugün popüler soyut ekspresyon formlarına döndüler. Dönemin 

ressamlarının çoğunluğu geleneksel sanat formlarının yeniçağın taleplerini 

karĢılamakta yetersiz olduğunu fark ettiler. Bu zamanda, Kore resmi, Oriental 

ve batı tarzı resim adında iki genel akımdan oluĢmaktaydı. Modern Kore 

resminin 50 yıllık tarihi aslında, ressamların bu iki trendi modern Kore tarzıyla 

bütünleĢtirmiĢtir. Bu iki trendin asimilasyonu yönünde ilk hareket Kore savaĢı 

esnasında olmuĢtur. Ressamlar kırsal bölgelere kaçtıklarından, onların eserleri 

iç gözlemle ilgili bir tavır göstermeye baĢlamıĢtır. Bu hareket, Kim Ki-ch‟ang 

gibi Oriental diye adlandırılan tarz ressamlarıyla baĢlamıĢtır. Kağıt, fırça ve 

mürekkep gibi materyalleri kullanarak, Kim eĢsiz, kendine özgü, yarı-soyut bir 

tarzla resim yapmıĢtır. Resimlerinde Kim, günlük yaĢamdan sahneleri olduğu 

kadar bölünmüĢ uçaklarla insan figürleri çizmek için güçlü ana hatları 

kullanmıĢtır. Kim‟in eĢsiz tarzı ve yenilikçiliği bilhassa onun Oriental renkli 

resminin geleneksel bir ressamı olduğu gerçeğinin ıĢığında kayda değer bir 

biçimde çarpıcıdır. Kim aynı zamanda Çin karakterlerinin soyut sunumuyla ve 

sonradan yok olan ve noktalarla boyanan buruĢuk kağıdın kullanımıyla deneme 

yapmıĢtır. Bu bakımdan, o açıkça geleneksel Kore sanat formlarını aĢmak ve 

batı tarzı resim tekniklerini kullanan yeni bir resim tarzını yaratmak istemiĢtir. 

Ressam Pak Nae-hyon‟da kendi artistik normunu yaratmak için geleneksel 

resim tarzlarından farklı olarak Amerika‟da, kumaĢ ve tahta kütüklerden 

gravürler kullanarak tamamen yeni bir resim tarzı yaratmıĢtır. Kwon Yong-u 

adındaki bir diğer ressam geleneksel resimde bir araç olarak hizmet etmiĢ olan 

Kore kağıdının kullanımını araĢtırmıĢtır. Sadece bir resim aracı olarak kağıdın 

kullanımının ötesine giderek, Kwon kağıdın rengini vurgulamak için kurutma, 

yırtma, katlamayla çalıĢmalar yaptı. Yun Hyong-gun, batılı tarzı yağlı boya 
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resim kullandı, fakat eserlerinde geleneksel Kore tarzını yansıttı. Resimleri 

geleneksel boĢluk duygusunu kullanır ve açık renkli tuval üzerine koyu 

kahverengi kullanımıyla, siyah mürekkep resminin leke etkisini 

yaratabilmektedir. Yukarıdaki ressamlar yeni sanatsal formu yaratmak için 

geleneğe bağlılıktan özgürce kaçmayı hedeflemiĢlerdir. Geleneksel sanatın yeni 

bir yorumunda hem batı‟ya özgü hem de doğu‟ya özgü resim üslupları yer alır 

(Kim,2007). 

 

1.6. Kore Resminde 1950‟ler 

1949‟da Ulusal Sergi (the National Exhibition), Kore sanatının 

ilerlemesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Bu önemli merkezin açılıĢından sonra 

30 yıl boyunca aktif kalmasına rağmen, üretici ve önemli etkisi ancak 

kurulmasından sonra sadece birkaç yıl sürmüĢtür. Sergi koleksiyonunda siyah 

mürekkep manzara resimleri ve insan figürlerinden oluĢan geleneksel renkli 

resimlerden ibarettir. Onun etkisi belli bir ölçüde yenilik ve deneyi kabul 

etmekteki istekliliğine bağlanabilir. Konu olarak gerçekçi olduğu düĢünülen 

eserlere yönelmiĢlerdir. Genç ressamlar bu süreçte yeni çağla uyum içinde bir 

sanat yaratmayı hedeflemiĢlerdir. YaklaĢık 1957‟ye kadar, bu ressamlar aktif 

olarak yeni bir süreç oluĢturdular. Bu arada, genç Koreli ressamlar kolektif 

olarak Avrupa‟da ve Amerika‟da II. Dünya SavaĢı sırasında ortaya çıkmıĢ olan 

soyut ekspresyonizm hareketi eserlerinde kullanmıĢlardır. Soyut ekspresyonizm 

savaĢ deneyiminden ortaya çıkmıĢtır. 1950‟li yılların sonlarına doğru baĢlayan 

on yıl boyunca, Pak So-bo ve Ha Chong-hyong gibi genç ressamlar gayret ve 

azimle kendilerini „Informal‟ hareket olarak bilinen bu yeni tarz 

oluĢturmuĢlardır (Sanal,2010h). 

 

1.7. Kore Resminde 1960-1970 Dönemindeki Sanatsal GeliĢimler 

1960‟ların sonlarından itibaren ve özellikle 1968‟de modern Kore resmi 

yön değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Informal hareket serbest ifade ruhuyla derece 

derece etkisini yitirmeye baĢlamıĢtır. Yeni bir yön arayan ressamlar geometrik 

soyutluk trendleriyle ilgilenmeye baĢladılar. Özellikle ressamların Origin 

Grup‟u formun orijinal değerini yeniden oluĢturmuĢlardır. Diğer ressamlar 

insan ve doğa arasında doğuĢtan itibaren gelen birliği taĢıyan konulara karĢı 

derin bir ilgi duydular. „Avante Garde‟ Grubu‟yla BoĢluk ve Zaman Grub‟u bu 

zamanda Ģekillendiler. Ġronik olarak, bu genç ressamların Kore sanatını gelenek 

sınırlarının ötesine taĢıma çabalarında bütünlük olarak insan ve doğanın 

geleneksel kavramsallaĢmasına yol açmıĢlardır. 1970‟lerin sonlarında, bu akım 

tek renkli resmin yeni yönüne doğru açılmıĢtır. Belki de bu hareket esasen 

modern sanatı Kore geleneksel formlarına azaltma metodudur. Bu minamalist 
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tek renkli hareket, zamanın heykeltıraĢlık akımlarıyla da iyice benzeĢmekteydi 

(Sanal,2010h).  

 

1.8. Kore Resminde 1980‟den Sonrası Sanatsal GeliĢimler  

1980‟lerin Kore resmi geniĢ ölçüde 1970‟lerin modernciliğine bir 

tepkidir. Bu dönemde, çoğu ressam güçlü bir Ģekilde sanatın bugünkü sosyal 

meseleler hakkında bir mesaj taĢıması gerekliliğini düĢünmüĢlerdir. Kendi 

sanatlarını bir sosyal eleĢtiri biçimi olarak algılayan bu ressamlar kendi 

eserlerini diğer modern sanat janrlarından ayırmak için harekete geçtiler. 

Dönemin genç ressamları sanatları için uygun sosyal bir rolün araĢtırmasına 

girmiĢlerdir. 1980‟lerden günümüze kadar, Kore‟de gösterilen yabancı 

sergilerin ve Kore dıĢındaki sergilerin gösteriminin sayısında bir artıĢ olmuĢtur. 

1970‟lerin ortasındaki geleneksel sanat için duyulan coĢku 1980‟lerin 

ortalarında yeniden ortaya çıkmıĢtır. 1990‟larda, geniĢ boĢluk kullanımına ve 

kontrollü ifadeye yer verip onları kullanan sayısız resimler ortaya çıkmaktadır. 

1990‟iarın baĢında, Koreliler, Kore geleneksel kültürünün eĢsizliğiyle 

ilgilenmeye baĢlamıĢlardır. Koreli ressamlar geleneksel Kore kültürüne dayalı 

modern resimler yaratmak için ifadenin biçimlerini ve saf teknikler kullandılar. 

Bu modern akımların bir örneği Yook Keun Byung‟un resmi Hayat Tarihtir‟de 

bulunabilir. Çoğunlukla  „gözlü mezar‟ olarak bilinen bu resim 1992 dokuzuncu 

Cassel Belgeseli‟nde karakterize edilmiĢtir. Yook‟a göre, insanoğlu kendi içinde 

evreni barındırır ve insanların benliklerinin özü gözlerinden yansıtılır. Yook 

insanoğlunun gözlerinin önemini vurgular. 1995‟de Venice Biannual esnasında 

„Hoksongui Panghwang‟ adlı bir baĢka eserinde, Yook antik Shilla kil 

figürleriyle sanat eserlerinin geniĢ çapta beğeni toplayıp alkıĢ almasına sebep 

olan modern çöpleri karıĢtırmıĢtır. 1995 yılında, Kwangju‟da Uluslar arası 

Kwangju Biannualinde Kang Ik-chung, üç inç uzunluğundaki resimler 

koleksiyonuyla modern Kore sanatının bir yönüne bakıĢ açısı sağladı. Özellikle, 

Koreli ressamlar geleneksel sanatı modern terimlerle sunarak, geleneksel 

sanatın ruhunu yansıtmıĢlardır. Sanjong siyah mürekkep, hızlı ve yavaĢ fırça 

darbeleri kullanır ve fırça darbeleri kontrollüdür. Aynı zamanda, resimleri 

canlandırıcı ve neĢelendirici bir özgürlük duygusu verir. „Kurin, Kuriji Annun 

Hoehwa‟ ise aynı zamanda Amerika‟da da çalıĢan Kim Yong-gil adında genç 

bir ressam tarafından yapılmıĢ bir baĢka önemli modern eserdir. Duvar resimleri 

ve mozaikler de popüler sanat araçları olmuĢlardır (Sanal,2010a). 

 

1.9. Kore Resminde Duvar Resimleri  

Budist duvar resimleri evrensel manzaranın daha açık ve net mesaj verir. 

Boyutuna ve salonun doğasına bağlı olarak, duvar resimleri geleneksel desen 

çeĢitliliğinden alınmıĢ figürlerin karmaĢık düzenlenmesidir. Duvar resimlerinde 
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belli belirsiz görünen her çeĢit ilginç figürler görülür. Budist duvar resimlerinde 

Amitabha en sık rastlanan merkezi figürdür ve genellikle baĢından gelen ıĢık 

huzmeleriyle gösterilir. Ön planda, alt sol ve sağ köĢelere doğru, genellikle 

gardiyanlar vardır. Bodhisattvalar çoğunlukla baĢ figürün ayaklarına yakın bir 

yere yerleĢtirilirler ve ortada, tanrılar ve sıradan insanlar vardır. Yukarı bölümde 

ana Buda‟nın baĢının yakınında, rahipler vardır. Temel duvar yazısının yanı 

sıra, heykelin arkasında diğer sayısız koruyucu resimler bulunur. Bunlar, 

görünüĢ olarak daha insan gibi olan varlıkları tasvir ederler; insanoğlunun arzu 

dünyasını temsil ederler. Konfüçyüs karakterleri ve Tao ruhları kadar Hindistan 

dinlerinden çıkartılan yeryüzü ve gökyüzü tanrılarının tümü Kore Budist 

resimlemesinde görülür. Ana salondaki diğer popüler Budist resimleri, kolayca 

acayip derecede birbirinden uzak kaĢları ve bıyığıyla tanımlanan Ejder Kral‟ı ve 

de Bodhisattva Tongjin‟i karakterize ederler. Dharma ve özellikle de Lotus 

(Nilüfer) Sutra‟nın koruyucusu olan Tongjin çoğunlukla bir koruyucu resmin 

merkezindedir kılıcıyla ve oldukça gösteriĢli, tüylü Ģapkasıyla tanımlanabilir 

(Sanal,2010h). 

 

2. KORE BUDĠST SANATI 

Budizm, Çin‟den Kore‟ye ilk olarak 4. yüz yılda Üç Krallık Döneminde 

(M.Ö. 67- M.S. 668) tanıĢtırılmıĢtır. Sonradan Koguryo, Paekche, Silla adlı üç 

krallığın her birinde resmi devlet dini olarak kabul edilmiĢtir ve sonraki yedi 

yüz yılda hanedan değiĢiklikleri boyunca birleĢik Silla ve Koryo 5. yüz yıla 

kadar devlet dini olarak kalmıĢtır. Kore‟de, 5. ve 8. yüz yıllar arasındaki dönem 

Budizm ve Budizm sanatındaki ilk geliĢmenin özellikle Budizm 

heykeltıraĢlığındaki geliĢme felsefe ve zevkteki değiĢikliklere ıĢık tutar. Budist 

tanrıların tapınağı Buda ve diğer tanrılarının heykellerinin ilk örnekleri 5. ve 6. 

yüzyıllarda stil ve resimleme bakımından onların Çin modelleriyle yakın 

bağlantıları vardır (Sanal,2011a).  

Çin Budist ikonlarının ince uzun yüz, sert yüz hatları, giysilerin keskin 

çizgisel kıvrımları, sert, merkezi pozları ile Ģekillenir. Bununla birlikte 7. ve 8. 

yüz yıllarda, Kore Budist heykeltıraĢlığı hem kavramsal hem de sitil 

bakımından olgunlaĢmıĢtır. Paekche krallığının küçük Buda heykelleri 

üzerindeki ünlü „Paekche gülümsemesi‟, 7. yüz yıldan düĢünen budaların zarif, 

hoĢ ve bireysel sunumları ve de 8. yüz yıldaki teknik ve sitil bakımından 

Sokkuram‟ın eĢsiz mağara mabet heykelleri budist heykeltıraĢlığının yerel 

geliĢimindeki geniĢliğin en çarpıcı örneklerinden bazılarıdır. Özellikle 

Sokkuram ve heykeltıraĢlığı, Budist sanatındaki Kore sitilinin özünü ve Kore 

yaratıcılığını en önemli örneklerindendir. 8. yüz yılın ortalarında seçkin bir 

politikacının atalarına ithaf için yapılan mağara karıĢık matemetik hesaplarını 

ve mimari dehayı somutlaĢtırır. Ana buda heykeli ve buda hizmetlilerinin duvar 

oymaları, çağdaĢ Çin ya da Japonya‟nın budist heykelciliğinde ender olarak 
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eĢlenmiĢ olan, din ve insanoğlu kombinasyonunu açıkça gösterir. Budist sanatı 

aynı zamanda, hem dini coĢkunluk hem de zamanın yöneten sınıfının politik 

hırslarını da temsil etmektedir. Elit tabaka için Budizm, sadece bir dini inanç, 

yaĢama dair pratik bir rehber ve hayattan sonraki bir kurtuluĢ aracı değil, aynı 

zamanda politik gücü iddia etmenin ve o güç altındaki toplumu sınıflandırmanın 

bir yoludur. Tapınaklar ve dini heykellerin elit tabakaya, politik mevcudiyet ve 

etkisinin görsel halka açık sergilerde olduğu kadar din ve insanları kontrol etme 

ve yayma aracı olarak ta kullanılmıĢtır. Budizm toplumun tüm seviyelerine 

yayılmıĢtır. Heykeller gibi tapınma objeleri toplumun değiĢik sınıflarına 

ulaĢabilir hale gelmiĢtir (Sanal,2011a).  

 

2.1. Kore Budist Sanatı, Resimler, “Tanch‟ong” 

Kore‟de tapınaklar ve saraylar “tanch‟ong” adı verilen özel bir tarzla 

boyanır. Tanch‟ong, evrensel renkli desenlerde kullanılan temel renkler olan 

“kırmızı ve mavi” anlamına gelir. Orijinal olarak Budizm Çin‟den 

getirildiğinde, tanch‟ong‟un desenleri Kore‟de değiĢtirilmiĢtir. Tanch‟ong ağacı 

böcek ve elementlerden korur ve binalara zenginlik katar. DıĢ saçaklar, dahili 

kiriĢler ve tavanlar dallı budaklı, karıĢık tanch‟ong desenleriyle kaplıdır. Bu 

kiriĢler arasındaki desenlerde ruhların, eski keĢiĢlerin, rahiplerin ve ejderha 

resimleri görülür. Budist resimlerde semboller vardır; güzellik ve mana, 

misafirin ruhani takibinde ona yönünü hatırlatarak eğitmek için birbirleriyle 

iliĢki içindedirler. Büyük binaların dıĢ taraflarında, yukarıya çatıya doğru üç 

daire görülür. Bu üç önemli Ģey, Kore‟nin mitolojik kurucusu olan Tangun 

tarafından yanında getirmiĢ olduğu düĢünülen cennet, yeryüzü ve insanoğlunu 

temsil ederler. Onlar Buda‟yı onun öğretisini ve budistler topluluğunu temsil 

etmek için gelmiĢlerdir. Lotuslar (Nilüfer Çiçekleri), birçok formlarda  

Görülmektedir ve budist resimlerinde bulunan yaygın olarak kullanılan 

bir diğer semboldür. Lotus cehaleti temsil eder açık, aydınlık gün ıĢığına doğru 

aydınlanmayı temsil eder. Kullanılan balık sembolü aydınlanmaya ulaĢmada 

gerekli olan gayret temsil eder ve balığın asla gözlerini kapatmadığı varsayılır 

(Sanal,2011a). 

 

2.2. Budist Sanatta Son Dönem 

Budist son dönem sanatta, Son, Ch‟an ve Zen‟in Koreli tarzı görsel olarak 

gerçekliğin doğası, Son‟un hedefi olan deneyim gibi konularda iletiĢim kurmaya 

çalıĢır. Budist değerlerde bulunan kendiliğinden olma, doğal bir yolla yapılır. 

Daha sonra doğallık eklenir. Son resmi, Bodhidharma ve de Oxherding 

Resimleri haricinde tamamen önceden tahmin edilemeyen bir resimdir. Kore‟de 

Budist sanatının bu kısaltılmıĢ Ģekli son yıllarda yeni ilgi konusu olmaya 

baĢlamıĢtır (Sanal,2011a). 
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3. KORENĠN ÜNLÜ RESSANLARI 

Kim, Hong-do   (1745-1806) Çosan Döneminde Kore‟nin en ünlü ve 

özgün ressamlarından biridir. Her konuda eser vermiĢtir. Kore ruhunu en güzel 

yansıtan sanatçıdır. Hayali ve gerçekçi konular da çalıĢmıĢtır. Çizim ve 

kompozisyonları özgün sergiler (Beksaç,2002). 

 

  

Res.2 Kim, Hong-do, Balıkçılık     Res:3 Kim, Hong-do,   Dağlara BakıĢ 

 

 

 

 

Res: 4 Nam, Gye-U Çosan Dönemi Kağıt zerine renkli çalıĢmalar 

127.9 x 28.8cm Kore Ulusal Müze 

 

Chong Son (1676-1759) Çin Resim Akademisinden ayrılan ilk Koreli 

ressamdır. Diğer Koreli sanatçılar Son‟un çalıĢmalarından etkilendiler. 

Konularında 16. yüzyıl saray resminden ve döneminden etkilenmiĢtir. Kuzey 

Sung‟daki The Kuo Hsi okulu, Güney Sung‟daki  the Ma-Hsia okulu, Che 

http://www.artsoho.net/img/korhdkim-fishing.jpg
http://www.artsoho.net/img/korgwan.jpg
http://www.artsoho.net/img/kornam-butterfly.gif
http://www.artsoho.net/img/korhdkim-fishing.jpg
http://www.artsoho.net/img/korgwan.jpg
http://www.artsoho.net/img/kornam-butterfly.gif
http://www.artsoho.net/img/korhdkim-fishing.jpg
http://www.artsoho.net/img/korgwan.jpg
http://www.artsoho.net/img/kornam-butterfly.gif
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okulundan ve Kuzey Çin okulu‟nun Çin üslubunu takip etmiĢtir. Resimlerinde 

Kore resim sanatı hakimdir. Çosan döneminin melankolik havasını mürekkep 

tekniğiyle ifade eder (Sanal,2011d). 

 

 

Res: 5  Chong Son  -  Dağı Çevreleyen Küçük  Ev ve Yabani Adaçayı Ġpekli 

kumaĢ üzerine Mürekkep ÇalıĢması - 32.3 x 25.4 cm. 

 

 

Res: 6 Diamond Dağları – Chong Son 

 

Chong Son engebeli Kore manzaralarını Çin üslubuyla resimlerinde konu 

olarak kullanmıĢtır. Çin resmindeki manzaralardan etkilenerek dağ ve nehirleri 

resmetmiĢtir. Klasik ve yatay çizgileri fırça darbeleriyle kağıt üzerine mürekkep 

tekniğiyle kullanmıĢtır. Sanatçı resimlerinde detayları zıt ve hızlı fırça 

zikzaklarıyla resmetmiĢtir. Profesyonel sanatçıların Çin kompozisyon 

çalıĢmalarından etkilenmiĢtir. Kağıt yelpaze üzerine soğuk kıĢ görüntüsünü 

kendi basit tekniği ve fırça iĢiyle vermiĢtir (Sanal,2011d).     
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Res: 7 Ch‟oe Puk,  Ch'oe Puk Manzara 

 

 

Res: 8 Ch‟oe Puk,  Manzara 

 Yi Sang-bom Eğitmen ve sanat eleĢtirmenidir. Gelenekselden modern 

resme geçiĢte önemli bir ressamdır. Manzara ve bitki tasvirleri çok renkli 

oluĢuyla bilinmektedir (Beksaç, 2002 ). 

 

 

Res: 9 Yi Sang-bom, Ġlkbaharda Manzara 

16.9 x 25.8 in. / 42.9 x 65.6 cm. 

Mürekkep ve Suluboya Tekniği 
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Res: 10 Yi Sang-bom,  Evler ve Kayıklar 

29.5 x 13 in. / 75 x 33 cm. – Mürekkep Tekniği 

 

ÇĠN SANATI 

Çinliler, Yang-Ģao ve Lung-mın boyalı çömlekçilik ürünlerinden de 

anlaĢılacağı gibi, süsleme sanatına büyük bir beğeniyle eğilmiĢlerdir. Daha 

sonra ki dönemlerde insanların tarlada çalıĢması azaldığı ölçüde, sanat 

etkinlikleri de çeĢitlilik kazanmıĢtır. Çin sanatının özgün niteliği, geleneğe 

bağlılıktır. Sonraki dönemlerde çömlekçilik alanında yeniden ele alınarak 

tunçtan yapılma bazı arkaik biçimler, günümüze kadar varlıklarını 

korumuĢlardır. Bununla birlikte, geleneğe bağlılık Çin sanatını hiçbir zaman 

olumsuz yönde etkilememiĢtir. Çinli sanatçı, her zaman yeni bir Ģey bulmayı 

bilmiĢ, sanatı günlük yaĢamın en ince ayrıntılarına kadar yaygınlaĢtırmayı 

baĢarmıĢtır. Öte yandan Çin yabancıların katkılarını kendi kültür kavramları ile 

birleĢtirmiĢlerdir. Bu süreçte Çin sanatının en yaratıcı dönemleri, yabancılarla 

iliĢkilerin arttığı dönemlerdir (Sanal,2011b). 

Çin'e özgü ilk sanat ürünleri, tunçtan yapılmıĢlardır. Sanat ürünleri, 

birbiri içine geçmiĢ çok karıĢık süslemeleri, ağaç iĢleme sanatından 

kaynaklanmaktadır. Çin sanatının geniĢlemesinde tunç iĢlemeciliğinin önemi, 

yaratılmıĢ olan biçimlerin sürekliliğinden ileri gelir. Ġ.Ö. VI. yy'dan Ġ.Ö. 

yaklaĢık IV. yy'a kadar merkezden uzak prensliklerin geliĢmesi, Çinlilerin 

göçebe halklarla bağlantı kurmalarına yol açmıĢtır, önce Ġskitler, ardında da 

Sarmatlar, ülkeye Ġran etkisi (AkamanıĢ imparatorluğu) ve Orta Asya 

vahalarında geliĢen "bozkır sanatı"nın hayvan motiflerine ağırlık verici etkisi 

sızmıĢtır. Çin'de tunç ve yeĢim taĢı üstüne daha çok kartal baĢlı aslan, kaplan ve 

ejderha motifleri iĢlenmesiyle geliĢen bu etkinin izleri, günlük eĢyalardaki, 

aynalar ve süs iğneleri gibi süslemeler yoluyla günümüze kadar gelmiĢtir. Batı 

dünyasıyla iliĢkilerdeki yüzyıllarca süren kopukluk, göçebe halkların 

istilalarının neden olduğu kesintiler, Çin'nin dıĢarıdan aldıklarını özümlemesini 

sağladı, daha sonra Han sülalesi döneminde Çin'de bütünlüğün 

gerçekleĢtirilmesi ve Ġpek Yolu'nun açılmasıyla, daha uzun süren ikinci bir 

http://eskisanat.tripod.com/iran.htm
http://eskisanat.tripod.com/akaman.htm
http://eskisanat.tripod.com/bozkir.htm
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etkilenme dönemi baĢladı. O dönemdeki baĢlıca katkıyı, budhacılık sağladı. 

Gandhara'daki budhacı sanat okulunun etkisi, Wey dönemindeki (V. ve VI.yy.) 

Çin heykelciliğine farklı bir anlam kazandırdı (Sanal,2011b). 

Han sanatı, hem yoğun ve coĢkulu stil hemde konu araĢtırmalarını içerir.  

Han dönemi sanatı, çeĢitli el sanatları ve mezar süslemeciliği ile dikkat çeker. 

Han dönemi mimarları mezar yapımı ve süslemeciliğinde odaklanmıĢlardır. 

Mezar biçimleri Tümüyle höyükle örtülü olan en önemli gömütlere, iki 

tarafından çok büyük heykeller sıralanan ve "ruh yolu" adıyla anılan taĢ döĢeli 

bir yolla Ģekillenir. Han dönemi sanatçılarının yetenekleri, gerçek anlamına 

heykelden çok resim sanatına daha yakın olan taĢ üstündeki alçak kabartmalarda 

daha belirgin bir biçimde ortaya çıkar. ĠĢlenen konular daha çok günlük yaĢamla 

ilgilidir. ResimlenmiĢ tuğlalar da büyük birer sanat yapıtı düzeyindedir. 

Hanlardan kalma en iyi duvar resimleri, Mançurya ve Kore'deki mezarlarda yer 

alır. Bu resimlerdeki saray sahneleri uzam öğesi açısından oldukça çarpıcıdır. 

Hanlar'ın mezarlarında, dönemin yaĢamıyla ilgili değerli belgeler sayılan, ölmüĢ 

kiĢilerin eĢyalarının piĢmiĢ topraktan yapılma örnekleri vardır. Yapı 

biçimlerinde Tek baĢına duran ya da iki yanı anıtsal kapılarla çevrili çok katlı 

kuleler, sarayların bütün güzelliğini sunar (Sanal,2011b). Eserlerinde özellikle 

yazıyı kullanmıĢlardır (Clunas,1997). Hanedanlığın sonuna kadar olan dönemde 

çin sanatı entelektüel aristokratların elindeydi ve sonraki dönemde çin sanatı 

üzerinde derin etkileri olmuĢtur (Sullivan; s:59). 

Ming dönemi, son Çin rönesansı dönemidir. Ming resmi Ming 

imparatorları kuralları katılığı nedeniyle geliĢimi destekleyememiĢlerdir. 

Örneğin bir balıkçının giysilerini kırmızı boyadığı için, bir ressam akademiden 

çıkarılmıĢtır. Çünkü bu renk memurların giysisine ayrılmıĢtı. Bu süreçte Tay 

Çin ve Liu Ki gibi iyi sanatçılar yetiĢmiĢtir. Bu katı akademiciliğe tepkiyi 

aydınlar okulunun bağımsız ressamları "iki okul" kuramını kuran Dung Çi 

olmuĢtur. Bu kuram aydınların ideallerine bir ayrım getiriyordu. Buddha 

heykelciliği bir yana bırakılırsa, Ming dönemi, zenginleĢen tüccar müĢterilere 

yönelen çeĢitli ve değerli lüks zanaat dönemidir. Arap sanatından esinlenilmiĢ 

bölmeli mineler oymalı lakalar, yeĢim taĢları, lüks kumaĢlar ve halılar zanaat 

ürünlerinden bazılarıdır. Bu dönemde özellikle, Ming döneminde yapılan 

porselenler ile ünlüdür (Sanal,2010c). 
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SONUÇ 

Kore‟de, 5. ve 8. yüz yıllar arasındaki dönem budist sanatındaki ilk 

geliĢmenin ve sonraki geliĢimini temsil eder. Özellikle Budizm 

heykeltıraĢlığındaki geliĢme felsefe ve beğenideki değiĢikliklere ıĢık tutar. 

Birçok eski toplumlardaki dini sanatla olduğu gibi, Kore‟deki budist sanatı 

estetik yapılanmanın yanı sıra dini hayranlık ve dönemi yöneten sınıfının politik 

hırslarını da temsil etmektedir. Elit tabaka için Budizm, sadece bir dini inanç, 

yaĢama dair pratik bir rehber ve hayattan sonraki bir kurtuluĢ aracı değil, aynı 

zamanda politik gücü iddia etmenin ve o güç altındaki toplumu sınıflandırmanın 

bir yoludur. 

Koreli ressamlar Kore sanatını 1970‟lerin ortasındaki geleneksel sanat 

için duyulan coĢku 1980‟lerin ortalarında yeniden ortaya çıkmıĢtır. 1990‟iarın 

baĢında, Koreliler, Kore geleneksel kültürünün eĢsizliğiyle ilgilenmeye 

baĢlamıĢlardır. Koreli ressamlar, onların eĢsiz geleneklerinin, Kore sanatına 

dünya çapında bir çekicilik kazandıracak belli özelliklere sahip olduklarının 

farkına varmıĢlardır. Koreli ressamlar artık geleneksel Kore kültürüne dayalı 

modern resimler yaratmak için ifadenin biçimlerini ve sadeleĢtirilmiĢ teknikler 

kullanmaktalar. Bu anlamda, Kore sanatı genel olarak farklı kültürlerin 

etkileĢimi ile geliĢmektedir. 
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TÜRKĠYE‟DEKĠ KLASĠK BATI MÜZĠĞĠ KURUMLARINDA 

ORKESTRA ġEFĠ OLARAK “KADIN” 

Esin de THORPE MILLARD

 

ÖZET 

Ülkemizde orkestra Ģefliğinin “erkek mesleği” olduğu kanısı yaygındır. 

Oysa konservatuarlarımızda orkestra Ģefliği bölümünde “kadın orkestra Ģefi” 

olabilme yolunda eğitimini sürdüren birçok öğrenci bulunmaktadır. Diğer 

taraftan Türkiye‟deki Klasik Batı Müziği kurumları olan, Devlet Senfoni 

Orkestralarının ve Devlet Opera ve Balesi Orkestralarının Ģefleri arasında 

kadınların zaman-zaman çok az sayıda yer almasına rağmen görevlerindeki 

süreklilikleri uzun soluklu olamamaktadır. Ülkemizdeki bu duruma karĢılık, 

makalede verilen örneklerden de anlaĢılacağı gibi, uluslararası müzik 

arenasında kadın Ģefler oldukça iyi orkestralarda görev almaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler:  Orkestra ġefi, Devlet Müzik Kurumları, Kadın 

 

 

THE FEMALE" AS ORCHESTRA CONDUCTORS IN THE WESTERN 

CLASSICAL MUSIC INSTITUTIONS IN TURKEY 

ABSTRACT 

In our country, orchestra conductors are usually believed to be “male”. 

However, in the conservatories, there are numerous students studying to be a 

female orchestra conductor. On the otherhand, although few, female conductors 

of State Symphony Orchestras, and State Opera and Balletcannot maintain their 

positions for long. On the other hand, female conductors have got very good 

positions at the intitutions on the international music arena. 

 Key Words: Conductor, State Music Instıtutıons, The Female 

 

ORKESTRA ġEFLĠĞĠ‟NĠN DOĞUġU 

15. yy.‟dan bu yana çalgı topluluklarının yönetimi konusunda türlü düzen 

ve metodlar denenmiĢ, müzikçilerin ortak çalıĢlarını sağlamak amacıyla bir 

yöneticinin görevlendirilmesi zorunluluğu doğmuĢtur. Bu yöneticiler ilk 

çağlarda görevlerini ya koca bir sopayı yere vurarak, ya da bir nota destesini 

yuvarlayıp sopa gibi sallayarak veya topluluk ortasına konmuĢ klavsen yahut 

org gibi çalgılarda belirli “bas” sesleri ritme göre vererek yapıyorlardı. Aynı iĢ 

                                                           
 Dr, E.Ü. Devlet Türk Sanat Musikisi Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü 
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kemancıya düĢtüğünde ilk sehpada oturup yayını sallıyor, beraberliği sağlamaya 

çalıĢıyordu. 

Çağımızda da kullanılan değneği ilk defa 1817 yılında Dresten‟deki bir 

konserde Carl Maria von Weber almıĢ. 1835‟de Leipzig Gewandhaus konserleri 

yöneticisi Felix Mendelssohn-Bartholdy aynı metodu uygulamıĢtır. Bu 

değnekler, ya fildiĢinden yahut abanoz ağacından yapılıyordu. Değnek 

kullanılmaya baĢlamıĢtı ama yöneticinin orkestra anatomisindeki yeri 

kesinleĢmemiĢti. Bu yer ilk defa 1876‟da Bayreuth Festivalinde belirlenmiĢ, 

yönetici çalgı grubuna karĢı, arkasını dinleyiciye dönerek durmuĢtur. Ve gene o 

yıllardan itibaren yöneticinin müzik hayatındaki yeri git-gide önem kazanmıĢ, 

konser ve opera salonlarının taçsız kralları birbirini izlemiĢtir.  (Yener, 

1990:254). Bir senfonik konserin ya da bir opera temsilinin özelliğini ispat 

edecek kiĢi orkestra Ģefi‟dir. Ġyi bir orkestra Ģefinin gücü ve düĢüncesi 

enstrüman seslerinin oluĢumu ile sahnedeki hareketi bir mantık içerisinde 

duyguları ile yaratarak ortaya çıkarır. Yerinde yerli yersiz zıplayıp, bagetiyle 

gereksiz hareketlerle bir orkestra Ģefi hem orkestra sanatçılarını, hem de 

seyircileri ĢaĢkına çevirebilir. Bu durum konserin performansının kötü 

olmasının sebebi olmaktadır.  

ATATÜRK, CUMHURĠYET VE KADIN 

Osmanlı toplumunda cinsler arasında çok katı bir eĢitsizlik vardı; 

Kadınların kamu yaĢamına katılma hakları yoktu. Ayrıca öğrenim 

olanaklarından da yararlanamıyorlardı. Özel yaĢamları bile erkeklerin denetimi 

altındaydı. Ġstedikleri giysileri kendileri seçemiyorlardı. Bu bağımlılık ve 

eĢitsizlik her alanda kendini gösteriyordu. 

19. yüzyılda, BatılılaĢma adıyla bilinen kültürel reform çabaları bu alanda 

da bazı adımların atılmasına yol açtı. 1863‟te Abdülaziz kızlar için bir öğretmen 

okulu açılmasını emretti. 1875‟te Ġstanbul‟da açılan Amerikan Kız Koleji‟ne 

sadece bu küçük azınlığın Avrupalı mürebbiyeler elinde yetiĢmiĢ kız çocukları 

gitmekteydi. 

II. MeĢrutiyetten (1908) sonra, Halide Edip‟in baĢkanlığında “Teali-i 

Nisvan” “Kadınların YükseliĢi” adında bir kadın derneği kuruldu. Üst 

tabakalara mensup kadınlar peçesiz ve ince peçelerle dolaĢmaya baĢladılar. 

Ama daha büyük bir dönüĢüm, I. Dünya SavaĢında oldu: erkeklerin silah altına 

alınmasından ötürü, çok sayıda kadına silah ve besin sanayisinde iĢ olanakları 

açıldı. Posta iĢletmesinde, bankalarda, hastanelerde kadınlar çalıĢmaya 

baĢladılar. Nihayet, KurtuluĢ SavaĢı geniĢ bir kadın kitlesini bağımsızlık 

mücadelesine ve siyasal eylemciliğe itti. Birçok kadın, Anadolu‟da Kuvayı 

Milliye‟ye katıldı. 

Cumhuriyet döneminin, Osmanlı Ġmparatorluğundan devir aldığı toplum 

mirası, ekonomik ve sosyal hayatın dıĢına itilmiĢ Türk kadınının, erkeğiyle eĢit 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

63 

 

haklardan yoksun oluĢuydu. Atatürk, kadınlarını eğitmeyen bir toplumun 

yükselemeyeceğine inanmıĢtır. Bu sebepledir ki Atatürk, 3 ġubat 1923 

tarihinde, kadınların KurtuluĢ SavaĢındaki kahramanlığını öven ve onlara 

“özgürlük, eĢit öğrenim olanakları ve erkeklerden farksız bir toplumsal statü” 

vaat eden bir konuĢma yapmıĢtır. Sonrasında ise, l926′da, güçlü bir muhalefete 

rağmen kabul edilen Ġsviçre Medeni Kanunuyla da kadın - erkek eĢitliği hukuki 

bir çerçeve kazandırmıĢtır. 

1 Mart 1922 Türkiye Büyük Millet Meclisini açıĢ konuĢmasında, eğitim 

meselelerinin önemi üzerinde durduktan sonra, kadınlarımızın erkeklerle aynı 

öğretim derecelerinden geçerek yetiĢtirilmelerinden bahseden Atatürk, bu 

konudaki görüĢlerini Ģöyle ifade etmiĢtir: 

Bir taraftan bilgisizliği ortadan kaldırmaya bir taraftan da memleket 

evlâdını sosyal ve ekonomik hayatta fiilen etkili ve verimli kılabilmek için 

gerekli olan ilkel malûmatı pratik bir tarzda vermek, millî eğitim usulümüzün 

esasını teĢkil etmelidir. Ortaöğretimde de eğitim ve öğretim usulünün pratik ve 

uygulamalı olması esasına uymak Ģarttır. Kadınlarımızın da aynı tahsil 

derecesinden geçerek yetiĢmelerine önem verilecektir. (Atatürk‟ün Söylev ve 

Demeçleri, 1981, s:230) 

Cumhuriyetin ilânından dokuz ay önce 23 Ocak 1923 tarihinde, Bursa 

Sultani Mektebinde Ģerefine verilen ziyafette yaptığı konuĢmada Atatürk, ilim 

ve maarifin süngülerden toplardan daha tesirli olduğunu, vatanın ayrılmaz bir 

bütün olan kadın ve erkeğin çalıĢmasıyla ilerleyeceğini belirtmiĢ ve bu 

konudaki inancını Ģu sözlerle açıklamıĢtır: 

Beyler! Bu ilim ve irfan orduları Ģüphe yok ki milletin 

organlarından yalnız bir kısmıyla teĢekkül ederse elbette 

eksiktir. Toplum, birbiri için gerekli iki unsurdan meydana 

gelmiĢtir. Bu iki unsur her bakımdan birbirinin yardımcısı, 

koruyucusu olmadıkça toplum eksiktir ve ondan teĢekkül eden 

ve edecek olan kurtuluĢ orduları da yarımdır, zayıftır. 

Hanımlar, Beyler! Söz konusu etmek istediğim iki 

unsurdan birisi (Hanımlara hitaben) sizsiniz ve birisi de 

(Beylere hitaben) sizsiniz… Bu iki parça her bakımdan 

birbiriyle eĢit olmak mecburiyetindedir. Aklın, mantığın, 

tabiatın emrettiği Ģey de budur. Esas itibariyle iki mevcudiyet 

arasında söz konusu olan bu eĢitlik; toplumun bütünü için de 

söz konusudur. Bu sebeple kadınlarımız; erkeklerimizle ilimde, 

fende faaliyette eĢit olacaktır; yani aynı olgunluk derecesine 

ulaĢacaklardır… Kadın ve erkeğin aynı suretle eğitim ve 

öğretim görmesi açıktır. Bu sebeple yeni Türkiye Devleti ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, bundan sonra takip 

edeceği maarif programlarında bilhassa bu noktayı çok büyük 
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ehemmiyetle dikkate alacaktır. Kadınlarımız da tabii ki erkekler 

gibi aynı tahsil derecelerinden geçecek, kendisi için ve kadınlığı 

için, toplumun kendisinden isteyeceği vazifeleri yapmaya 

güçleri yetecektir. Bu tarzdaki programlarla, kadınlarımızın 

ulaĢabileceği mertebeyi ve o kadınların yetiĢtireceği fedakâr 

evlâtları düĢündükçe memleketimizin ve toplumumuzun ne 

kadar bayındır, ne kadar geliĢmiĢ ve mesut olacağını Ģimdiden 

görmekle kalbimde büyük bir mutluluk hissediyorum. (T.T.K 

ArĢiv, no:1091) 

 

KADIN VE MÜZĠK 

Yunan mitolojisinde, dokuz tanrısal diĢi yaratıktan her biri sanat ve bilim 

kolunun ayrı simgesiydi. Bu kızlara  “Muse-Müz” veya “Musa” denirdi. 

Mitolojilerde müziğe kadını yakıĢtırmıĢ, bu sanatın güzelliğini, zerafet ve 

inceliğini kadında simgelemiĢtir.  

Oysa sanat ve müzik tarihlerinde bir inleme yapıldığında “kadın”ın türlü 

nedenlerle müzik kollarındaki uğraĢı payının ne denli düĢük kaldığı 

görülmektedir. Kadının tarih boyu türlü etkenlerle hemen her toplumda baskıya 

uğradığı bir gerçektir. Ġlkel çağlardan baĢlayan “ataerkil” düzen etkilerini en 

ileri uygarlıklarda bile sürdüre gelinmiĢ, ayrıca tutucu dinsel inançların günahı 

kadında arayan önyargısı çağımıza ulaĢan çizelgenin doğmasında önemli rol 

oynamıĢtır.  

Ortaçağ tutuculuğunun doruğa varıp, insanlık dıĢı giriĢimlere bile olanak 

tanıyan kilise, kadına Tanrı‟ya yakarıĢı çok görmüĢ, yüzyıllarca mihraba ayak 

attırmamıĢtır. Çalgıcı veya Ģarkıcı olarak bile girememiĢlerdir. ġarkı 

topluluklarının kadın sesi gereksinimi için bu kez doğa dıĢı yöntemlere 

baĢvurulmuĢ, “casrato” denilen, “hadım Ģarkıcılar” varlıklarını 19.yy baĢlarına 

kadar sürdürmüĢlerdir. 

19. yy. da kadınlar konser salonlarına girmeye baĢlamıĢ ve kadın müzik 

bilimcisi ve tarihçileri de ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. (Yener, 1990: 272)  

 

ORKESTRA ġEFLĠĞĠ ERKEK ĠġĠDĠR! 

Ülkemizdeki orkestralarımızı yöneten orkestra Ģeflerine baktığımız 

zaman kaç tane kadın Ģef ile karĢılaĢırız? Türk birçok kadın orkestra Ģefliği 

eğitimi almıĢ ve hala daha konservatuarlarımızda bu eğitimi almakta olan kadın 

orkestra Ģefi adayları bulunmaktadır. Ġnci Özdil, Sera Tokay, bu isimlerden 

sadece birkaçıdır. 
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Orkestralarımızın konser programlarına bir bakalım: kadın orkestra 

Ģeflerini genellikle “8 Mart Kadınlar Günü Özel Konserleri”nde gördüğümüzü 

tespit edeceğiz. 

 

11 Mart 

2011 Saat: 20:30  

Ahmet 

Adnan Saygun  

"Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri 

Türk ve Yunan Kadınlarına Ġthafen" 

 

ġef  Lisa Xanthopoulou 

Solistler  Bahar Biricik “Keman” 

Koro ġefi  Ali Hoca 

Koro  Ġzmir Sanat Çoksesli Korosu 

Program  Ebru Güner Canbey Uvertür 

Cemal ReĢit Rey Keman Konçertosu 

Yannis Konstantinidis Dodecanese Suite No.1 

Mikis Theodorakis Zorba Süit 

Türk kadın orkestra Ģeflerinden biri olan Sera Tokay bir söyleĢisinde 

kadın orkestra Ģefleri ile erkek orkestra Ģefleri arasında farklar olduğunu Ģöyle 

anlatmıĢtır: 

Kadınlara karĢı önyargı var. Orkestra Ģefliğinde kadınlarla erkekler 

arasında fizyolojik farklılıklar söz konusudur. Örneğin,  erkekler diyaframdan, 

kadınlar trakea‟dan nefes alır. Trakea‟dan nefes aldığınızda, orkestra ile hiçbir 

iliĢki kuramazsınız. Ġkinci olarak kemikler ve kas gücü önemlidir. Erkeklerde 

daha güçlü bir kas yapısı vardır. Dolayısıyla, kadın Ģefin daha fazla efor sarf 

etmesi gerekmektedir. (www.kariyer.net) 

Tekay‟ın tek arzusu Devlet Senfoni Orkestralarının birinde “ilk kadın 

Ģef” olabilmek. Bu çabası sayısız kereler verdiği baĢvuru dilekçelerine yanıt bile 

verilmeyerek boĢa çıkarılmıĢtır.  

Sera Tokay, Devlet Senfoni Orkestralarının “tekelden” yönetildiğini bu 

grup ve gruba yakın olanların her orkestrada ayrıcalığı korumakta olduğu 

görüĢünde bulunmaktadır.  

Orkestraların davetli Ģef programını bu kiĢilerin aralarında, hiçbir objektif 

ölçüt olmaksızın öznel ve keyfi değerlendirmelerle belirlediğini söylüyor. 

Orkestraların yönetim kurullarının, daimi Ģeflerinin bu kararlarda hiçbir 

yaptırımı olmadığını ve Kültür Bakanlığı‟nın da bir denetimi olmadığını 

söylemektedir. (www. musikidergisi.net) 

http://www.kariyer.net/
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Sera Tokay‟da,  en son 8 Mart 2008 Dünya Kadınlar Günü‟nde Ġzmir 

Devlet Senfoni Orkestra‟sını yönetmiĢ. Yine yukarıda adı geçen söyleĢide, bu 

konserden sonra bir daha davet edilmeyerek ödüllendirildiğini düĢündüğünü 

söylemektedir.  

Antalya Senfoni Orkestrası kurucu Ģefliğinden sonra, Bursa senfoni 

Orkestrası‟nın Ģefliğine getirilen kadın orkestra Ģeflerimizden Ġnci Özdil, ise 

Ģöyle demiĢtir: 

Orkestralarda, kadın-erkek ayrımı yok, önemli olan iyi müzisyen misiniz, 

yoksa kötü müsünüzdür? Podyuma çıkan bir orkestra Ģefinin iyi bir müzisyen 

olup-olmadığını anlamak orkestranın beĢ dakikasını alır. Bu beĢ dakikadan 

sonra zaten yolunuz açıktır. Ġzleyicilerden büyük destek alıyorum. Benim en 

büyük destekçim halktır. Beni orkestrayı yönetirken gördüklerinde çok gurur 

duyduklarını söylüyorlar. BU, beni yüreklendiriyor. Özellikle kadınlar bana 

büyük destek veriyorlar. Her zaman çok iyi eleĢtiriler alıyorum. (www.trt.net.tr)  

Görüldüğü üzere, ülkemizde kadın orkestra Ģefleri sayı olarak çok azdır. 

Ġnci Özdil, Antalya Senfoni Orkestrası ve Ģimdilerde de, Bursa Bölge Senfoni 

Orkestrası‟nın Ģefliğini yapmaktadır. Bu anlamda Türk kadın orkestra Ģefleri 

adına bayrağı taĢıyor diyebiliriz. Sera Tokay ise, Fransa‟da müzik hayatına 

devam etmektedir. 

Bu sene 10‟uncu kuruluĢ yıldönümünü kutlayan klasik müzik dergisi 

Andante Dergisi‟nin organizasyonu ile Beyoğlu Belediyesi‟nin ev sahipliğinde, 

KÜSAV Vakfı‟nın destekleri ile düzenlen „2012 Donizetti Klasik Müzik 

Ödülleri Töreni‟, 21 Mayıs 2012 tarihinde Ġstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde 

sahiplerini bulmuĢtur. Bursa Bölge Senfoni Orkestrası “Donizetti Klasik Müzik 

Yılın Orkestrası” ödülüne layık görülmüĢtür. Orkestranın bu ödülünün 

arkasında daimi Ģefleri Ġnci Özdil‟in de baĢarısı da göz ardı edilmemelidir. 

Daimi Ģeflerinin Ġnci Özdil olması sebebiyle Bursa Bölge Devlet Senfoni 

Orkestrası dıĢındaki diğer Devlet Senfoni Orkestralarının 2011-2012 konser 

sezonu programlarını incelediğimizde, sadece Ġstanbul Devlet Senfoni 

Orkestrası‟nın 19 Ocak 2012 tarihinde Zeytinburnu Kültür Merkezi‟nde ve 20 

Nisan 2012 tarihli Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi‟ndeki konserlerinde Deniz 

Sever‟e yer verdiğini görüyoruz. Deniz Sever, Rusya‟da kompozisyon ve 

orkestra Ģefliği eğitimini yeni tamamlamıĢ genç bir kadın orkestra Ģefidir. 

Dünya müzik hayatında kadın orkestra Ģeflerine baktığımızda ise, birçok 

kadın orkestra Ģefinin baĢarılarına tanık olmaktayız. Bu isimlerin arasından öne 

çıkan bazı isimler arasında Ewa Strusiňska ve Marin Alsop‟u sayabiliriz.  

Ewa Strusiňska, 1976 doğumlu olması nedeniyle, en genç ve baĢarılı 

kadın orkestra Ģefleri arasında bulunmaktadır. Aslen Polonyalı olan sanatçı, 

Ģimdilerde Polonya Devlet Operasında görev yapmaktadır.  

http://www.trt.net.tr/
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Marin Alsop ise, The Guardian‟ın 8 Mart 2011 tarihinde Emine Saner‟in 

“Sanat, Film, Müzik ve Moda Alanında En BaĢarılı 100 Kadın” baĢlıklı 

yazısında dünyanın çeĢitli orkestralarında gerçekleĢtirdiği baĢarılı konserlerle 

adından söz ettirmiĢ olması sebebiyle en baĢarılı 100‟dan kadın biri olmuĢtur. 

“Marin Alsop, altı yıl Bournemouth Senfoni Orkestrası'nı yönettikten sonra, 

Baltimore Senfoni Orkestrası'nı yöneterek, baĢlıca Amerikan orkestralarından 

birini yöneten ilk kadın unvanını almıĢtır.”  

BBC Music Magazine dergisinin 2009 yılı mart sayısında, “YaĢa Kadın 

ġef! (Viva La Maestra!)” baĢlıklı bir yazısında, yer alan On Önde Gelen Kadın 

ġefin Listesi Ģu Ģekildedir: 

Marin Alsop (52, Amerikalı). birinci sırada yer almaktadır. 

Gisele Ben - Dor, (53, Uruguaylı). Santa Barbara Orkestrası'nın Ģefidir. 

Uruguaylı ve Güney Amerikalı bestecilerin icralarıyla ödüller almıĢtır. 

Odaline de la Martinez (59, Küba). Lontano Oda Orkestrası'nın ve 

Avrupalı Kadınlar Orkestrası'nın kurucusudur. 

Sian Edwards (49, Ġngiliz) 1993 - 1995 arasında English National 

Opera'nın müzik direktörlüğü yapmıĢtır. 2008 yılında, Welsh National Opera'da 

Janacek'in Jenufa'sını yönetmiĢtir. 

JoAnn Falletta (55, Amerikalı). Buffalo Filarmoni Orkestrası ile Virginia 

Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörüdür. Önemli ama nadiren çalınan 

eserlerin icrasıyla ün yaptı. 

Jane Glover (59, Ġngiliz) Mozart performanslarıyla bilinen Glover, kendi 

kurduğu Mozart Players‟ın da Ģefidir. 

Emanuelle Haim (47, Fransız). Barok dönem performanlarıyla adını 

duyurmuĢtur. Le Concert d'Astree adında bir grubu vardır. 

Susanna Malkki (39, Finli). Ensemble Intercontemporain'in müzik 

direktörü. 2008 yılında Berlin Filarmoni Orkestrasını yönetmiĢtir. 

Andrea Quinn (44, Ġngiliz). The Royal Ballet ile New York City 

Ballet'nin yönetmenliğini yaptı. Bale temsillerini önemli bir Ģefidir. 

Simone Young (48, Avustralyalı). Opera Avustralya'nın orkestra Ģefliğini 

yapmıĢ Ģimdilerde, Hamburg Filarmoni Orkestrası‟nın Ģefidir. 

Bütün bunları değerlendirirsek; KurtuluĢ savaĢı sonrası baĢta Atatürk 

olmak üzere, aydın kadınlarımızın baĢlatmıĢ olduğu “kadınların her alanda 

eğitim ve sunulan imkan eĢitliği” mücadelesinin yeterince korunamadığını 

görmekteyiz. Özellikle, makale konumuz olan Klasik Batı Müziği hayatına geri 

döndüğümüzde, devlet müzik kurumlarında kadın orkestra Ģeflerine yeterince 

yer ve görev verilmediğini görmekteyiz. Bu konuda görev, baĢta Kültür 

Bakanlığı olmak üzere, Güzel Sanatlar Müdürlüğü ve yıllık konser sezonu 
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programlarını hazırlayan devlet müzik kurumları yöneticilerine düĢmektedir. 

Kadın orkestra Ģeflerine de en az erkek orkestra Ģeflerine verilen imkânlar kadar 

konser imkânları sağlanmalı bu sadece 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” özel 

konserleri çerçevesinde kalmamalıdır. 
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ÇOCUKLUK DÖNEMLERĠ VE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN  

TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

Hatice YALÇIN

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada dünyadaki çocukluk dönemlerinin tarihsel süreci ile 

okulöncesi eğitim kurumlarının geliĢimi ele alınmıĢtır. Avrupa ülkeleri ve 

Türkiye‟deki okul öncesi eğitim sistemlerinin değerlendirilmesi yapılmıĢtır. 

Okul öncesi eğitimin kurumsallaĢmasının temelleri özellikle 19. yüzyıla kadar 

inmektedir 1782-1852 yılları arasında yaĢayan büyük düĢünür ve eğitimciler, 

çocuk eğitimi üzerinde önemle durmuĢlar ve günümüze ıĢık tutan görüĢler 

ortaya koymuĢlardır. 1816 yılında 3-6 yaĢ arasındaki çocuklar için ana okulları 

açılmıĢtır Ġngiltere'den Owen, Almanya'dan Fröbel ve Ġtalya'dan Montessori 

erken çocukluk pedagojisinin teorisyenleri ve bu düĢüncenin mimarları olarak 

kabul edilmektedir. Avrupa'da okul öncesi eğitimin öncüsü ve fikir mimarı 

olarak Fröbel gösterilmektedir. 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 Sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanununda Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı içinde, 

okul öncesi eğitime, örgün eğitim sistemi içinde yer verilmiĢtir.  Türkiye‟de son 

yıllarda okulöncesi eğitim hizmetlerinde bir yaygınlaĢma görülmekle birlikte, 

erken çocukluk döneminde verilen hizmetler hedef kitle dikkate alındığında 

yetersiz kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, okulöncesi eğitim, tarihsel geliĢim. 

 

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL EDUCATION AND 

CHILDHOOD 

ABSTRACT 

In this study, preschool educational institutions in the world with the 

process of historical development periods of childhood are discussed. Has been 

evaluated in pre-school education systems in European countries and Turkey. 

And educators, the great philosopher who lived between 1782-1852, halted, 

and today sheds light on the importance of child education have demonstrated 

opinions. Primary schools were opened in 1816 for children between the ages 

of 3-6. Fundamentals of the institutionalization of preschool education, 

especially the 19th Owen goes down to century England, Germany and Italy, 

Montessori early childhood pedagogy theorists Fröbel and is considered to be 

the architects of this idea. As a pioneer and architect of the idea of pre-school 

                                                           
 Yrd.Doç.Dr. Karamanoğlu Mehmetbey  Üniversitesi,Sağlık Hizmetleri,  MYO.  Çocuk GeliĢimi 

Bölümü 
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education in Europe is shown Fröbel. Entered into force in 1973, "National 

Education Basic Law No. 1739" in the general structure of the Turkish 

National Education System, pre-school education, were included in the formal 

education system. 

Although seen a proliferation in recent years in Turkey are generally 

evaluated in preschool education services in early childhood services provided 

are inadequate considering the target audience. 

Keywords: Childhood, preschool education, the historical development. 

 

GĠRĠġ 

Çocukluk, yaĢam zincirinin doğal ve değiĢmez halkalarından biridir. 

DeğiĢik toplumlara ve tarih evreleri incelendiğinde, çocukluğa değiĢik anlamlar 

verilmiĢtir. Bu bağlamda çocukluk, toplumsal bir kavramdır ve diğer toplumsal 

kavramlar gibi norm ve değerlerle de ilgilidir. Eğitimin psikolojik, toplumsal ve 

kültürel bir süreç olarak kapsamlı ele alınması eğitim tarihçilerinin 

araĢtırmalarına çocuk boyutunu daha fazla katmalarına yol açmıĢtır (Koçer, 

1980, s.131; Male, 1988, s.37; Tan, 1994). 

Çocukluk dönemindeki eğitimin önemi daha ilk çağlarda anlaĢılmıĢtır. 

Bu çağ düĢünürlerinden Plato ve Aristo günümüzde de güncelliğini koruyan 

çocuk eğitimi ile ilgili ilk teorik yaklaĢımları sunmuĢlardır. 

Antik dönemlerde çocuk imajı, toplumun yasaları ve kültürü tarafından 

eğitilmesi gereken küçük bir yurttaĢ olduğu biçimindeydi. Babilli çocuklar 6 

yaĢında okula baĢlamakta, yoksul çocuklar bile okuma-yazma öğrenmekteydi. 

Kitapları tuğla, yazma araçları ise kamıĢ ve nemli çamurdu. Eski Roma‟da hem 

erkek hem de kız çocuklar disiplinin çok katı olduğu ve yazmayı da iğneyle ve 

balmumu tabletlerle öğrendikleri okullara giderlerdi (Tan, 1994) 

Çocukluk dönemindeki geliĢmeler konusunda öncü çalıĢmalardan biri, 

Fransız nüfus bilimcisi ve toplumsal tarihçisi Philippe Aries‟in 1960‟da 

yayınlanan “l‟enfant et la vie familiale sous l‟ancien regime (Eski devirlerde 

çocuk ve aile yaĢamı) kitabı ve bu konudaki yayınlarıdır. Ailenin kökeni ve 

çocukluk dönemlerini inceleyen Aries, çocukluk kavramının 15. Ve 16. 

Yüzyıllardan önce var olmadığını savunmaktadır. Çocuklar yetiĢkinlerle aynı 

görülmekte, ergenlik ve çocukluk terimleri birbirine karıĢtırılmaktadır. 

Ġngiltere‟de “baby” sözcüğü büyük çocuklar için de kullanılmaktaydı. Aries‟e 

göre eski uygarlıkların tamamında sanat içerisinde çocuk kavramı yer almamıĢ, 

sadece Yunan kültüründe çocukluk dönemi gerçekçi biçimde resimlere 

aktarılmıĢtır (Eros tasvirlerinde olduğu gibi). Helenizm öncesi dönemdeki 

çocukluk özellikleri, Roma sanatında da benimsemiĢti. 10 ve 11. yüzyılda 

çocukluk dönemiyle ilgilenilmemiĢ, çocukluğun çabucak biten ve unutulan bir 
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geçit dönemi olduğu kabul edilmekteydi. Aries, 17. yüzyılda disiplinli ve akılcı 

davranıĢ geliĢtirme hedefine yoğunlaĢıldığını, soylu çevrelerde oyuncak gibi 

görünen çocuklar yerine çocuğun korunması ve düzeltilmesi gereken bir yaratık 

olarak görüldüğünü aktarmaktadır. 18. yüzyılda ise çocuğun sağlığı ve 

temizliğine verilen önem artmıĢ, sadece çocuğun geleceği değil, varlığıyla ilgili 

konular önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Çocuğun fizyonomisini estetik bir ideale 

uydurma kaygısıyla kundaklama ya da baĢını Ģeritler ve sıkı baĢlıklarla sarma 

gibi gelenekler eleĢtirilmeye baĢlamıĢtır (Arslan, 2005, s.7; Tan, 1994) 

 

Okul Öncesi Eğitimin GeliĢim Süreci 

Çocukların zorunlu eğitim çağına gelmeden önce de aile dıĢında belli 

kurumlarda, eğiticilerin rehberliğinde yetiĢtirilmeleri düĢüncesi, eski tarihlere 

uzansa da bu düĢüncenin uygulamaya konulması yenidir. Modern anlamda 

okulöncesi eğitim uygulamaları, ülkemizde bu düĢüncenin ortaya atıldığı 

Avrupa ülkelerine göre daha da yenidir (BaĢal, 2005, s.15). 

Okul öncesi eğitimin kurumsallaĢmasının temelleri özellikle 19. yüzyıla 

kadar inmektedir (Arslan 2005:7; Yalçın, 2010). Okul öncesi eğitim tarihsel 

akıĢ değerlendirildiğinde, çocukların erken yaĢlardan itibaren eğitilmeleri 

gerektiği düĢüncesi birçok filozof ve düĢünür tarafından dile getirilmiĢtir. 

Çocukların erken yaĢlarda eğitilmesinde politik, sosyal ve dinî motifler etkili 

olmuĢtur. Ünlü filozof Platon “Politeia” adlı eserinde çocukların doğumdan 

hemen sonra aile dıĢında eğitilmelerini isterken, Johann Amos Comenius, John 

Locke, Jean Jacques Rousseau ve Johann Heinrich Pestalozzi gibi düĢünürler 

ise yaĢamın en azından ilk yılından itibaren aile dıĢında yetiĢtirilmeleri 

gerektiğini ileri sürmüĢlerdir (Süngü, 2005, s.24; Yalçın, 2010). 

Freidrich Wilhelm Frobel (1782-1852), okul öncesi yaĢtaki çocukların 

eğitimleriyle yakından ilgilenmiĢtir. Çocuklar için, anaokullarında eğitim 

amaçlı kullanılacak oyuncaklar geliĢtirmiĢtir. Bu oyuncaklar onların duygusal, 

zihinsel fonksiyonlarını geliĢtirecek niteliktedir (Poyraz, 2001; Yalçın, 2010)  

Anne çocuk iliĢkisi, Frobel için önemlidir. Anneler için, çocuklarına 

söylemeleri amacıyla ninniler hazırlamıĢtır. Annelere ve genç kızlara 

konferanslar vermiĢ, kurslar tertiplemiĢ, bu konuda sağlam bilgiler edinmeleri 

için çeĢitli yayınlar hazırlamıĢtır. Frobel, eğitimde bilinenden bilinmeyene 

doğru gidilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Frobel‟in okul öncesi eğitimdeki en 

önemli giriĢimi, 1816 yılında 3-6 yaĢ çocuklar için ilk anaokulunu kurmasıdır. 

Genel anlamda Pestalozzi‟nin ilkelerine bağlı kalmıĢ; geliĢimin bir süreç 

olduğunu ve bu süreçlerde her geliĢim kademesinin sağlıklı geçirilmesi 

gerektiğini belirtmiĢtir. Ayrıca çocukların bireysel farklılıklarına değer 

vermiĢtir. Frobel için oyun çok önemlidir. Oyunun en önemli eğitim vasıtası 

olduğunu belirtmiĢtir. Çocukların okul öncesi kurumlarda oynamaları için 
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eğitim araçları geliĢtirmiĢtir. Bu oyuncaklarla onların duygusal, zihinsel 

fonksiyonlarını geliĢtirecek rehberlikler yapmıĢtır (Özbek, 1999; Yalçın, 2010)  

Eski Türklerde, genellikle cinsiyet farkı gözetmeden, büyük bir çocuk 

sevgisi vardır. (Akyüz, 2008: 5). Türklerde çocuk sağlığı, çocuk eğitimi 

alanında halka yön verenlerin baĢında Ġbn-i Sina, Gazali, Gazan Mahmut Han 

ve Farabi gelmektedir. 

Farabi (870-950), Türk ve Ġslam bilginlerinin eğitime yönelik düĢünce 

öğütlerinde, inanç ve uygulamaların ağır bastığı bilinmektedir. Türk eğitim 

tarihinde ilk olarak doğrudan eğitimle ilgili görüĢler ortaya koyan bilgin olan 

Farabi, çocukta zihnin deneyler yoluyla geliĢeceğini, eğitimde kolaydan zora 

doğru gidilmesi gibi ilkeleri savunmuĢ, beĢ duyunun önemini vurgulamıĢtır 

(Akyüz 2008, s.16, Poyraz, 2001, s.9) 

Ġbn-i Sina (980-1037); Türk ve dünya düĢünce tarihinde çok önemli bir 

yeri olan Ġbn-i Sina, Kanun ve ġifa adlı kitabında çocuk eğitimine erken 

yaĢlarda baĢlamayı, anne sütüyle beslenmenin gerekliğini, çevre Ģartları ve 

temizliğin önemini daha o devirlerde vurgulamıĢtır (Akyüz, 2008, s.21).  

18. yüzyıldan bu tarafa, toplumda geliĢme gösteren düĢüncelerle 

karĢılaĢtırıldığında, çocuğun okul ortamında eğitilmesinin önemini, oyunun 

çocuk için önemini, çocuklarda bireysel farklılıkları, eğitimde araç ve gereçlerin 

değerini, Batılı eğitimcilerden 900 yıl önce ortaya koyduğu görülmektedir 

(Akyüz 2008, s.24, Poyraz 2001, s.9; Yalçın, 2010) 

Gazali (1058-1111); eğitim ile uğraĢarak bu alanda öneriler getiren bir 

Ġslam bilginidir. Çocuğun kalbini “her nakĢ-ı kabule uygun boĢ, sade bir cevher 

parçası” olarak tanımlayan Gazali, eğitimin çocuğa her istenen Ģekli 

verebileceği görüĢündedir. Bugün Batıda en modern ve orijinal Ġslam düĢünürü 

olarak bilinen Gazali, çocuğa eğitim veren kiĢilerin niteliklerinin bu eğitimdeki 

etkilerinin açık Ģekilde görüleceğini belirtmiĢtir (Oğuzkan, Oral 2003, s.29) 

Gazan Mahmut Han (1721-1304); eğitim alanında devletin öncülüğü ve 

sorumluluğu geleneği, Türklerin Anadolu‟ya göç ettiği ilk yıllarda geliĢmeye 

baĢlar. Çocuklara hizmet örgütlenmesi, Gazan Mahmut Han tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢ ve hem kimsesiz, hem de suçlu çocuklar için kurumlar 

açılmıĢtır. Türkler, çocuklarının eğitimlerini “Sıbyan Mektebi” denilen 

okullarda baĢlatmıĢlardır. Türk eğitim tarihi içinde yaklaĢık 11 asırlık geçmiĢi 

olan bu okullar hakkında tam güvenilir bilgiler yoktur. Ancak sıbyan 

mekteplerinin Selçuklular zamanında baĢlayıp, Osmanlılar zamanında devam 

ettiği görülmektedir. Evliya Çelebi‟nin Seyahatnamesine göre Erzurum‟da 110, 

Ġstanbul‟da 1933, Amasya‟da 200 Sıbyan Mektebi bulunmaktadır (Yalçın, 

2010) 

Osmanlı Döneminde, yabancılar ve azınlıklar için Ġstanbul‟da eğitim 

kurumları bulunmaktadır. Osmanlı-Rus SavaĢının ardından Sırp, Bulgar, Rus ve 
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Avusturya-Macaristan Hükümetleri, Ġstanbul‟da okullar açmıĢtır (Akyüz 2008, 

s.154). Amerikan Bord Misyoner Örgütü, 1820‟den sonra Anadolu‟nun bir çok 

yerinde okullar açmıĢtır. Örneğin Ġzmit‟in Bahçecik Kasabasında önce kız, 

sonra da erkek çocukların alındığı Bthinian American High School‟u açmıĢlar 

ve bu okula kısa sürede yeni binalar ekleyerek kreĢ, bebek bakımevi, ilkokul, 

yetimevi ve meslek okulları açmıĢlardır (Akyüz, 2008, s.155-156; Yalçın, 2010. 

1782-1852 yılları arasında yaĢayan büyük düĢünür ve eğitimciler, çocuk 

eğitimi üzerinde önemle durmuĢlar ve günümüze ıĢık tutan görüĢler ortaya 

koymuĢlardır. 1816 yılında 3-6 yaĢ arasındaki çocuklar için anaokulları 

açılmıĢtır (Yalçın, 2010). 

Osmanlı döneminde hem Hristiyan hem de Müslüman çocukları 

barındıran, yetim çocuklar terbiye merkezleri kurulmuĢtur. Meslek 

öğrenmelerini sağlayan bu okullarda o dönemde Islahhane adı verilmiĢtir 

(Özbek, 1999, s.17).  

1908‟de Müslüman ve Ermeni öksüz 5-10 yaĢ arası çocuklar için 

Darüleytam-ı Osmani adında kurumlar ve Darüleytamlar (Yetim Yurtları) yurdu 

ve bunların kız çocuklar için olanların bünyesinde 2-7 yaĢ arası kız-erkek 

çocukların eğitilmesi için ana sınıfları oluĢturulmuĢtur (Akyüz, 2004, s.156). 

Bazı illerde de Anadolu Özel Ana Mektepleri kurulmuĢtur. Satı bey isimli bir 

eğitimci, çocuk bahçesi sınıfları kurmuĢ, Ana Mekteplerinde Ermeni bayan 

öğretmenlerle çalıĢmıĢtır. 

Osmanlı Döneminde, okul öncesi eğitime yönelik çeviriler de yapılmıĢtır. 

Ana Mekteplerine öğretmen yetiĢtirmek üzere, ilk defa 1915‟de sadece dört yıl 

iĢleyebilen bir anaokulu açılmıĢ, bu okuldan 370 çocuk mezun edilebilmiĢtir 

(Poyraz 2001, s.11). 

Cumhuriyet Döneminde 1923 yılında 38 ayrı ilde, 80 anaokulu olduğu ve 

sadece 38 öğretmenin 5880 öğrenciye hizmet verdiği belirtilmektedir. Harf 

inkılabından sonra bütün öğretmenler Millet Mekteplerinde görevlendirilmiĢtir 

(Akyüz, 2008, s.18).  

1930 yılında düzenlenen bir genelgeyle, anaokulu ve ana sınıflarının 

açılmayacağı belirtilmiĢ, 1961-1962 eğitim-öğretim yılına kadar da resmi 

anaokulu ve ana sınıfı açılmamıĢtır. 

1952 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan bir komisyon 

anaokullarına öğretmen yetiĢtirme geçici kurs programını hazırlamıĢtır. Bu 

programa katılanlar bir ay için Ġtalya‟ya gönderilerek bilgi geliĢtirmeleri 

desteklenmiĢtir (Yalçın, 2010).  

1963 yılında Kız Meslek Lisesinde anaokulu öğretmeni yetiĢtirmek 

amacıyla çocuk geliĢimi ve eğitimi bölümü açılmıĢtır. Bu bölüm, meslek 

eğitimi yanısıra, öğretmenlik formasyonu veren derslerle takviye edilmiĢ, 1964 
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yılında okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen yetiĢtiren bir kurum haline 

gelmiĢtir. 

1971 yılında ilkokula yönelik öğretmen okulları 4 yıla çıkarılmıĢ, bu 

programlara okul öncesi eğitim bölümleri de konmuĢtur. Kız Teknik Yüksek 

Öğretmen Okulu Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümünde okul öncesi öğretmen 

yetiĢtiren bölümler açılmıĢtır. 1973‟de tüm öğretmenlere yükseköğrenim görme 

zorunluluğu getirilmiĢ, böylece anaokulu öğretmenlerinin yükseköğrenimden 

yetiĢmeleri yasalaĢtırılmıĢtır.  

1973 yılında yürürlüğe giren “1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu”nda Türk Millî Eğitim Sisteminin genel yapısı içinde, okul öncesi 

eğitime, örgün eğitim sistemi içinde yer verilmiĢtir (Yalçın, 2010).. 

1999-2000 eğitim-öğretim yılı içinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

okulöncesi eğitim kurumu olarak 506 anaokulu, 7.717 anasınıfı, 348 uygulama 

sınıfı, 923 BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu‟na bağlı 

kurumlar ile 388 adet 657-191. maddeye göre açılan kurum bulunmaktaydı.  

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2000 yılı içinde okulöncesi eğitim 

kurumu olarak 68 anaokulu, 533 anasınıfı ile 5 çocuk kulübü ve 2 uygulama 

sınıfı açılmıĢtır. Bu geliĢmeler hala ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 

Türkiye‟de okulöncesi eğitim sistemi gerek nitelik gerekse nicelik açısından 

gereksinmeyi karĢılayacak düzeyde değildir (Aral ve ark. 2001; Yalçın, 2010).  

Ülkemizde okulöncesi eğitiminin önemini etkin bir biçimde gündeme 

getiren ve bu konuda verilmesi gerekli hizmeti belirleyen en etkili çalıĢma VII. 

Milli Eğitim ġurasında (5-15 ġubat 1962) gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu Ģura için 

hazırlanan Ġlköğretim Komisyon Raporunda konuyla ilgili yabancı ülkelerdeki 

uygulamaları, istatistiksel bilgilerin ve tarihsel geliĢmelerin açıklanması yanı 

sıra okul öncesi hizmetin yaygınlaĢması önerilmektedir (Oğuzkan ve Oral, 2003 

s.34). 

Okulöncesi eğitimde okullaĢma oranı 1990-1994 yılları arasını kapsayan 

VI. BeĢ Yıllık Kalkınma Plânında 1993-1994 eğitim öğretim yılında % 11.5, 

2001-2005 yılları arasını kapsayan VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Plânında % 25 

olarak belirlenmiĢ olmasına rağmen, geliĢmiĢ ülkelerde okullaĢma oranının % 

90‟lara ulaĢtığı göz önünde bulunursa bu alandaki çalıĢmalara hız verilmesi 

gerektiği görülmektedir (DPT, 2008). 

Cumhuriyet döneminde ülkemizde ilköğretim okulları bünyesinde açılan 

anasınıfları, 60-72 ay yaĢ grubu ile sınırlandırıldığından bu yaĢ grubu dıĢında 

kalan okulöncesi eğitim çağındaki çocukların okullaĢma oranı günümüzde halâ 

düĢük kalmaktadır. Okulöncesi eğitimin önemi konusunda velilerin 

bilinçlendirilmesi için, sivil toplum kuruluĢlarının, örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarının ve basın yayın kuruluĢlarının iĢbirliğiyle ulusal bir kampanya 
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yapılmakta ve bu Ģekilde okulöncesi eğitim ile ilgili toplumsal bilinç 

oluĢturulmaktadır (Yalçın, 2010). 

Bugün okulöncesi eğitim kurumları sadece bakımevleri olarak 

görülmekten çıkmıĢ çocuklara etkin yaĢam deneyimleri veren eğitim kurumları 

olarak kabul görmüĢtür. 

 

Avrupa‟da Okulöncesi Eğitim 

Avrupa'da daha hızlı ekonomik büyüme ve geliĢmenin baĢlangıcı da 

kuĢkusuz 1960'lı yıllara rastlamaktadır.  Avrupa‟daki her ülkede okul öncesi yaĢ 

farklı tanımlanmaktadır ve kesin olarak sınırlandırılmamaktadır. 

Ġngiltere'den Owen, Almanya'dan Fröbel ve Ġtalya'dan Montessori gibi 

düĢünürler, erken çocukluk eğitiminin tanınmıĢ teorisyenleri ve anaokulu 

düĢüncesinin mimarları olarak kabul edilmektedir. Almanyalı eğitimci 

Wolfgang Tietze, Avrupa'da okulöncesi eğitimin öncüsü ve fikrî mimarı olarak 

Fröbel'i göstermekte ve halen Almanya'da “kindergarten” (çocuk bahçesi) adı 

verilen okul öncesi eğitime, bu kavramın Fröbel tarafından verildiğini ve onun, 

erken çocukluk eğitimine yönelik bu giriĢiminin 19. yüzyılın son çeyreğinde 

Finlandiya'dan Portekiz'e tüm Avrupa'yı etkilediğini söylemektedir. Fröbel 

tarafından ortaya konan “kindergarten” kavramı hemen bütün Avrupa dillerine 

doğrudan çevrilerek kabul edilmiĢtir. Örneğin Fransızlar “jardin d'enfants”, 

Ġtalyanlar “giardano d'infanzia”, Portekizler “jardin de infanzia” Ģeklinde 

çevirirlerken Ruslar aynı anlama gelen “destkij sad” biçiminde kendi dillerine 

adapte etmiĢlerdir (Arslan, 2005; Male, 1988).  

Federal Almanyalı eğitimcilerden Heidi Colberg-Schrader ile Marianne 

Krug kindergartenin dünyadaki ilk örneğinin Fransa'nın Alsas Bölgesinde, 

bugünkü anlamda bir sosyal politikacı olarak da nitelendirilebilecek ve aynı 

zamanda bir papaz olan, J.F. Oberlin tarafından oluĢturulduğunu söylemektedir. 

Oberlin, “örgü odası” ya da “örgü okulu” adını verdiği bu ilk, okul öncesi 

eğitim kurumunda anne-babaları çalıĢan 3-7 yaĢ çocuklarına ebeveynlerinin 

çalıĢmaları sırasında sadece bakım ve korunmalarıyla yetinmemiĢ, aynı 

zamanda onların bilgi becerilerini geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar da yaptırmak 

suretiyle geleceğe hazırlamıĢtır (Arslan, 2005).  

Ġngiltere'de Owen'ın geliĢtirdiği “Infant Schools”u takiben Samuel 

Wilderspin 1823'te okul öncesi eğitimin amaçları, faydaları ve çalıĢma Ģekilleri 

üzerine bir kitap yazmıĢtır. Wilderspin bu kitabında ütopik sosyalistlerin sosyal 

reformcu fikirlerine yer vermemiĢtir. Bu kitaptan birkaç yıl sonra 1826'da 

Viyana'da Almanca olarak bir baĢka kitap yazılmıĢtır. 1828'de ikinci baskısını 

yapan bu kitapta çocukların erken yaĢtaki eğitiminin önemi yanında Ġngiliz 

küçük çocuk okulları ve 1,5-7 yaĢ arası fakir aile çocuklarının eğitilmesinin 

önemi hakkında düĢüncelere yer verilmiĢtir. Daha sonra Fröbel'in telaffuz ettiği 
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eğitsel ve bilimsel temele dayanan erken çocukluk pedagojisi ve kindergarten 

düĢüncesi, 19. yüzyılın son üçte birlik diliminde, Avrupa ötesi bir olay ve olgu 

olarak Finlandiya'dan Portekiz'e tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaĢmıĢtır 

(Arslan 2005; Süngü, 2005, s.25).  

Andersen de (1996), Friedrich Fröbel'in kindergarten'ların gerçek 

kurucusu olduğunu belirtmekte ve 1782-1852 yılları arasında yaĢayan Fröbel'in 

yaĢamının son yıllarında -1840'larda- onun gerçek düĢüncesindeki okul öncesi 

kurumların ortaya çıktığını vurgulamaktadır (Akt: Arslan, 2005). Fröbel 

kindergartenların ailenin görevlerini ve sorumluluklarını üstlenmesini, 

çocukların buralarda koruma altında olmaları yanında eğitim-öğretim görmesini 

istiyordu. Buraların aile eğitiminin örnek kurumları olması gerekiyordu. 

Kindergartenlardaki çocuk bakıcıları, eğitimciler ve eğitim yardımcıları önceleri 

erkeklerden oluĢuyordu. Sonra kadınlar ve erkekler birlikte çalıĢmaya 

baĢladılar. Daha sonraları ise, çalıĢanların çoğunluğunu kadınlar ve kızlar 

oluĢturmaya baĢladı. Çok sayıdaki Fröbel taraftarı eğitimci, sonraki yıllarda 

onun düĢüncelerini geliĢtirdiler ve uygulamaya koydular. Berlin'de 1872'de 

Pestalozzi-Fröbel-Haus (Pestalozzi-Fröbel-Evi) kuruldu. Burada kindergartner 

için (okul öncesi eğitim için bayan öğretmenler) yetiĢtirildi. (Arslan, 2005).    

Fröbel'in anlayıĢı ve ilkeleri doğrultusunda okul öncesi kurumlar 19. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm Avrupa'ya yayılmıĢtır. 20. yüzyılın 

baĢlarında da Ġngiltere'den Owen'ın, Ġtalya'dan Maria Montessori'nin 

düĢünceleri okul öncesi eğitimin Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. Fröbel'in 

baĢlattığı akım sonucunda Belçika, Yunanistan, Ġspanya, Lüxemburg ve 

Hollanda'da okul öncesi eğitim, okul sistemlerine dahil edilirken, bazı ülkelerde 

okul organizasyonlarının dıĢında düĢünülmüĢtür (Yalçın, 2010).  

Okulöncesi eğitim ile ilgili ilk hukukî düzenlemelerin Birlik ülkeleri 

içerisinde Fransa'da 1837'de, Ġspanya'da ise 1857'de yapıldığı anlaĢılmaktadır. 

Bunların dıĢındaki Avrupa ülkelerinin çoğunda hukukî düzenlemelere 19. 

yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın baĢlarında rastlanmaktadır. Birkaç ülkede ise ilk 

hukukî düzenlemelerin 20. yüzyılın birinci yarısında yapıldığı görülmektedir.  

Çocukların 4 yaĢından itibaren “Infant Classes der National Schools”a 

kabul edildiği Ġrlanda'da, okul öncesi eğitim ile ilgili ve okul öncesi çocuk 

tanımının yapıldığı özel bir yasaya 1991 yılında sahip olunmuĢtur (Arslan, 

2005). 

Bazı Avrupa Ülkelerinde Okul Öncesi Dönemde Okula Gitme 

Durumları 

Avrupa‟daki ülkelerde zorunlu ilköğretime baĢlama yaĢları farklılık 

göstermektedir. Danimarka'da ilköğretim 7 yaĢta baĢlamaktadır. Ġngiltere, 

Hollanda ve Lüksemburg'da 5 yaĢında, Yunanistan'da ise 5,5 yaĢında 
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baĢlamaktadır. Çoğu ülkede ise ilköğretime baĢlama yaĢı 6 olarak belirlenmiĢtir 

(Arslan, 2005; Çelik, 2007).   

Bazı Avrupa ülkelerinde okulöncesi okullaĢma oranı Tablo 1‟de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Bazı Avrupa Ülkelerinde Okulöncesi OkullaĢma Oranı 

 

Ülke  Ġngiltere Ġtalya  Almanya Fransa Avusturya Belçika 

OkullaĢma 

oranı 

53 92 73 100 70 95 

YaĢ  3-5 3-6 3-6 5 3-6 3-6 

 

Avrupa Birliği yayın organı Eurostat News Release (2000)'de Avrupa'da 

giderek daha çok sayıda küçük çocuğun bir okul öncesi eğitim kurumuna devam 

ettiği belirtilmiĢtir. Belçika, Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Lüxemburg, Hollanda ve 

Ġngiltere okul öncesi eğitimde bulunan çocukların oranı % 90'ların üzerindedir. 

Ġtalya'da 3 yaĢ üzeri çocukların oranı %91, Belçika ve Fransa'da ise %100'dür. 

Bu ülkelerin çoğunda okul öncesi yaĢ sınırı artık 2 ya da 3 olarak 

benimsenmiĢtir (Arslan, 2005; Süngü, 2005).  

Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde 1997 yılı itibariyle Luxemburg istisna 

olmak kaydıyla 4 yaĢtaki çocukların %50'sinden fazlası bir okul öncesi eğitim 

kurumunda bulunmaktadır. Fransa, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 2 yaĢta 

okul öncesi kurumlara öğrenci kabul eden tek ülkedir (Arslan, 2005; Çelik, 

2007). 

Danimarka ve Portekiz gibi ülkelerde okul öncesi eğitim alan çocukların 

oranlarının 1960'lı yıllarda düĢüktür. Bunun temel nedenini bu ülkelerde 

endüstrileĢmenin diğer ülkelere göre daha geç olmasına bağlamak 

gerekmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde baĢlangıç yılı olan 1960'a göre okul 

öncesi kuruma devam etme oranları katlanarak artmıĢtır (Arslan, 2005).  

Türkiye‟de Okulöncesi Eğitim 

Türkiye‟de anaokullarının ilk programları, bu programlarda yer alan 

derslerin açıklamaları ve uygulamaya konmasına iliĢkin resmi görüĢ ve istekleri 

kapsayan 1914 tarihinde Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından 

anaokulları öğretmenleri ve yöneticileri için bir belge yayınlanmıĢtır. 

Anaokullarının ilk programları ve uygulamalarına iliĢkin 1914 tarihli belgede 

anaokullarının dersleri “musahabat-ı ahlâkiye, resim bahçe dersleri, ahlâkî 

konuşmalar, lisan (anadil), hayat ve hareket dersleri, musikî, eşya (tabiat 
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bilgisi) ve jimnastik” olarak belirtilmiĢtir. Ayrıca bu belgede anaokulları ve 

sınıflarının bir “öğretim yeri değil”, “eğitim, hayat ve hareket yeri” olduğu 

vurgulanmaktadır (Akyüz, 2004). 

1914 tarihinde Maarif Nezaretinin yayınladığı belgede, ana 

mekteplerinde yaptırılan eliĢlerinin çocukların ellerinin, boylarının ve 

zihinlerinin terbiyesi için olduğu, çocukların bu derslerde çeĢitli maddeler 

kullanarak ellerini becerikli, vücutlarını hareketli ve çevik, fikirlerini açık ve 

kesin bir hale getirmeye, faaliyeti sevmeye, faaliyette sabır ve sebat etmeye 

alıĢtırılacağı vurgulanmaktadır (Akyüz, 2004; Yalçın, 2010). 

1923‟de anaokulu ve sınıflarında 136 öğretmen çalıĢmaktaydı (Oğuzkan 

ve Oral, 2003). Bu yıllarda 38 ilde 80 anaokulu bulunduğu ve burada 5880 

öğrenciye eğitim verildiği bilinmektedir (Oktay, 1983, s.4). Sayısı zaten yetersiz 

olan bu okullar da daha sonra kapatılmıĢtır. 1927-1928 öğretim yılında bu 

konuda yeni bir atılım gerçekleĢmiĢ, Ankara‟da öğretim süresi iki yıl olan “Ana 

Öğretmen Okulu” açılmıĢtır. Bu okul 1930-1931 öğretim yılında Ġstanbul Kız 

Öğretmen Okuluna nakledilmiĢtir. Ancak 1933 yılında bu okul da kapanmıĢtır. 

Bunun sonucunda okulöncesi eğitim 1960 yıllarına kadar gerektiği önemi 

görememiĢtir (Oğuzkan ve Oral, 2003). 

1930 yıllarında çıkarılan iki tamimle, ilköğretimin geliĢtirilmesi için 

bütçe imkanlarının anaokullarından ilköğretime kaydırılması yolunda 

bakanlığın görüĢleri okullara bildirilmiĢtir. 1932 yılında hayatını amelelikle, 

iĢçilikle kazanmak mecburiyetinde bulunan dul ve fakir kadınların 3-7 yaĢ 

arasındaki çocuklarını sabahtan akĢama kadar oyalamak, yedirmek, içirmek ve 

terbiye etmek maksadıyla, Ġstanbul Belediyesi tarafından bir çocuk yuvası 

açılmıĢtır. Bu dönemde 14 Türk anaokuluna karĢılık 32 azınlık ve yabancı ana 

okulu bulunmaktadır (Oğuzkan ve Oral, 2003; Oktay, 1983). 

Okulöncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre 

açılacağı Milli Eğitim Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenmektedir. Ülkemizde 

okulöncesi eğitimde genellikle kurumsal eğitim daha ağırlıklıdır. Bu eğitim 

kurumları çeĢitli yasa ve yönetmeliklerle, resmi ve özel kuruluĢlar tarafından 

çeĢitli adlarla açılmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu‟nun ilgili organlarınca denetlenmektedir (Oktay, 

2005, s.14). 

1962 yılından sonraki dönemlerde okul öncesi eğitimin önemi ve 

yaygınlaĢtırılması Hükümet programlarında, kalkınma planlarında, eğitim 

komisyonlarında ve Millî Eğitim ġûralarında ele alınmıĢtır. 
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SONUÇ 

Türkiye AB üyesi ülkeler bir yana, aynı gelir düzeyine sahip diğer 

ülkelerle karĢılaĢtırıldığında dahi okul öncesi programlara katılan çocuk sayısı 

sıralamasında çok geride kalmaktadır. BaĢka ülkelerde yapılan ve Türkiye‟de 

teyit edilen çalıĢmalar göstermektedir ki; okul öncesi programlara katılım, 

hayatın geri kalan dönemlerinde okuryazarlık, sağlık, zekâ, müteakip eğitim 

alma ve istihdam, hatta gelir düzeyi gibi önemli faktörler üzerinde de etkilidir.  

Dünyada 3–5 yaĢ erken çocukluk eğitimi alanların oranlarına 

bakıldığında, Fransa, Ġsviçre ve Ġrlanda‟da %100, Ġspanya‟da % 90, Japonya‟da 

% 90, Çin‟de % 70, Belçika‟da % 95, Ġtalya‟da % 92, Yunanistan‟da % 64, 

Finlandiya‟da % 63, Portekiz‟de % 40‟tır. Türkiye‟de 16 yıl öncesinde % 5 

seviyesinde olan okullaĢma oranı bugün % 43‟ tür.  

Son yıllarda okulöncesi eğitim hizmetlerinde bir yaygınlaĢma görülmekle 

birlikte genel olarak değerlendirildiğinde erken çocukluk döneminde verilen 

hizmetler hedef kitle dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır. Özellikle 0-4 yaĢ 

grubuna sağlanan hizmetler 5-6 yaĢ grubuna sağlanan hizmetlerden daha 

yetersizdir. Hedef kitleye sağlanan hizmetlerin dağılımında bölgeler arasında 

belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Okulöncesi eğitime hizmet veren binaların 

fiziksel yapılarında yetersizlikler bulunmaktadır. Bu yetersizlikler hem iç hem 

de dıĢ mekanlar için söz konusudur. Okulöncesi eğitimde görev alan personelin 

sayısı, çeĢitliliği ve donanımı yetersizdir. 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALĠYETLERĠNĠN 

KURUMLARIN DIġ ÇEVRELERĠ ĠLE OLAN ĠLETĠġĠM SÜREÇLERĠ 

ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ:  

AMPRĠK BĠR ARAġTIRMA 

Nahit Erdem KÖKER* 

ÖZET 

ĠĢletmelerin sosyal sorumluluk anlayıĢları, pazarlama alanında yaĢanan 

kimi değiĢimler ile üzerinde önemle durulması gereken ve tartıĢılan bir konu 

haline gelmiĢtir. Günümüzde toplum, giderek artan bir oranda iĢletmelerin 

sosyal sorumluluk üstlenmeleri konusunda baskı yapmaya baĢlamıĢ ve topluma 

hizmet amacı gözetilmeksizin, sadece kar amacına yönelen firmaların faaliyet 

gösterdikleri pazar ortamlarında baĢarı Ģansı azalmıĢtır. Bunun bir sonucu 

olarak iĢletmeler, temel faaliyetlerini yürütürken, toplumsal istek ve 

beklentilerden etkilenerek, insani, sosyal, politik, yasal ve ahlaki konuları 

düĢünmeden hareket edemez hale gelmiĢlerdir. Hazırlanan çalıĢma kapsamında 

iĢletmelerin kurumsal faaliyetlerini yürütürken gözettikleri sosyal sorumluluk 

anlayıĢının kurumların dıĢ hedef kitleleri üzerindeki yansımaları tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢ ve bu amaçla ampirik bir araĢtırma süreci gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma 446 kiĢi üzerinde uygulanmıĢ, sonuçları analiz edilerek tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, PaydaĢ ĠliĢkileri, 

Marka Yatırımları, Çevresel Performans, Yetenekli ÇalıĢan. 

 

 

AN EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

ACTIVITIES ON RELATIONSHIP WITH EXTERNAL 

ENVIRONMENT:   AN EMPRICAL RESEARCH 

 

ABSTARCT 

Corporate social responsibility need to focus attention on the issue. 

Today, the community began to exert pressure on businesses to assume social 

responsibility. 

Businesses are affected by societal demands and expectations. Businness 

give importance to social, political, legal end moral subjects. The current study 

evaluates the social responsibility, environmental performance, stakeholder 

relationship, brand investment and skilled and quality employees‟ choices and 

presents a hypothesized model for corporate social responsibilities. For this 
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purpose the measuring instrument was administered to 446 people. The results 

of the path analysis evidenced that interaction environmental performance, 

stakeholder relationship, brand investment and skilled and quality employee‟s 

choices significant positive effect on social responsibility.  The hypothesized 

model and results are discussed in detail 

Key Words: Coprate Social Responsibility, Stakeholder Relation, Brand 

Investment, Environmental Performance, Skilled And Quality Employee‟s 

Choices 

 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde iĢletmelerin genel amaçları en temelde 3‟e ayrılır. Bunlardan 

ilki yürütülen faaliyetler ile kar elde etmek, daha sonra bu karı sürekli hale 

getirmek ve son olarak ise sosyal fayda sağlamaktır. Ekonomik yapıdaki artan 

ve küreselleĢen rekabette baĢarılı olabilmek ancak firmaların diğer firmalardan 

farklılaĢabilmeleri, kendilerini farklı kılabilmeleri ile mümkün olabilmektedir. 

Gelinen teknolojik ilerleme sonucunda fiziksel anlamda ürün ve hizmetlerde 

farklılaĢmanın zorlaĢtığı pazar ortamlarında kurumların çıkıĢ noktası, hedef 

kitlelerinin zihinlerinde diğer rakiplerinden farklılaĢmak ve öne çıkabilmektir. 

Pringle ve Thompson‟ un kitabı “Brand Spirit”tede belirtildiği üzere 

günümüzde artık tüketiciler sadece ürünlerin iĢlevsel performansının pratik 

sonuçları veya rasyonel ürün faydalarının ötesinde değerlendirmelerde 

bulunarak, markanın kimliği ve görünümündeki duygusal ve psikolojik yönlere 

de değer vermektedir. Tüketiciler hızla Maslow‟ un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde 

yukarı doğru çıkmakta ve benliği idrak noktasına varmaktadır(Pringle, 

Thompson, 2001: 21). Dolayısı ile bu anlamda faaliyetleri kapsamında elde 

eden ve bu karının sürekliliğini sağlayan iĢletmeler, varlıklarının devamında 

toplumsal desteğe önemli ölçüde ihtiyaç duyar hale gelmiĢlerdir. Toplum artık 

firmalardan üretimlerinin yanında çeĢitli konularda sosyal faydalar da 

beklemekte ve varolanında geliĢtirilmesini istemektedir. Artık yöneticiler, erk 

ve yetkilerini kullanırken toplumsal eğilimlerden büyük ölçüde etkilenerek 

kararlarını insani, sosyal, politik, yasal ve ahlaki boyutlarını düĢünmeden 

alamaz hale gelmiĢ, iĢletmelere bir takım olanaklar sağlayan ve bir takım 

kısıtlamaları da beraberinde getiren çevresel faktörleri de dikkate almak 

zorunda kalmıĢlardır. Bu nedenle, yaĢamak ve varlık sürdürmek isteyen 

iĢletmelerin, toplumun istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olması, çevreyi koruması 

ve ahlaki davranabilmesi vazgeçilmez bir zorunluluk olarak karĢımıza 

çıkmaktadır(Ölçer, 2001:22). Bloom, Hoeffler, Keller ve Basurto göre 

“pazarlama önceliklerinde sosyal bağlamı dikkate alanlar, aynı büyüklükte ve 

etki alanına sahip ancak sosyal bağlamı daha az dikkate alanlara oranla, 

tüketicilerin marka tercihlerini ve markaya olan duygularını daha fazla 

etkilemektedir. „Sosyal bağlamdan‟ pazarlama önceliklerine dayalı faaliyetlerde 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

83 

 

sosyal refaha önemli katkılar sağlayanlar kastedilmektedir(Bloom, Hoeffler, 

Keller ve Basurto, 2006:51). Bu anlamda küreselleĢmenin günümüzdeki 

etkisiyle de yaĢanan rekabet ortamına ayak uydurabilmek ve sürekliliklerini 

devam ettirebilmek için kurumlar tarafından, sosyal sorumluluk uygulamalarına 

daha fazla önem verilmeye baĢlanmıĢtır. Karı bir numaralı önceliği yapan 

iĢlemelerin uzun vadede hareketlerinin merkezine insanı koyan iĢletmelerin 

gerisinde kalacağı artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek haline 

gelmiĢtir(Theaker, 2001:147)  

Toplumsal duyarlılık diğer bir ifade ile sosyal sorumluluk kavramları ile 

ilgili olarak yapılan çalıĢmalar, yirmi birinci yüzyıl içerisinde, kendi çıkarları ile 

içinde bulundukları yerel ortamın çıkarları arasında denge kurmayı baĢaran 

kuruluĢların ayakta kalabileceğini göstermiĢtir. Güzelcik‟e göre rekabet avantajı 

yakalamak için farklılık yaratmanın zorunlu olduğu bir çağda, iĢletmelerin 

sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları, çok önemli bir farklılaĢma kriteri 

olmaktadır(Güzelcik, 1999:220). ĠĢletmeler imaj ve saygınlık kazanırken, 

topluma da eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat, spor gibi farklı alanlarda fayda 

sağlamayı hedeflemekte ve buna paralelde sosyal sorumluluk çalıĢmalarının 

sayıları giderek artmaktadır. 

 

2. ÇALIġMANIN ALT YAPISI 

Sosyal sorumluluk, gerek bireyler gerekse kurumlar açısından önemli bir 

kavramdır. Bireyler, toplumsal geliĢim açısından çeĢitli çalıĢmalara gönüllü 

olarak dahil olmak yolu ile sosyal sorumluluklarını yerine getirirken, kurumlar 

da yaĢanan değiĢimlere paralel olarak toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınma 

ve geliĢme için aynı çabayı sarfetme yolunda ilerlemektedirler. Kavramın 

kurumlar açısından giderek artan önemi ile ilgili olarak Sönmez(2004:479) 

“sosyal sorumluluk kavramı, 1960‟lar ve 1970‟ler de yöneticiler ve 

akademisyenler arasında ilgi çekmeye baĢlamıĢ ve özellikle A.B.D‟de 

1960‟larda toplumun değiĢen sosyal değerleriyle birlikte bu kavram da önem 

kazanmıĢtır” yorumunda bulunmuĢtur. Bowen 1953 yılındaki çalıĢmasında, 

iĢadamlarının, toplumun değer ve amaçlarıyla örtüĢen sosyal sorumluluk 

faaliyetleri ile ilgilenmeleri gerektiğini savunmuĢtur(Bowen, 1953:6). Ancak 

geçmiĢte sosyal fayda sağlamak sadece, tüketicilere karĢı bir takım ödevleri 

yerine getirmek yada onlara çeĢitli ek hizmetler sunmak ve böylelikle 

sadakatlerini kazanmaya çalıĢmak olarak algılanmaktaydı fakat günümüzde 

toplumsal fayda kavramı artık iĢletmenin ilgili paydaĢlarının da uzun vadede 

korunması ve mutlu edilmesi olarak algılanmaktadır(Yaman, 2002). Bu 

anlamda kurumsal soysal sorumluluk kavramı ile ilgili olarak birçok tanımlama 

yapılabilir. En genel ifade ile kurumsal sosyal sorumluluk, iĢletmelerin, 

kurumların sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin, iĢletmelerini idare 

ederken, toplumun beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde, birey 
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ve toplum yararını göz önüne alarak hareket etmesi, sosyal gereksinimlerin 

farkında olarak iĢletmeyi yönetmesi Ģeklinde tanımlanabilir. Philip Kotler ve 

Nancy Lee, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” isimli kitaplarında bu kavramı, 

“isteğe bağlı iĢ uygulamaları kurumsal kaynakların katkıları aracılığı ile 

toplumun refahını iyileĢtirmek için üstlenilen bir yükümlülük” (Kotler, Lee, 

2006:2) olarak tanımlamaktadır. Podnar (Podnar, 2008: 75) ise kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramını, “paydaĢların beklentilerini tahmin ederek, ona göre 

davranmak, kurumsal sosyal sorumluluk politikasını açık bir Ģekilde anlatmak, 

kurumların tüm faaliyetleri, sosyal ve çevresel ilgileri ve paydaĢlarla 

etkileĢimleri, kurumun ya da markanın entegrasyonu hakkında açık ve doğru 

bilgi sağlayacak Ģekilde tasarlanan farklı örgütsel iletiĢim araçlarının yönetimi 

süreci” Ģeklinde tanımlamıĢ ve paydaĢ iliĢkileri açısından kavramı açıklamıĢtır. 

Literatürde yer alan baĢka bir tanıma göre ise kurumsal sosyal 

sorumluluk, bir iĢletmenin topluma yaptığı pozitif katkıyı artırması, bunun 

yanında negatif etkiyi azaltarak, toplumun bir üyesi olması ve bu noktadan 

hareketle toplumun uzun dönemli ihtiyaç ve beklentileri için çaba sarf 

etmesidir(Lantos, 2001:595). Peltekoğlu‟na (2001:179) göre kurumsal sosyal 

sorumluluk, iĢletmelerin üretim odaklı olduğu, faaliyetlere verimlilik ve 

ekonomiklik perspektifinden bakıldığı Adam Smith‟in maksimum kar 

anlayıĢının yerini topluma sorumlu davranılması anlayıĢına bırakmasının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Avrupa Komisyonu‟nun 2001 (Commision of 

the European Communities, 2001:6) yılında hazırladığı raporda ise sosyal 

sorumluluk kavramı, “sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi beklentileri 

yerine getirmek değil, gönüllülükten ileriye giderek, insan sermayesine, çevreye 

ve hissedarlarla iliĢkilere daha çok yatırım yapmaktır” Ģeklinde açıklanmıĢtır. 

 

2.1. HĠPOTEZ GELĠġTĠRME: 

2.1.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Performans: 

Kurumların, tüketicilerine sunduğu ürün ve hizmetleri niteliklerinin 

yanında, faaliyetlerini yürüttükleri pazar ortamlarında topluma karĢı 

üstlendikleri sorumluluklara hassaslaĢan günümüz toplumlarında kurumların 

baĢarısı, ürettikleri ürün ve hizmetler kadar, üstlendikleri bu sorumluluklar ile 

de doğrudan iliĢkilidir. Konu ile ilgili olarak Büyük(2006), “Ġyi Ģirket ile 

mükemmel Ģirket arasında fark vardır. Ġyi bir Ģirket harika ürün ve hizmetler 

sunar. Mükemmel bir Ģirket ise harika ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra, 

dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalıĢır.” yorumunu yapmıĢtır. Bunun en 

önemli nedeni ise kurumların katılımları ve destekleri ile çözüm bekleyen çeĢitli 

problemler, daha rahat çözülebilir, bu sayede toplumsal anlamda bireyler için 

daha rahat, daha kaliteli bir hayat yaratılabilir(Robbins, 1994:122). Sosyal 

sorumluluk uygulamaları ile ilgili olarak önemli standartları belirleyen ISO 

kapsamında da sosyal sorumluluk, insan hakları, iĢ yeri güvenliği ve iĢçi sağlığı 
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olmak üzere iĢyeri ve iĢçi sorunları, iĢyerinde adaletsizlikler, çevresel 

yaklaĢımlar, piyasa ve tüketici sorunları gibi sorunların olması gerektiğini 

vurgulamaktadır(ISO Advisory Group, 2004; Leonard & McAdam, 2003). Bu 

anlamda sosyal sorumluluk, kurumsal açıdan karar verici durumda olanların, 

kendi çıkarlarını olduğu kadar, toplumun genel çıkarlarını da geliĢtirecek ve 

koruyacak eylemlerin yapılması yönünde bir zorunluluktur(Halıcı, 2001: 12). 

Çünkü Randrianasolo‟nun (2007) belirttiği gibi, kurumsal sosyal sorumluluk 

kavramı, kurumların faaliyette bulundukları pazarlarda, daha iyi bir toplum ve 

daha temiz bir çevreyle bağıntılı olarak verdikleri gönüllülük kararlarıdır.  

Tüketicilerin ürün ve hizmetlerini kullandıkları kurumlardan yerine 

getirmelerini bekledikleri bu sorumluluklar, günümüz toplumlarında o kadar 

kilit bir öneme sahip olmuĢtur ki sosyal sorumluluk kurallarını ihlal eden, bu 

kurallara uymayan kurumlar, çok ciddi toplumsal tepkiler ve yasal 

yükümlülükler ile karĢı karĢıya kalmıĢlar ve bunun sonucunda da önemli pazar 

kayıplarına uğramıĢlardır(Hadgetts, 1991: 103). Bu anlamda kurumsal sosyal 

sorumluluk, yoğun rekabetin yaĢandığı küresel pazarlarda hem tüketiciler hem 

de kurumlar için baĢat bir kavram haline gelmiĢ ve hatta yapılan çeĢitli 

araĢtırmalar göstermiĢtir ki, kurumların faaliyette bulundukları pazarlardaki 

çevresel performansları ve ticari baĢarıları doğrudan bu kavram ile 

iliĢkilendirilmiĢtir(Kerr vd., 2008: 155; Sweeney ve Coughlan, 2008: 113; 

Frame, 2005: 422). Bunun önemli bir nedeni ise günümüz pazarlama 

anlayıĢında kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, kurumların faaliyette 

bulunduğu pazarlarda sadece yasal ve ekonomik yükümlülüklerini yerine 

getirmeyi değil, bunlar ile birlikte bu pazar ortamlarındaki sosyal ve çevresel 

problemlerin çözümüne dönük etkin ve içten kurumsal faaliyetler içerisinde 

bulunmayı da içermektedir(Lepoutre vd., 2005). Kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetleri artık kurumlar için ekonomik faaliyetlerin ötesinde, kurumların 

çevresel performanslarını arttırabilmek adına gönüllü olarak daha iyi bir toplum 

ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunabilmektir(Carroll, 1999:269-271). 

Konuyu destekler nitelikte, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

kurumların çevresel performansları ile pozitif yönlü bir iliĢki olduğuna dair 

çeĢitli ampirik kanıtlar mevcuttur. (Alexander ve Buchholz, 1978; Cochran ve 

Wood, 1984; Aupperle ve diğ., 1985; McGuire, ve diğ,. 1988; McWilliams. ve 

Siegel, 2000). Bu tartıĢmalar eĢliğinde mevcut çalıĢma kapsamında aĢağıdaki 

varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H1: Kurumsal sosyal sorumluluk adına yürütülen faaliyetler ile 

kurumların çevresel performansları arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki vardır. 

 

2.1.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve PaydaĢ ĠliĢkileri: 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin doğrudan etkide bulunduğu 

bir diğer kurumsal yapı, kurum ile paydaĢları arasındaki iletiĢim süreçleridir. En 
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genel ifadesi ile paydaĢ kavramı, toplumda kurumun faaliyetlerinden dolayı 

iliĢkide olduğu, faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle kurumları etkileyen 

tüm toplumsal taraflardır(Baron, 2000:571). Freeman (1984:25) ise paydaĢ 

kavramını “kurumsal amaçların baĢarılmasını doğrudan etkileyen veya bu 

baĢarısından etkilenen bir grup veya kiĢi” olarak tanımlamıĢtır.  

Günümüzde paydaĢlar kurumların ticari faaliyetlerinin baĢarısı açısından 

dikkatle iletiĢim kurmaları gereken kitlelerdir. PaydaĢlar, iliĢki kurdukları yada 

kuracakları kurumları, ticari faaliyetleri esnasında ekonomik olan gündemler 

kadar, olmayan gündemlere de nasıl yanıt verdikleri yönünden 

değerlendirmektedirler. Dolayısı ile kurumların genel olarak toplumsal sorunlar 

hakkındaki ilgilerine iliĢkin algılamalar, bu değerlendirmeleri doğrudan 

etkilemektedir(Fombrun ve Shanley, 1990: 239). Çünkü bir kurum 

paydaĢlarının çıkarları doğrultusunda yönetilsin yada yönetilmesin, ortaya 

çıkacak bütün sonuçlardan doğrudan etkilenecek ve sorumlu olacaktır 

(Alchian& Demsetz, 1972; Fama, 1980). Günümüz pazarlama faaliyetleri 

kapsamında artık tüm paydaĢlar, iliĢki içerisinde bulundukları kurumların 

kurumsal sosyal sorumluluk konularına karĢı öncesine oranla daha duyarlı 

olmaya baĢlamıĢlardır(Carlisle ve Faulkner, 2005: 413). Doorley ve Garcia‟da 

(2007: 368) sosyal sorumluluk faaliyetlerinin paydaĢ iliĢkileri üzerindeki etkisi 

ile ilgili olarak, “en etkin kurumsal sorumluluk iletiĢimi, paydaĢların ilgilerine 

hitap eden ve onları kapsayan kurumsal davranıĢlardır” yorumunda 

bulunmuĢtur. Acquaah‟da (2003: 388) paydaĢların ticari olsun yada olmasın, 

kurumların bütün davranıĢlarını gözlemleyemedikleri, dolayısı ile zihinlerinde 

kurum ile ilgili olarak bir itibar atfederken, kurumun ticari faaliyetlerinden çok, 

toplumsal olarak bilinen sosyal davranıĢlarından etkilendiklerini belirtmiĢ, 

dolayısı ile ürün ve hizmet kalitesinin, topluma ve çevreye desteğin ve finansal 

performansın birer gösterge olduğunu dile getirmiĢtir. Robbins (Robbins, 

1994:122) ise kurumların topluma karĢı olumlu bir imaj edinerek, daha fazla 

müĢteriye hitap edebileceğini, daha nitelikli çalıĢanlara sahip olabileceğini, 

kredi olanaklarından daha etkin Ģekilde yararlanabileceklerini belirtmiĢtir. 

Ayrıca Robbins, toplumun, kurumların sosyal sorumluluk faaliyetlerini takip 

ederek, onlar hakkında olumlu bir imaja sahip olabileceğini, uzun vadede 

kurumların borsadaki değerinin yükseleceğini, bu da hisse sahiplerinin 

kazançlarının artmasına neden olacağını belirtmiĢtir. Bowd ve diğerleri de 

(Bowd vd., 2006:152) kurumsal sosyal sorumluluğun paydaĢ iliĢkileri ile ilgili 

olarak, kurumların iyi niyet haznelerini geliĢtirmek, müĢteri sadakatlerini 

artırmak, kurumun iĢ ortaklarına artı değer sunmak, çalıĢanlarının kurumsal 

bağlılığını arttırmak, dolayısı ile tüm paydaĢ iliĢkilerini geliĢtirmek ve böylece 

rekabet avantajı oluĢturabilmek için sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem 

verdiklerini dile getirmiĢlerdir. Carroll (1991:40-41):  ise iĢletmelerin ekonomik 

sorumlulukları kapsamında paydaĢlarının kazançlarını düĢünmek zorunda 

olduklarını, dolayısı ile faaliyetleri kapsamında olabildiğince en yüksek karı 

elde etmeye çalıĢmaları gerektiğini, bu sayede rekabetçi konumlarını koruyarak 
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yüksek operasyonel etkinlik düzeyine eriĢebileceklerini belirtmiĢ, tüm bunlar 

içinde kilit unsur olarak kurumların yürütecekleri sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini göstermiĢtir. BITC (Business in The Community) (BITC, 2009), 

paydaĢlar açısından sosyal sorumluluğun, kurumların itibarları için bir gösterge 

olduğunu belirtmiĢ, sosyal, çevresel etik değerleri gözeterek hareket eden 

kurumların, bu yönde hareket etmeyenlere oranla daha baĢarılı bir yönetim 

stratejisi uygulayacağını belirtmiĢtir. Bu tartıĢmalar eĢliğinde mevcut çalıĢma 

kapsamında aĢağıdaki bir diğer varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H2: Kurumsal sosyal sorumluluk adına yürütülen faaliyetler ile 

kurumların paydaĢları ile olan iliĢkileri arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki 

vardır. 

 

2.1.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka Yatırımları: 

Kurumlar açısından marka olabilmek, pazarlama faaliyetlerinin baĢarısı 

için önemli bir unsurdur. Kotler ve Amstrong‟a(2006: 25) göre kurumların 

gelecekteki tüketici talepleri, büyük ölçüde sosyal sorumluluğun temel alındığı 

pazarlama faaliyetlerine bağlıdır ve artık kurumlar, faaliyette bulundukları 

toplumun uzun vadeli çıkarlarına hizmet ederek kar edebilmenin yollarını 

aramaktadırlar. Bu anlamda sosyal sorumluluk adına yürütülen faaliyetler, 

kurumların markalaĢma süreçlerine de üzerinde önemli etkiye sahiptir. Kotler 

ve Lee(2006: 115), bu etkiyle ilgili olarak, sosyal sorumluluk kampanyaları, 

markaları bir sosyal amaç ile iliĢkilendirerek, tüketicilerde marka tercihi 

yaratabilmekte ve markanın pazardaki diğer rakip markalar içerisinde öncelikli 

tercih edilmesini sağladığını belirtmiĢlerdir. Pringle ve Gordon(2001:30), 

markalara duygusal ve psikolojik özellikler kazandırmanın tüketici açısından 

önemli olduğunu belirtmiĢ, bu anlamda bir ruh, bir tarz ve kullanıcı imajı veren 

yaratıcı iletiĢim çalıĢmalarının sosyal sorumluluk anlayıĢı ile iliĢkili olduğunu 

dile getirmiĢlerdir. Frost‟da (2005:3) sosyal sorumluluk giriĢimleri ile marka 

imajı yaratmanın, daha kolay ve etkin olacağını izah etmiĢ, ayrıca bununda 

halkla iliĢkiler ve reklam kampanyaları yürütmekten daha ucuz olacağını dile 

getirmiĢtir. Çünkü marka, kurumun isim veya logosunun ötesinde kurum ve 

ürünleri hakkında tüketicinin taĢıdığı duygu ve düĢüncelerin ifade 

edilmesidir(Akutoğlu, 2004: 12) ve kurum ve ürün imajının yerleĢtirilip 

geliĢtirilmesinde, tanınmasında, beğenilmesinde ve ürüne bağımlılığın 

kurulmasında önemli rol oynamaktadır(Pira v.d.,2005:62).  

Rekabetin yoğun yaĢandığı küresel pazarlarda faaliyette bulunan 

kurumların baĢarılı olabilmeleri için bütün kurumsal sosyal paydaĢlarını da 

içerisine alacak Ģekilde ürün ve hizmetlerine spesifik ve kiĢiselleĢtirilmiĢ 

duygusal bir değer katmaları gerekmektedir (Thony,2009:13). Doyle (çev., 

2003: 408-409), konu ile ilgili olarak, baĢarılı marka imajının, iyi bir ürün, bu 

ürüne ait ayırt edici bir kimlik ve tüketiciye sunulan ek değerler Ģeklinde üç 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

88 

 

öğenin bileĢimi olduğunu dile getirmiĢtir. Bu anlamda günümüz tüketicisinin 

kurum ve kurumun oluĢturacağı marka ile ilgili çağrıĢımları, hem ürün ve 

hizmetler ile ilgili kiĢisel tutumlarını, hem de kurumların faaliyette bulundukları 

toplum için yürütecekleri sosyal aktivitelerini kapsamaktadır. Dolayısı ile 

kurumların sosyal sorumluluk anlayıĢları, tüketicilerin ürünlerle ilgili 

değerlendirmelerini ve marka bağlılıklarını etkilemektedir(Singh v.d., 2008: 

599). Konu ile ilgili olarak ABD‟de yapılan kamuoyu araĢtırmalarında, 

toplumsal sosyal sorunlara karĢı hassas olan ve bu sorunların çözümüne destek 

veren kurumların, kamuoyu nezrinde daha olumlu bir imaja sahip olduğu ve 

bunun sonucunda da insanların marka tercihlerini firma lehine 

değiĢtirebilecekleri belirlenmiĢtir(Cone, 2007). 

McWilliams ve Siegel(2000:603), sosyal sorumluluk ve finansal 

performans iliĢkisini incelediği çalıĢmalarında, özellikle son yıllarda 

müĢterilerin, çalıĢanların, tedarikçilerin, toplulukların, devletlerin ve 

hissedarların, kurumlardan farklı beklentilerinin oluĢtuğunu ve bu beklentilerin 

bir sonucu olarak da kurumsal sosyal sorumluluk anlamında kurumların kendi 

markalarına önemli ölçüde yatırımlar yapma konusunda teĢvik olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Konu ile ilgili olarak Yönet(2005: 253-254) ise sosyal 

sorumluluk çalıĢmaları ile ilgili olarak bu çalıĢmaların kurumlarda, 

farklılaĢtırma, saygınlık ve itibar yaratma, Ģeffaflık sağlama, empati kurma ve 

katkıda bulunma iĢlevleri yerine getirdiğini, bu iĢlevlerinde hem kurumsal hem 

de markasal amaçları gerçekleĢtirmede önemli görevleri üstlendiğini dile 

getirmiĢtir. Randrianasolo (2007) ise kurumsal sosyal sorumluluğun kurumların 

markalarına itibar ve insan sermayesi olmak üzere iki Ģekilde etkide 

bulunduğunu dile getirmiĢ, bu etki ile kurumların rekabette önemli avantaj 

sağladığını belirtmiĢtir. Randrianasolo‟nun açıklamasına paralel olarak Tığlı‟da 

(Tığlı v.d., 2007:4) kurumsal sosyal giriĢimlerin, marka farkındalığı yaratarak 

marka imajını güçlendirdiğini belirtmiĢtir. Bu tartıĢmalar eĢliğinde mevcut 

çalıĢma kapsamında aĢağıdaki bir diğer varsayım sunulmakta ve test 

edilmektedir. 

H3: Kurumsal sosyal sorumluluk adına yürütülen faaliyetler ile 

kurumların marka yatırımları arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki vardır. 

 

2.1.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yetenekli ÇalıĢanı Kuruma 

Çekme: 

Kurumların yürüttükleri sosyal sorumluluk faaliyetleri, dıĢ hedef kitleleri 

üzerinde önemli etkide bulunduğu kadar, kurumda çalıĢan yada çalıĢmak 

isteyen iç hedef kitleleri üzerinde de etkiye sahiptir. Bunun önemli nedenlerinde 

biriside, kurumların sosyal sorumluluk faaliyetleri, kurum içi ve dıĢı iletiĢim 

süreçlerine dayanmaktadır(Isenmann, 2006: 247) ve kurum dıĢı kitleyi olduğu 

kadar kurum içi çalıĢanları da etkilemektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğun bu 
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etkisiyle ilgili olarak Greening ve Turban (2000: 254-280) “kaliteli ürün ve 

hizmetleri üreten, insanlara ve çevreye duyarlı davranan, saygılı olan 

kurumların, kurumsal sosyal sorumluluğun iĢletmelere sunduğu tüm diğer 

avantajların yanında, nitelikli çalıĢan adayları için çekici bir kurum olma 

özelliğini de sunacaktır” yorumunda bulunmuĢlardır. Konu ile ilgili olarak 

Dowling(2001; 12) kurumların insan kaynakları politikaları, kültürel yapısı, 

vizyonları ve kurum dıĢında oluĢan imajları, kurum çalıĢanları açısından 

kurumları ile ilgili imajı yapılandıran temel özellikler olduğunu belirtmiĢ ve 

çalıĢanların bu özelliklerin kendileri üzerinde bıraktıkları etkiye göre kurumlara 

karĢı yaklaĢımlarını oluĢturduklarını dile getirmiĢtir. Connolly (2002) ise 2002 

yılındaki “Reputation Management – A Social Environmental Perspective” 

isimli çalıĢmasında  kurumsal sosyal sorumluluk çalıĢmaları ile kurumların 

çalıĢanlarına, yatırımcılarına, tüketicilerine ve faaliyette bulundukları topluma 

daha rahat ulaĢtıklarını, sosyal ve çevresel yükümlülüklerini ve baĢarılarını bu 

kitlelere daha rahat açıkladıklarını dile getirmiĢtir. Crowter ve Martinez (2007: 

26-39) sosyal sorumluluğun kurumların insan kaynakları çalıĢmalarına etkisi ile 

ilgili olarak kurumların yürüteceği sosyal sorumluluk uygulamaları ile faaliyette 

bulundukları topluma daha yaĢanılabilir bir ortam sunduğunu ve çalıĢanlarına 

da güvenli bir çalıĢma ortamı hazırlayıp sunduğunu, dolayısı ile çalıĢanların 

moralini, motivasyonunu ve verimliliğini arttırdıklarını, bu sayede çalıĢan devir 

hızını düĢürdüklerini, yeni çalıĢan bulma ve eğitme gibi faaliyetlerde daha rahat 

çalıĢabildiklerini dile getirmiĢlerdir. Covey‟de Crowter ve Martinez‟in 

görüĢünü destekler nitelikte çalıĢma yaĢamında kurum ve birey dengesinin, 

basit ücret-emek dengesinden çok daha karmaĢık olduğunu belitmiĢ, bir kiĢinin 

aynı iĢ için farklı Ģirketlerden farklı ücret talep etmesi, kurum-birey dengesinin 

sadece ücret-emek dengesine dayanılarak kurulmayacağını, çalıĢanların bunun 

ötesinde topluma ve insana verdiği değer gibi soyut değerlere daha fazla önem 

verdiğini dile getirmiĢtir(Covey, 1978; 31). Özellikle küresel rekabetin yoğun 

yaĢandığı pazar ortamlarında  baĢarılı olmak isteyen kurumların, giderek artan 

oranda sosyal sorumluluk yelpazelerini geliĢtirdikleri ve insan kaynağına 

yönelik yatırımlarını artırdıkları dikkat çekmektedir(Hadgetts, 1991: 103). Bu 

anlamda kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki baĢarılı uygulamaların, 

kurumların iĢgücü pazarındaki yetenekli insanları kendilerine çekmede, mevcut 

çalıĢanların verimliliklerini, motivasyonlarını ve tatminlerini arttırmada önemli 

bir etkisi vardır(Fox, 2007: 43-48). Greening ve Turban‟da (2000: 254-280) 

konu ile ilgili olarak gerçekleĢtirdikleri araĢtırmada, potansiyel çalıĢanların 

kurumların sosyal sorumlulukları arasında iliĢki tespit edilmiĢ, sosyal konularda 

duyarlı iĢletmelerde insanların çalıĢma olasılıklarının daha fazla olduğunu 

belirtilmiĢtir. Bu tartıĢmalar eĢliğinde mevcut çalıĢma kapsamında aĢağıdaki 

son varsayım sunulmakta ve test edilmektedir. 

H4: Kurumsal sosyal sorumluluk adına yürütülen faaliyetler ile 

kurumların yetenekli çalıĢanları kuruma çekebilmeleri arasında anlamlı ve 

pozitif bir iliĢki vardır. 
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2.2. HĠPOTEZĠ KURULAN MODEL 

Mevcut çalıĢma kapsamında yapılan literatür taramasında alanda 

yürütülmüĢ çeĢitli bilimsel araĢtırmalarda, kurumsal sosyal sorumluk ile 

kurumların ile iliĢki içerisinde olduğu tüm hedef kitlelerinin gerek kuruma, 

gerekse de kurumların ürün ve hizmetlerine yönelik tutumları ve kurum ile 

iĢbirliği içinde olma niyetleri arasında olumlu iliĢkiler saptanmıĢtır(Mohr, 

Webb, Haris, 2001: 45-72; Drumwright, 1994: 6; Mohr, Webb, 2005: 121). 

Yapılan araĢtırmalarda bu iliĢkiler çeĢitli boyutlarda değerlendirilmiĢtir. 

Literatürdeki mevcut bu yargılardan hareketle mevcut çalıĢma kapsamında, 

kurumsal sosyal sorumluluk ile kurumların dıĢ hedef kitleleri arasındaki 

etkileĢim düzeyleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu noktadan hareketle 

literatürdeki mevcut ölçekler kullanılarak veri toplama aracı oluĢturulmuĢ, 

hipotezler üzerinden çalıĢmanın araĢtırma modeli oluĢturulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: HipotezlendirilmiĢ AraĢtırma Modeli 

 

2.3. METODOLOJĠ 

2.3.1. Örneklem: Hipotezi kurulan iliĢkiler Ġzmir‟in Bornova ilçesinde 

bulunan kiĢiler üzerinden yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak toplanan 

verilerden elde edilmiĢtir. Judd vd., (1991:136) yargısal örnekleme yöntemini 

“ilgilenilen popülasyonun tipik özelliklerini yansıtan vakaları seçerek, bu seçim 

yapılırken kullanılan yargıların hatalarının birbirini dengeleyeceğini 

varsaymak” olarak tanımlamıĢtır. Ġzmir‟in Bornova ilçesinde 2008 yılı nüfus 

sayımı sonuçlarına göre 399.023 kiĢi yaĢamaktadır.  AraĢtırma kapsamında 

toplamda 472 kiĢiye anket cevaplatılmıĢ, ancak hatalı ve boĢ doldurma gibi 

çeĢitli nedenlerden dolayı 446 katılımcının verileri istatistiki değerlendirmelere 

tabi tutulmuĢtur. ÇalıĢmadaki ölçeğin anlaĢılabilirliğini doğruladıktan sonra, 

500 soru formu araĢtırma ekibi tarafından bire bir Ģekilde katılımcılara 

dağıtılmıĢtır. Katılımcılardan soru formlarını tek baĢına doldurmaları ve daha 
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sonra doğrudan araĢtırma ekibine teslim etmeleri istenmiĢtir. 472 kullanılabilir 

soru formu kiĢisel olarak katılımcılardan alınmıĢ ve orjinal örneklemde 446 

kiĢilik değerlendirilebilir yanıtlama oranı tespit edilmiĢtir.  

 

2.3.2. Veri Toplama Aracı: Kurumların sosyal sorumluluk 

çalıĢmalarının, onların çevresel performansları, paydaĢ iliĢkileri, marka 

yatırımları ve yetenekli çalıĢanları kendilerine çekebilme üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin rolünün ortaya 

konması adına, konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar gözden geçirilerek 

ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıĢtır. Yapılan literatür çalıĢmasında 

araĢtırmanın veri toplama araçları olarak, Türker(2008) tarafından geliĢtirilen 

kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği, Weiss, Dawis, England ve Lofquist (1967) 

tarafından geliĢtirilen Minnesota iĢ tatmini ölçeği, Charles J Fombrun 

(Fombrun, 1998:14) tarafından geliĢtirilen “kurumsal itibar bileĢenleri” ölçeği, 

Porter ve arkadaĢları (1960) tarafından geliĢtirilen iĢ istekliliği, sadakat, örgütsel 

kimlik birliği ölçeği ve Cranfield Universitesi, School of Management 

tarafından geliĢtirilen “kurumsal değer bileĢenleri(Cranfield Universitesi, 

School of Management, 2006:17)” ölçeği temel alınmıĢtır. Mevcut ölçekler 

kapsamında araĢtırmanın konusu ile iliĢkili olan faktör sorularını kapsayan bir 

anket formu oluĢturulmuĢ, bu anket formu 72 kiĢilik bir ön gruba uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmanın plot çalıĢmasının analizi sonucunda gerekli faktör yüklerini 

taĢımayan sorular anket formundan çıkartılmıĢ, genel örneklem kütlesine 

uygulanabilecek Likert tipi ölçeği ile ölçüm yapan 33 maddeden oluĢan anket 

formu hazırlanmıĢtır. Veri toplama aracının tasarlanmasında, Angur vd., (1996) 

tarafından tavsiye edildiği üzere, katılımcılardan en çok aĢina oldukları madde 

gruplarını tanımlamaları istenmiĢtir. Sonuçta ortaya çıkan veri toplama aracı 

kurumsal sosyal sorumluluk  ve diğer dört boyuttan oluĢmuĢtur. Bu süreç 

herhangi bir ölçüm aracının ideal hale getirilmesi açısından Hemmasi vd. 

(1994) tarafından da önerilmiĢ bulunmaktadır. ÇalıĢma kapsamında yürütülen 

araĢtırmada birincil veriler anket tekniği ile toplanmıĢtır. Anket soruları genel 

anlamda halk / tüketici kitlesine uygun dil ve anlam yapısında hazırlanmıĢ, 

teknik terim ve kavramlar, olabildiğince günlük dile uygun kullanılmıĢtır. 

 

3. SONUÇLAR 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların çoğunluğu 36-45 yaĢ grubunda 

bulunmakta, ardından 26-35 yaĢ grubu gelmektedir. (…+ 25) ve (46 + …) 

grubundan ise yakın derecede katılımcı sağlanmıĢtır. AraĢtırmanın % 52.5‟ini 

234 kadın katılımcı, % 47.3‟ünü 211 erkek katılımcı oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmaya 211 kiĢilik üniversite mezunları, 111 kiĢilik lise mezunları, 48 

kiĢilik ortaokul mezunları, 32 kiĢilik yüksek lisans mezunları, 16 kiĢilik doktora 

mezunu ve 22 kiĢilik ilkokul mezunu katılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 
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katılımcılar, gelir seviyesi bakımından en yoğun grubu, 167 kiĢi ile 1000-2000 

aralığı oluĢturmakta, 131 kiĢi ile 2001-3000 aralığı 2. yoğun grup olmaktadır. 0-

1000 aralığında 96 katılımcı, 3001-4000 aralığında 29 katılımcı, 4000 ve 

üzerinde ise 5 katılımcı bulunmaktadır. 

 

Tablo 1: Demografik Veriler 

YAġ F. %  EĞĠTĠM F. % 

.. - 25 55 12,3 Ġlkokul 22 4,9 

26-35 118 26,5 Ortaokul 48 10,8 

36-45 206 46,2 Lise 111 24,9 

46 -... 63 14,1 Üniversite 211 47,3 

BoĢ  4 0,9 
Yüksek 

Lisans 
32 7,2 

 Doktora 16 3,6 

GELĠR F. % BoĢ 6 1,3 

0-1000 TL. 96 21,5  

1001-2000 TL. 167 37,4 CĠNSĠYET F. % 

2001-3000 TL. 131 29,4 Kadın 234 52,5 

3001-4000 TL. 29 6,5 Erkek 211 47,3 

4000 TL. ve 

üzeri 
5 1,1 BoĢ 1 2 

BoĢ 18 4.0  

 

AraĢtırma kapsamında 446 kiĢi üzerinde uygulanan 33 maddelik anket, 

SPSS 17.0 veri programında güvenilirlik testinde, Cronbach's Alpha 

güvenilirlik değerinden 0.916‟luk bir güvenilirlik puanına ulaĢmıĢtır. Ayrıca 

ölçeğin yakınsal geçerliliğini desteklemede toplam puan korelasyonları 

hesaplanmıĢ ve her bir maddenin toplam puan korelasyonunun 0.32‟yi aĢtığı 

görülmüĢtür(Tabachnick ve Fidel, 1996). Bu değerlendirmenin sonuçları 

araĢtırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini desteklemektedir. Bu anlamda 

uygulanan anket çalıĢması uygulandığı kütle ve soru sayısı bakımından yüksek 

güvenilirlik derecesi elde etmiĢtir. Ayrıca araĢtırma kapsamındaki verilerin, 

faktör analizi için uygunluğu Kaiser- Meğer-Olkin (KMO)katsayısı ve 

Barlett(1950:77) küresellik (sphericity) testiyle incelenmiĢtir. KMO katsayısı, 
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veri matrisinin faktör analizi için uygun olup olmadığını, veri yapısının faktör 

çıkarma için uygunluğu hakkında bilgi verir(Tatlıdil, 2002). FaktörleĢebilirlik 

(factorability) için KMO‟ nun .60‟tan yüksek çıkması beklenir(Pett, Lackey, 

Sullivan, 2003). Analiz sonunda elde edilen varyans oranları ne kadar yüksekse, 

ölçeğin faktör yapısı da o kadar güçlü olmaktadır (TavĢancıl,2006) Barlett testi, 

değiĢkenler arasında iliĢki olup olmadığını kısmı kolerasyonlar temelinde 

inceler (Büyüköztürk, 2009).  

AraĢtırma kapsamında uygulanan anket formunun bünyesinde bulunan ve 

kullanılan ölçeklerin veri setinin analizine uygun olup olmadığını 

belirleyebilmek için kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçümü, 

tez kapsamında yürütülen anket verilerine uygulanmıĢtır. Anket kapsamında 

kullanılan veri setlerinin faktör analizi için uygun olup olmadığı için yapılan 

korelasyon matrisinden elde edilen veriler eĢliğinde Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

Anket çalıĢması uygulama sonrası, 0,904 puanlık KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 

değerine ulaĢmıĢtır. Bu değer anket kapsamında kullanılan veri setlerinin 

mükemmel oranda ölçekleri yansıttığını ve faktör analizine uygun olduğunu 

göstermiĢtir.  

 

Tablo 2: AraĢtırmanın Güvenilirlik ve Kaiser-Meyer-Olkin Puanlaması 

Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of 

Items 

,916 ,917 33 

 

KMO ve Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,904 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4050,909 

df 528 

Sig. ,000 

 

Tablo 3, ölçek maddeleri, güvenilirlik analizi, ve doğrulayıcı faktör 

analizi sonuçlarını göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenilirliği bakımından 

alfa katsayısı ortalama düzeyde 0.90 olarak saptanmıĢtır. Bunun anlamı alfa 

katsayısının Nunnally (1978) tarafından önerilen kesin sınır değeri olan 0.70‟i 

geçtiğidir. ġekil 1‟de gösterilen modelin her bir değiĢkeni (çevresel performans, 

paydaĢ iliĢkileri, marka yatırımları, yetenekli çalıĢanların kuruma çekilmesi) 
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için güvenilirlik katsayıları sırasıyla 0.89, 0.89, 0.88 ve 0.90 olarak 

bulunmuĢtur. Alfa katsayılarının tamamının kesin değerinin üstünde oldukları 

için kabul edilebilir nitelikte olduğu saptanmıĢtır. 

Ölçeğin birleĢtirici ve ayrıĢtırıcı geçerliliği ile boyutsallığı konularını 

açığa kavuĢturmak için de test uygulanmıĢtır. Spesifik olarak bu iĢlem, 

doğrulayıcı faktör analizi aracının birleĢtirici ve ayrıĢtırıcı geçerliliği ile 

boyutsallığına destek olması amacıyla uygulanmıĢtır. Tablo 3, bir dizi uygun 

istatistik temelinde veri toplama aracına uygun olduğu düĢünülen modeli 

göstermektedir. Tablo 3‟de gösterildiği üzere, faktör yüklemelerinin çoğunluğu 

0.70 değerinin üzerindedir ve tüm t-değerleri istatistiki açıdan anlamlıdır. 

Toplamda, bu sonuçların ölçeğin birleĢtirici ve ayrıĢtırıcı geçerliliği ile 

boyutsallığını desteklediği düĢünülmektedir (Anderson ve Gerbing, 1988). 

 

Tablo 3: Ölçek Maddeleri, Güvenilirlik Analizi ve Confirmatory Factor Analiz 

Sonuçları 

    Average     α*  Mean    R2 F Change

  t-values 

Ölçek ÇeĢitleri   variance     

 

Çevresel Performans (ÇevPer) 0.77 0.89 4,13 0,74 762,457 

 19,012 p<001 

 

PaydaĢ ĠliĢkileri                  (PayĠliĢ) 0.79 0.89 4,11 0,61 601,932

  17,605 p<001 

 

Marka Yatırımları               (Marka) 0.85 0.88 4,07 0,72 498,728

  22,332 p<001 

 

Yetenekli ÇalıĢanı Kuruma  

Çekme                     (YetÇal) 0.76 0.90 3,99 0,59 446,876

  15,712 p<001 

 

Not: *Tüm Cronbach Alpha değerleri, önerilen değer olan 0.70‟in 

üzerindedir. Ölçeğin toplam güvenilirliği bakımından alfa katsayısı ortalama 

düzeyde 0.90 olarak saptanmıĢtır. Bunun anlamı alfa katsayısının Nunnally 

(1978) tarafından önerilen kesin sınır değeri olan 0.70‟i geçtiğidir. Her madde 

5‟li ölçüm sıkalasına göre, 5(tamamen katılıyorum), 1 (tamamen katılmıyorum) 

Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında birleĢik skorlar kullanılarak da değerlendirme 

yapılmıĢtır. Yapılan değerlendirmede birleĢik skorlar her bir çalıĢma değiĢkeni 

için o boyutu temsil eden maddeler arasındaki ortalama skorlar kullanılarak 
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hesaplanmıĢtır. Tablo 4‟de gösterildiği üzere, çalıĢma korelasyonları arasındaki 

tüm değiĢkenler 0.01 seviyesinde istatistiki olarak anlamlıdır. ÇalıĢma 

değiĢkenleri arasındaki korelasyonların 0.62 ile (çalıĢma çevresi ve yetenekli 

çalıĢanı kuruma çekme) 0.75 arasında (marka yatırımları ve yetenekli çalıĢanı 

kuruma çekme) değiĢtiği saptanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen bileĢik skorların 

ortalamaları ve standart sapmaları da Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. Toplamda, bu 

sonuçların çalıĢmanın ayrıĢtırıcı geçerliliğine ilave destek sağladığı 

düĢünülmektedir. 

 

Tablo 4:  Korelasyon, Anlamlılık ve Standart Sapma Değerleri 

Değerler     1 2 3 4

  

Çevresel Performans              (ÇevPer)       1.00 

PaydaĢ ĠliĢkileri         (PayĠliĢ)          0.69 1.00 

Marka Yatırımları   (Marka)      0.74 0.73 1.00 

Yetenekli ÇalıĢanı  

Kuruma Çekme  (YetÇal)       0.62 0.72 0.75 1.00 

 

Anlamlılık    4.13     4,11 4,07 3,99   

Standart Sapma                                          0.52        0.52      0.48           0.58  

 

Not: Kompozit skorlar, bütün ölçek maddelerin araĢtırmanın temel yapısı 

içerisindeki ortalamaları göz önüne alınarak hesaplanmıĢtır. Skorlar 1‟den 5‟e 

kadar sıralanmıĢtır. En yüksek skor, en olumlu tepki olduğunu göstermektedir. 

Bütün korelasyon değerleri 0.01 anlamlılık düzeyindedir (2-tailed). 

AraĢtırma kapsamında hipotezi kurulan tüm iliĢkiler path analizi 

kullanılarak test edilmiĢtir (Joreskog ve Sorbom, 1996). Bu analiz sonucunda, 

hipotezleri kurulan tüm iliĢkilerin kurumsal sosyal sorumluluk ile etkileĢim 

içinde olduklarını göstermiĢtir. Kurumsal sosyal sorumluluk adına yürütülen 

faaliyetlerin, kurumların çevresel performansları, paydaĢları ile iliĢkileri, 

kurumların marka yatırımları ve yetenekli çalıĢanların kuruma çekilmesi ile 

etkileĢimi bulunmaktadır. Spesifik olarak, kurulan hipotezler, kurumların sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin kurumların çevresel performansları, paydaĢları ile 

iliĢkileri, kurumların marka yatırımları ve yetenekli çalıĢanların kuruma 

çekilmesi üzerinde etkili olduğu düĢüncesinin kabul edilebilir olduğu 

yönündedir, bkz. ġekil 2. 
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Not: *Maksimum olasılık. **p<0.05. Hipotezlendirilmiş tüm ilişkiler anlamlı bulunmuş ve desteklenmiştir.  

Şekil 2: t-values 

 

Tablo 3 ve ġekil 2 dikkatli Ģekilde incelendiğinde kurumların sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin, kurumların çevresel performansları üzerinde belirgin 

bir pozitif etkisinin olduğu görülmektedir. Tablo 3‟de gösterildiği üzere 

iliĢkilendirilen tüm hipotezler, 446 kiĢi üzerinde uygulanan araĢtırma 

kapsamında SPSS programında descriptive analize tabi tutulmuĢ ve elde edilen 

veriler eĢliğinde önem sıralamasına sokulmuĢtur. Buna göre, anket verileri 

eĢliğinde, 4,13 ortalama değeri ile birinci hipotez en yüksek değeri almıĢtır. 

Dolayısı ile kurumsal sosyal sorumluluk ile iliĢkilendirilen 4 farklı değiĢkeni 

kapsayan hipotezler arasında en yüksek ortalama değere sahip iliĢki 1. 

hipotezde tespit edilmiĢtir. Dolayısı ile araĢtırmanın tüm sınırlılıkları göz önüne 

alınarak kurumsal sosyal sorumluluğun kurumların çevresel performansları 

üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. Birinci hipotezin 

model geçerliliği ve kullanılabilirliği %99 anlamlılık düzeyinde F=762,457 

olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında oluĢturulan modelin birinci 

hipotezi yüksek derecede geçerli ve kullanılabilirdir. Ayrıca tespit edilen 

rakamlardan R2 = 0,74 ile model kapsamındaki bağımlı ve bağımsız 

değiĢkenler arasındaki iliĢki düzeyi verilmiĢtir. Buna göre bağımlı değiĢken 

olan kurumların çevresel performansları, bağımsız değiĢken olan kurumsal 

sosyal sorumluluk arasında %74‟lik yüksek bir iliĢki düzeyi tespit edilmiĢtir.  

4,11‟lük ortalama değer düzeyi ile ikinci hipotezin model geçerliliği ve 

kullanılabilirliği %99 anlamlılık düzeyinde F=601,932 olarak tespit edilmiĢ, 

ayrıca tespit edilen rakamlardan R2 = 0,61 ile model kapsamındaki bağımlı ve 

Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk 

Çevresel 

Performans 
Paydaş  

İlişkileri 

Marka  

Yatırımları 

Yetenekli Çalışanı 

Kuruma Çekme 

H1  t=19,012 

 H2 = 17,605 

 

H3 t=22,332 

 

H4 = t=15,712 

 

R2 =0,74, Mean=4,13 

F=762,457, p<001 

R2 =0,61, Mean=4,11 

F=601,932, p<001 

R2 =0,85, Mean=4,07 

F=498,728, p<001 

R2 =0,59, Mean=3,99 

F=446,876, p<001 
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bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢki düzeyi verilmiĢtir. Buna göre 2. hipotezin 

bağımlı ve bağımsız değiĢkenleri arasında %61‟lik bir iliĢki düzeyi tespit 

edilmiĢtir.  

4,07‟lik ortalama değeri ile üçüncü hipotezin model geçerliliği ve 

kullanılabilirliği %99 anlamlılık düzeyinde F=498,728 olarak tespit edilmiĢ, 

ayrıca tespit edilen rakamlardan R2 = 0,85 ile model kapsamındaki bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢki düzeyi verilmiĢtir. Buna göre 3. hipotezin 

bağımlı değiĢkeni olan kurumların marka yatırımları ile bağımsız değiĢken olan 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında %85‟lik yüksek bir iliĢki 

düzeyi tespit edilmiĢtir. Dolayısı ile araĢtırmanın 3. hipotezine dayanarak, 

kurumların marka yatırımları için sosyal sorumluluk adına yürütecekleri 

faaliyetlerin önemli görevleri yerine getirebileceği araĢtırmanın sınırlılıkları 

dahilinde tespit edilen %85 lik yüksek iliĢki düzeyi ile söylenebilmektedir.  

3.99‟luk ortalama değeri ile dördüncü hipotezin model geçerliliği ve 

kullanılabilirliği %99 anlamlılık düzeyinde F=446,876 olarak tespit edilmiĢ, 

ayrıca tespit edilen rakamlardan R2 = 0,59 ile model kapsamındaki bağımlı ve 

bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢki düzeyi verilmiĢtir. Buna göre 4. hipotezin 

bağımlı değiĢkeni olan kurumların yetenekli çalıĢanları kendilerine çekebilme 

davranıĢları ile bağımsız değiĢken olan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri 

arasında %59‟luk bir iliĢki düzeyi tespit edilmiĢtir. Dolayısı ile kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetleri ile kurumlar, iĢgücü pazarındaki yetenekli çalıĢanları da 

kendine çekebileceklerdir. 

 

3.1. TartıĢma Ve Öneriler: 

Mevcut çalıĢma, kurumlar tarafından yürütülen sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinin, kurumların çevresel performansları, paydaĢ iliĢkileri, marka 

yatırımları ve yetenekli çalıĢanları kurumlarına çekebilme eğilimlerinin 

üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamıĢtır. Uygulanan ölçekler temelinde 

analizler sonrası, araĢtırmanın sınırlılıkları göz önüne alınarak, çevresel 

performans, paydaĢ iliĢkileri, marka yatırımları ve yetenekli çalıĢanları 

kurumlarına çekebilme eğilimlerinin kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinden etkilendiği tespit edilmiĢtir. Özellikle kurumların pazarlama 

iletiĢimi çalıĢmalarının önemli bir unsuru olan marka yatırımlarının kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinden, diğer hipotezlerdeki bileĢenlere oranla daha 

fazla etkilendiği tespit edilmiĢtir.  

Lisrel programı ile yapılan path analizi sonuçlarına göre, kurumların 

çevresel performansları, sosyal sorumluluk çalıĢmalarından pozitif yönde 

etkilenmektedir. Bu etki belirgin bir etkidir ve anlamlıdır. Dolayısı ile hipotez 

(H1) araĢtırma bulgularına göre desteklenmektedir. Çevresel performanslarını 

arttırmak isteyen, daha etkin ve verimli hareket etmek isteyen kurumlar için 
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sosyal sorumluluk çalıĢmaları önemlidir. AraĢtırmadan elde edilen bu sonuç, 

çalıĢmanın literatürel altyapısındaki bulgular ile de örtüĢmektedir. Kerr vd., 

(2008: 155), Sweeney ve Coughlan, (2008: 113), Frame‟e (2005: 422) göre 

kurumsal sosyal sorumluluk, yoğun rekabetin yaĢandığı küresel pazarlarda hem 

tüketiciler hem de kurumlar için baĢat bir kavram haline gelmiĢtir ve kurumların 

faaliyette bulundukları pazarlardaki çevresel performansları ve ticari baĢarıları 

doğrudan bu kavram ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın 2. hipotezi de, elde edilen sonuçlara göre 

desteklenmektedir. Kurumların paydaĢ iliĢkileri, sosyal sorumluluk 

anlayıĢlarından etkilenmektedir. Bu iliĢki anlamlı ve pozitif yönlü bir iliĢkidir. 

Dolayısı ile hipotez (H2) desteklenmektedir. Fombrun ve Shanley (1990: 239), 

özellikle kurumların itibar çalıĢmaları kapsamında, paydaĢ iliĢkilerini 

güçlendirmeleri gerektiğini, bunun ise önemli ölçüde sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinden etkilendiğini belirtmiĢlerdir. Bunun nedenleri arasında, 

paydaĢlar, iliĢki kurdukları yada kuracakları kurumları, ticari faaliyetleri 

esnasında ekonomik olan gündemler kadar, olmayan gündemlere de nasıl yanıt 

verdikleri yönünden değerlendirmeleri bulunmaktadır. Dolayısı ile kurumların 

genel olarak toplumsal sorunlar hakkındaki ilgilerine iliĢkin algılamalar, bu 

değerlendirmeleri doğrudan etkilemektedir. Ayrıca Carlisle ve Faulkner‟de 

bunu (2005: 413) “günümüz pazarlama faaliyetleri kapsamında artık tüm 

paydaĢlar, iliĢki içerisinde bulundukları kurumların kurumsal sosyal sorumluluk 

konularına karĢı öncesine oranla daha duyarlı olmaya baĢlamıĢlardır” Ģeklinde 

açıklamıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında ulaĢılan bulgulara göre değiĢkenler arasındaki en 

güçlü iliĢki, araĢtırmanın 3. hipotezinde tespit edilmiĢtir. Kurumların 

markalaĢabilmek adına yaptıkları yatırımlar, önemli ölçüde kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bulgulara göre hipotez (H3) 

desteklenmektedir. Rekabetin yoğun yaĢandığı pazarlarda faaliyet gösteren 

kurumların, markalaĢabilmeleri için, yürüttükleri diğer iletiĢim çalıĢmaları ile 

birlikte, sosyal sorumluluk adına yürütecekleri çalıĢmalara da önem vermeleri 

gerekmektedir. Bununla ilgili olarak Kotler ve Lee(2006: 115) sosyal 

sorumluluk çalıĢmalarının markaları,  sosyal bir amaç ile iliĢkilendirdiğini, 

bunun tüketicilerde marka tercihi yaratabildiğini, markalarında pazardaki diğer 

rakip markalar içerisinden bu sayede öncelikli tercih edilebildiğini 

belirtmiĢlerdir. Dolayısı ile araĢtırmanın 3. hipotezi, litaretürdeki diğer 

araĢtırmalar ile desteklenmiĢtir. Kurumsal anlamda markalarına önem veren 

iĢletmeler için sosyal sorumluluk çalıĢmaları önemli bir unsurdur. 

Kurumların insan kaynakları çalıĢmaları kapsamında değerlendirilen 

konulardan olan yetenekli çalıĢanların kuruma çekilmesini kapsayan 

araĢtırmanın 4. hipotezi, elde edilen veriler eĢliğinde desteklenmiĢtir. 

Kurumların sosyal sorumluluk çalıĢmaları ile o kurumda çalıĢmak isteyen 

kiĢilerin bu istekleri arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Sosyal 
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sorumluluk faaliyetlerine önem veren kurumlar, iĢgücü pazarındaki yetenekli 

çalıĢanlar için bir çekim merkezidir. AraĢtırmanın sınırlılıkları göz önüne 

alınarak elde edilen sonuçlar ile bu iliĢki desteklenmiĢtir ancak araĢtırmanın 4. 

hipotezinin toplam açıklanan varyansı, diğer hipotezlerin varyansı kadar yüksek 

çıkmamıĢtır. 4. hipotez kapsamında yetenekli çalıĢanların kuruma çekilmesi 

sürecinin %59‟luk bir dilimi sosyal sorumluluk kavramı ile 

iliĢkilendirilebilmiĢtir. Yetenekli çalıĢanların kuruma çekilmesi sürecine etki 

eden, kurumların sosyal sorumluluk faaliyetlerinin dıĢında birçok farklı unsurda 

bulunmaktadır. Dolayısı ile denilebilir ki yetenekli çalıĢanları kendisine çekmek 

isteyen kurumlar, kurumsal sosyal sorumluluk çalıĢmaları kadar, ücret, kariyer 

yönetimi, sosyal imkanlar vb. gibi diğer unsurlara da önem vermek 

zorundadırlar. 

Yapılan araĢtırmanın görünen en önemli sınırlılığı örneklem 

büyüklüğünün düĢük seviyede olmasıdır; eğer örneklem büyüklüğü arttırılırsa, 

analizin daha iyi sonuçlar vermesi beklenebilir. Diğer bir sınırlılık ise 

araĢtırmanın Ġzmir ilinin belirli bir bölgesinde yapılmasıdır. ÇalıĢma farklı 

bölgelerde de yapılırsa daha iyi sonuçlara ulaĢılabilir. Ayrıca çalıĢmada 

kullanılan tanımlayıcı faktör analizinin bu çalıĢmada tek-boyutlu olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SEÇĠMLE ĠLGĠLĠ ALGILARI ĠLE 

SĠYASAL FARKINDALIKLARI: 12 HAZĠRAN 2011 SEÇĠMLERĠ 

ÖRNEĞĠ 

        Hidaye Aydan SĠLKÜ

 

ÖZET  

Bu çalıĢma, toplumsal-politik gündemi oldukça yakından ilgilendiren 12 

Haziran 2011 tarihinde gerçekleĢen seçime yönelik Ġzmir üniversite 

öğrencilerinin seçim öncesinde ve sürecinde algıları ile siyasal farkındalıkları ve 

karar verme süreçlerini etkileyen etmenleri belirlemek amacı ile gerçekleĢtirilen 

bir kamuoyu araĢtırmasıdır. AraĢtırmada, üniversite öğrencelerinin oy kullanma 

mekanizmalarını etkileyen faktörler üzerinde de durulmaktadır. AraĢtırmanın 

örneklemini; 2010-2011 eğitim yılı bahar yılında Ġzmir iline bağlı vakıf ve 

kamu üniversitelerinin farklı bölümlerinde okuyan ve tesadüfi yöntemle seçilen 

toplam 800 öğrenci oluĢturmaktadır (n=800). AraĢtırmada Silkü (2011) 

tarafından oluĢturulan ve öğrencilerin algıları ile siyasal farkındalıklarını 

belirlemeye yönelik hazırlanan açık ve kapalı uçlu sorulardan oluĢan toplam 23 

soruluk bir anket formu uygulanmıĢtır. AraĢtırma verileri; yüzde, ki-kare ve 

spearman korelasyon analizleri ile hesaplanmıĢtır. Analizlerde anlamlılık düzeyi 

p<0.05 ve p<0.01 olarak alınmıĢtır.   

AraĢtırma bulguları, üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile 

siyasal farkındalıklarının genel olarak olumsuz olduğunu ve öğrencilerinin 

seçimle ilgili algıları ile siyasal farkındalıklarının; ekonomik gelir, günlük haber 

alma mecralarına, oy kullanma durumlarına, oy kullanma kararlarını etkileyen 

unsurlara, siyasi görüĢlerini etkileyen çevrelerine, parti liderini tanıma 

durumlarına, liderin özelliklerine,  liderlerin siyasi görüĢüne, televizyon parti 

reklamlarına, miting söylemlerine, parti internet sitelerinin etkilerine, seçim 

bölgesi milletvekili adayını tanıma durumlarına, seçim bölgesi adayının 

özelliklerine, temsil edecek milletvekilinin kriterlerine, parti gençlik kollarına 

üye olma durumlarına, parti gençlik kollarında aktif rol almalarına, seçim barajı 

oranına ve oranı adil bulma durumuna göre değiĢmezken; yaĢa, cinsiyete ve oy 

kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanma ya da inanmama durumlarına 

göre değiĢtiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bulgular sonucunda, üniversite 

öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal farkındalıkları, günlük haber 

alma mecraları ile oy kullanma kararını etkileyen ortamlar, oy verme 

sürecindeki siyasi görüĢü etkileyen kiĢiler ve il milletvekili seçim kriterleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunduğu görülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencileri,  seçimle ilgili algı, siyasal 

farkındalık, siyasal toplumsallaĢma, siyasal katılım.   

                                                           
 Yrd. Doç. Dr, Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü, AraĢtırma 

Yöntemleri Anabilim Dalı. Bornova-Ġzmir, e-posta: h.aydan.silku@ege.edu.tr 

mailto:h.aydan.silku@ege.edu.tr


 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

104 

 

 

THE PERCEPTION AND POLITICAL AWARENESS OF 

UNIVERSITY STUDENTS ABOUT GENERAL ELECTIONS: A CASE 

STUDY ON THE JUNE 2011 ELECTIONS 

ABSTRACT 

This study is a public opinion survey which aims to figure out the factors 

that have an impact on the perception, political awareness, and decision 

making processes of the university students in Izmir about the general elections 

held on June 12, 2011, occupying the socio-political agenda, prior to, and 

during the elections. The study also focuses on the factors, affecting the 

university students‟ voting processes. The universe and the sample of the 

research comprise of a total number of 800 students (n=800), randomly 

selected from those studying in various departments of the public and private 

universities in Izmir in the Spring term of the academic year 2010-2011. A 

questionnaire created by Silkü (2011), including a total number of 23 open and 

closed-ended questions, designed to determine the perception and political 

awareness of the students, is used in the survey. 

The research findings have showed that the perception and political 

awareness of the university students are generally negative, and change 

according to such factors as age, gender, and the belief that voting is/not a 

citizen‟s duty, while they do not alter according to such criteria as income, 

daily information channels, state of voting, the factors, affecting their voting 

decisions, their surroundings, having an impact on their political views, the 

state of knowing the leaders of the political parties, the leaders‟ characteristics 

and ideologies, the TV advertisements of political parties, their discourses in 

meetings, the impact of the Internet sites of parties, the state of knowing the 

political party candidates of the election districts, the characteristics of the 

candidates, the criteria of the representatives, the state of belonging to the 

youth organizations of the parties, or being an active member of them, the level 

of the election threshold, and the state of considering it fair. The findings have 

also revealed that there is a statistically meaningful correlation between the 

university students‟ perception and political awareness about the general 

elections, and their daily information channels, the medium, affecting their 

voting decisions, the persons, having an influence on their views during the 

voting processes, and the criteria of electing the representatives of the 

province.  

Keywords: University students, the perception about general elections, 

political awareness, political socialization, political participation.   
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GĠRĠġ 

Son yıllarda giderek artan nüfus sebebiyle, kiĢilerin zihinsel süreçlerinde 

yaĢanılan farklılar bir takım sorunları çözümsüzleĢtirmektedir. Bu nedenle, 

özellikle kurum ve kuruluĢlardaki iletiĢim sürecinde insan iliĢkileriyle, tüm 

toplumu ve sistemi çevreleyen siyasal yönetsel tutum ve davranıĢların ilke 

haline getirecek bir paraloya ihtiyaç vardır. Bu paralo: “insanın anlam ve değeri, 

baĢkalarının benzerliğinde değil, farklılığındadır” (Tuncay, 2004: 95). Diğer bir 

deyiĢle, bireyin davranıĢları, duyguları ve düĢünceleri birbirinden farklıdır. 

Sosyal psikolojinin “iliĢkiler kuramında” bireyin önemi vurgulanırken, farklı 

iliĢkiler ve bunların izlenen süreçlerinde; farklı algıları, düĢünce ve 

davranıĢlarının da olabileceği varsayılmaktadır ”  (Tuncay, 2004: 96).  

Algı farklılıkları, insanların kavramlara çok çeĢitli değerler yüklemelerine 

neden olabilmektedir. KiĢisel psikolojik algı ile buna bağlı tutum ve değerler ve 

yaĢama ait değerler değiĢime uğramaktadır. KüreselleĢme süreciyle birlikte 

düzensiz-yapay, ortak bilinçten ve ortak alandan yoksun hatta aile bireyleri 

arasında bile farklı algılar geliĢerek yalnızlık, yabancılaĢma, yozlaĢma ve ruhsal 

çöküntü yaratan bir sosyal yapı oluĢturulmaktadır. Bu durum aynı zamanda 

siyasal algı ile örtüĢür. Siyasal iliĢkilerde siyasal davranıĢın temelini siyasal 

temalarla temsil edilen psikolojik algı oluĢturmaktadır. Ġnsanın siyasal 

davranıĢları; siyasal ilgi, bilgi ve iliĢki olarak eyleme dönüĢmekte, insanın 

siyasal eğilimleri ve beklentileri sonucunda da bir davranıĢ biçimine 

dönüĢmektedir. “Siyasal algı, kiĢinin psikolojik algısına dayanan örüntülerin 

siyasal eğilim, beklenti ve toplumsal kültürel motiflerle beslenen ve bunlara ait 

ulusal simge ve sembollerle temsil edilen siyasal paylaĢım dürtüsüdür” 

(Tuncay, 2009: 2-7). Önemli olan insanın değer ve eğilimlerinin ortak bilince 

uydurulabilmesi ile ortak yaĢama ait simge ve sembolleri kullanabilmesidir. Bu 

durum, sosyalleĢme sürecinin haklar bağlamında kamusal alanlarla 

örtüĢebilmesi ile iliĢkilidir (Tuncay, 2004: 95). SosyalleĢme sürecinin en temel 

hakkı demokrasinin temelini oluĢturan kiĢinin seçme ve seçilme haklarıdır. 

Seçme ve seçilme hakkı, vatandaĢlık görevlerinden biridir. Seçimlere katılmak, 

seçmek, aday olmak demokrasinin en önemli özelliğidir. 18 yaĢını dolduran her 

Türk vatandaĢı, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak, 

silah altındaki er ve erbaĢlar, askeri öğrenciler, ceza evlerinde tutuklu 

bulunanlar ve hükümlüler oy kullanamazlar. Milletvekilliği, muhtar, belediye 

baĢkanlığı seçimlerinde 18 yaĢını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı 

seçme hakkına baĢka bir değiĢle oy verme hakkında sahiptir. 

Diğer bir deyiĢle, seçme hakkı beraberinde siyasal toplumsallaĢmayı da 

getirmektedir. Özellikle siyasal toplumsallaĢma sürecinin baĢladığı yer aile 

yapısı da olsa filizlenip olgunlaĢtığı yer Ģüphesiz ki üniversite yıllarıdır. Türk 

Dil Kurumunun tanımına göre üniversite; “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel 

kiĢiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayın 

yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluĢ ve birimlerden oluĢan öğretim 
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kurumudur” (http://tdkterim.gov.tr/bts/). Bu kurum eğitim içeriği dıĢında 

öğrencilerin sosyal paylaĢıma girdiği, farklı kültür, coğrafya ve maddi 

olanaklara sahip gençlerin beraber vakit geçirdiği, bilgi alıĢveriĢinde bulunduğu 

ortamlar yaratmaktadır. Öğrencilerin siyasal açıdan toplumsallaĢmasında tüm 

bu sebeplere dayanarak öncelikle Türkiye‟deki siyasi kültürün ve siyasal 

toplumsallaĢma sürecinin demokrasi anlayıĢlarını nasıl etkilediğini görmek ve 

özellikle de bu anlayıĢın akademi üzerindeki etkisini analiz etmek 

gerekmektedir. Toplum içinde seçkin bir yere sahip olan akademik ortam, siyasi 

ve sosyal olaylara yön veren bir yapıya sahiptir. Üniversiteler düĢüncelerin 

filizlenip olgunlaĢtığı, fikir merkezleridir.  

Siyasal tarihin 1960‟lı yıllarla yaĢamaya baĢladığı büyük değiĢim, 

toplumu daha çok düĢünen, eylem, olay ve durumları tanımlamaktan 

kaçınmayan bireylerden oluĢan bir yapılanma haline getirmiĢtir. Özellikle bu 

yıllarda yaĢanan öğrenci hareketleri siyasal söylemde aktif bir görev 

üstlenmiĢtir.   

Ancak 2000‟li yıllarda değiĢen üniversite gençliği, popüler kültürden 

etkilenmiĢ, tüketime yönelen mekanik bireyler haline gelmiĢtir. Kavramsal 

olarak a-politik diye adlandıracağımız bu öğrenciler, siyasetle, siyasi süreçlerle 

ve siyasi olaylarla ilgili olmayan bir görüĢün etrafında toplanmaktadır. Ġktidar 

ya da muhalefet ile bağlantılı olarak bu grup siyasal düzenle ilgili herhangi bir 

niyeti ve beklentisi olmayan düĢüncelere sahiptir. Siyasal toplumsallaĢma 

bireylerin kiĢisel siyasal düĢünce sisteminin oluĢtuğu süreçtir. Aile, eğitim ve 

meslek hayatı kiĢisel siyasal tutumlara yön veren en önemli mekanizmalardır.  

Siyasal toplumsallaĢma sürecinde özellikle üniversite gençliğine büyük 

görev düĢmektedir. Üniversite gençliğinin siyasal farkındalıkları, bilinçli siyasal 

seçimleri ve siyasal katılımları ile siyasal toplumsallaĢma yolunda önemli bir 

adım atılmaktadır. Bu nedenle planlanan çalıĢmada, gençlerin oy verme 

sürecinde seçim öncesinde ve sonrasında, seçime yönelik algıları ile siyasal 

farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. ÇalıĢma kapsamında ayrıca 

değiĢen siyasal toplumsallaĢma süreci de incelenmek istenmiĢtir. Çünkü siyasal 

toplumsallaĢma, siyasal katılımı arttıran en önemli olgudur.  

 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalıĢma, siyasal katılımı anlamlandırma, üniversite öğrencilerinin 

demokrasi anlayıĢları, sahip oldukları siyasal kültür ve siyasal toplumsallaĢma 

sürecinde yükseköğretim düzeylerinin demokratik katılım üzerindeki etkisini 

ortaya koymaya yöneliktir. Bu bağlamda, araĢtırmanın kuramsal çerçevesinin 

belirlenmesinde siyasal katılım ve siyasal toplumsallaĢma konuları üzerinde 

durulacaktır. 
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1.1. Siyasal ToplumsallaĢma  

Ġnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik Ģüphesiz ki toplumsal 

bir varlık olmasıdır. Kendini var etme çabası içinde yaĢamını sürdüren kiĢi 

mutluluk ve güven içinde yaĢama ihtiyacıyla toplumsallaĢma sürecini 

baĢlatmıĢtır. Bir arada yaĢamanın getirdiği çatıĢma ve birleĢme öğeleri siyasal 

toplumsallaĢmanın temelini oluĢturmaktadır. Aslında siyasal toplumsallaĢma, 

toplumsallaĢma normlarından, değerlerinden bağımsız bir süreç değildir. Birey 

beraber yaĢamayı kabul ederek zaten bir toplumun üyesi olmakta, buna bağlı 

olarak da siyasallaĢmaktadır.  

Siyasal toplumsallaĢma konusu üzerine çalıĢmalar, en temelde siyasetin 

taĢıdığı anlamdan bağımsız değildir. Siyaset tanımı yüzyıllar boyunca 

toplumlara, kültürlere, dil, din ve dönemlerin yarattığı bakıĢ açılarına göre farklı 

anlamlar taĢımıĢtır. Günümüzde kullanılan siyaset kelimesinin temeli, Antik 

Yunan‟da Aristotoles‟in yaptığı en yüksek iyiyi ve iyi yaĢamayı amaçlayan 

devlete iliĢkin tüm faaliyetler, devlet yönetimi ve yurttaĢlığa iliĢkin iĢler 

tanımına dayanmaktadır. Avrupa dillerinde politika diye adlandırdığımız bu 

olgu yüzyıllar boyunca düĢünürler tarafında tartıĢılmıĢtır. Ancak bu çalıĢmada 

üstünde duracağımız konu, politikanın toplumsallaĢmanın bir ürünü olduğu 

gerçeğidir. Çünkü hangi tanım üzerinden yola çıkarsak çıkalım politika ortak 

yaĢamın sonucu oluĢan bir olgudur. Her toplum varlığını sürdürmek, üretim ve 

tüketimi düzenlemek, kolektif sorunları çözmek, kamusal hizmetleri sağlamak 

amacıyla örgütlenmek zorundadır. Modern toplumlarda örgütlenmenin temel 

direği ise demokrasidir. 

Siyasal kültür ise, hem bir toplumun tarihinin, hem de toplumu meydana 

getiren insanların sosyo-ekonomik yaĢantılarının bir ürünüdür. Böylelikle 

siyasal kültür, eĢit olarak hem toplum olaylarında, hem de kiĢisel tecrübe ve 

davranıĢlarda kök bulur (Yücekök, 1987: 13). Burada siyasal toplumsallaĢma da 

önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü siyasal kültürün temelinde çocukluktan 

kalan, eğitimle filizlenen, çevre ve kitle iletiĢim araçları ile geliĢen siyasal 

toplumsallaĢma yatmaktadır. Siyasal toplumsallaĢma,  çocukluk ve gençlik 

yıllarında edinilen bilgiler ve alıĢkanlıklar, yetiĢkinlik çağlarında da etkisini 

sürdürmektedir. Bu yüzden siyasal toplumsallaĢma, çocukluk ile baĢlamakta ve 

insan hayatının tamamına yayılmaktadır (Akın, 2009: 153-183). Bir baĢka 

deyiĢle, siyasal toplumsallaĢma, insanların siyaseti öğrenme ve siyasal değer 

kazanma süreçleridir. Bu noktada bazı sorular karĢımıza çıkmaktadır. KiĢiler 

siyasi birikimlerini nasıl oluĢturmalıdır. Aile, eğitim hayatı, iĢ çevresi, kiĢinin 

ekonomik varlığı, siyasi öngörülerini oluĢturan ana kaynaklardır. Kitle iletiĢim 

araçları da yazılı ve görsel olarak öngörüleri beslemekte ve kiĢinin siyasal 

tutumunu oluĢturmaya yardımcı olmaktadır. Alkan ve Ergil‟e göre, “Siyasal 

toplumsallaĢma toplumsal-siyasal çevre ile birey arasında hayat boyu süren 

dolaylı ve doğrudan etkileĢim sonucunda, bireyin sistemle ilgili görüĢ, davranıĢ 

tutum ve değerlerin geliĢmesidir” (Alkan ve Ergil, 1980: 7). Bu tanımdan da 
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yola çıkarak, siyasal toplumsallaĢmanın durağan bir süreç olmadığını 

söyleyebiliriz. KiĢinin hayatı boyunca onunla beraber yol alan etkileĢimlerden 

beslenen öğrenme ve geliĢme aĢamaları olan bir olgudur. Yeniden ve yeniden 

inĢa olan bir süreçtir.  

 

1.2. Siyasal ToplumsallaĢma Sürecinde Etkili Olan Faktörler 

Çocukluk döneminden baĢlayıp hayatın sonuna kadar devam eden siyasal 

toplumsallaĢma sürecinde etkili olan pek çok faktör vardır. Birincil ve ikincil 

faktörler olarak ayırabileceğimiz bu etkenlerden ilki, aile ve arkadaĢ grubudur. 

Siyasal aktörler olarak da adlandıracağımız bu kavram üzerinde öncellikle 

Parsons durmuĢtur. Toplumsal bir konumu olan ve dolayısıyla bir rol sahibi 

olan kiĢi, aktör, aktörler arasındaki etkileĢim süreçlerinin toplamı sistem, 

birimlerin nispeten istikrarlı bir kalıp gösteren iliĢkilerini de yapı olarak 

tanımlamıĢtır (Çağla, 2010: 18). Birincil grupta öncelikle aile gelmektedir. 

KiĢinin otoriteyle tanıĢtığı ilk alan ailedir. Siyasal sistemle ilgili ilk izlenimleri, 

ilk bilgileri duyguları, kavramları ve olayları ailede öğrenir (Dursun, 2010: 

224). Aile içerisinde yaĢanan siyasal toplumsallaĢma iki Ģekilde olmaktadır. 

Öncelikle çocuk ailenin birikiminden yararlanarak tutum oluĢturmaktadır; tabii 

ki ailenin dili, kültürel kimliği, dini bu tutumu etkileyen en önemli faktördür. 

Bir diğer nokta ise, ailenin iktidar ve otorite karĢısındaki duruĢuyla ilgilidir. 

Özellikle baba iktidar ve otorite karĢısında çekimser ve pasif bir tutumda 

bulunuyorsa çocuğunda oluĢturduğu ilk tutumlar otoriteye karĢı boyun eğici bir 

tutumdur. Ailenin siyasal görüĢün inĢası üzerindeki etkisi hususuna farklı 

yaklaĢımlar söz konusudur. Kimi araĢtırmalar ailenin önemi üzerinde dururken, 

kimi araĢtırmalar da siyasal toplumsallaĢmanın ilk gençlik ve üniversite 

yıllarında olduğunu savunmaktadır. Siyasal toplumsallaĢma sürecinde etkili 

olan ikincil grupların baĢında okul ve eğitim gelmektedir. Ancak eğitim 

sistemimizle empoze edilmeye çalıĢılan siyasal süreç ideal vatandaĢ 

oluĢturulması isteminde saklıdır. Siyasal toplumsallaĢma sürecinin eğitim 

aĢamasında kiĢinin karĢısına öğretmen, okul ve müfredat çıkmaktadır. Özellikle 

otoriter rejimlerde bu üç etmenin ortak amacı rejime destek verecek bireyler 

yetiĢtirmeyi sağlamaktır. 

Üniversitenin siyasal toplumsallaĢma üzerindeki etkileri incelendiğinde; 

ideoloji oluĢturma, siyasal katılım ve siyasal bilgi edinme konuları üzerinde 

etkileri olduğu görülmektedir. Özellikle kurumsallaĢmıĢ, istikrar ve itibar 

kazanmıĢ, yerleĢmiĢ  siyasal sistemlerde üniversiteler meĢrutiyetin 

sürdürülmesine hizmet ederken, henüz rejimin yeteri kadar kurumsallaĢmadığı, 

toplumu huzursuz eden dinamiklerin oldukça yoğun olduğu rejimlerde ise 

siyasal sistemin yeniden inĢa edilerek, geliĢmesi için hizmet vermektedir. 

Siyasal toplumsallaĢma sürecinde ele almamız gereken bir diğer faktör de 

Ģüphesiz ki kitle iletiĢim araçlarıdır. Günümüzde yapılan araĢtırmalar televizyon 
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ve internetin artan önemine dikkat çekmektedir. KiĢi kendine yöneltilmiĢ olan 

enformasyon bombardımanı içerisinde siyasal geliĢmelerden haberdar olmaya 

çalıĢmaktadır. Usta eller tarafından iĢlenen haber ve görüntüler bireylerin 

siyasal tutumlarını etkilemeyi baĢarmaktadır. Bu noktada sorulması gereken 

soru kitle iletiĢim araçları daha önceden temeli olmayan bir tutum yaratmakta 

tek baĢına yeterli midir, yoksa sadece daha önce birincil kaynaklardan oluĢan 

siyasal toplumsallaĢma algısını kuvvetlendirmeye mi çalıĢmaktadır? 

 

1.3. Siyasal Katılım 

ÇağdaĢ toplumları geleneksel toplumlardan ayıran en önemli özellik 

olarak siyasal katılımdır. Siyasal katılım, siyasi erkin karar alma ile etki etme 

haklarının yurttaĢ ile yönetim arasında paylaĢmasıdır. Diğer bir deyiĢle, siyasal 

sistem değerleri ile toplumsal bütünleĢmenin sağlanması ve bireylerin de siyasal 

sistem ile karar alma sürecini etkilemesine olanak sağlayacak bir araçtır. Bu 

iĢlevsellikle toplum siyasal sürece doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda 

bulunmaktadır (Tuncay, 2008: 22).  

Siyasal katılım toplum üyelerinin siyasal sistemde karar alıcıların 

aldıkları ve alacakları kararlan etkilemek için giriĢtikleri faaliyet ve eylemlerin 

tümünü içeren bir süreçtir. Ancak, siyasal katılım faaliyetlerinin anlamı farklı 

siyasal rejimlere göre değiĢmektedir. Örneğin, oy vermek, siyasal 

demokrasilerde, rekabet içindeki farklı siyasal kadrolar arasından yöneticilerin 

seçimi anlamına gelirken, siyasal rekabete kapalı toplumlarda, sadece iktidarın 

onaylanmasını ifade etmektedir. En genel anlamıyla insanların yaĢamlarını 

düzenleyen birtakım genel kuralları koymak, onları uygulayıp korumak ve 

değiĢtirmek için gerçekleĢtirdikleri faaliyetler olarak tanımlanabilir (Çağla, 

2010: 12).  

Siyasal katılma düzeyleri farklılıklar gösterir; siyasal sürece hiç 

katılmayanlar, salt oy kullananlar, kiĢisel sınırlı katılımcılar, topluluk düzeyinde 

katılımcılar, kampanyacılar, siyasal partide görev alanlar. Siyasal katılma ise, 

dört boyutta incelenebilir; merak, ilgi, bilgi, önemseme ve eylem aĢamalarıdır. 

Siyasal olayları izleme “ilgi”yi, onlara verilen önem derecesi “önemseme”yi, 

onlarla ilgili veriler “bilgi”yi, siyasal kararları etkilemek için gösterilen çabalar 

“eylemi” ifade eder. Böylece siyasal olayları izlemeden, eylemlere kadar olan 

süreç siyasal katılımı oluĢturur. Siyasal katılma yollarından bazıları; oy 

kullanma, kampanya etkinlikleri, vatandaĢın baĢlattığı iliĢkiler, iĢbirliğini içeren 

etkinliklerdir (Tuncay, 2008: 23).  

Siyasal katılımı etkileyen baĢlıca faktörler arasında, sosyo-ekonomik 

değiĢkenler söz konusudur. Cinsiyet, yaĢ, gelir, eğitim, meslek ve yerleĢme 

birimi gibi değiĢkenler, siyasal katılımı etkileyen en önemli faktörlerdir. 

Özellikle, eğitim düzeyinin arttığı ülkelerde siyasal katılımın da arttığı 
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gözlenmektedir. Siyasal katılım kavramına iki yaklaĢım söz konusudur. Bu 

yaklaĢımlardan birincisi, siyasal katılımı modernleĢmenin bir sonucu veya 

siyasal geliĢmenin bir göstergesi olarak ele alan yaklaĢımdır. Ġkinci yaklaĢım 

ise, siyasal katılıma kiĢisel çözümleme düzeyinde yaklaĢan ve kiĢiyi oy 

vermeye, sorunlarını siyasal otoritelere yansıtmaya, siyasal gösterilerde 

bulunmaya yönlendiren koĢulları araĢtıran yaklaĢımdır 

(http://www.ilet.gazi.edu.tr/dergi/30/4_hasan_topbas.pdf). Siyasal katılım, 

toplumda var olan bireyin kamu politikalarının oluĢturulmasında ve yasaların 

yürütülmesi sürecinde kendine yer edinebilme çabasıdır. Özellikle genel oy 

hakkının kazanılmasından sonra bireyler siyasetin temel aktörü olmuĢtur. Ancak 

burada tartıĢılan konu bireylerin seçim süreleri dıĢında kalan zamanda da aktif 

olarak siyasetin öznesi olup olmadığıdır.  

Bireyin siyasal katılımını etkileyen faktörler arasında en önemli konu 

eğitimdir. Siyasal katılımla eğitim arasında doğru orantılı, olumlu bir iliĢki söz 

konusudur. Eğitim seviyesi yüksek bireylerin daha çok siyasal katılımda 

bulunacağı varsayılmaktadır. Ancak TÜSĠAD‟ın 2001 yılında yaptığı Seçim 

Sistemi ve Siyasal Partiler AraĢtırmasın‟da ortaya çıkan sonuçlara göre sosyo-

ekonomik statü artıkça oy verme sıklığı azalmaktadır 

(http://www.tusiad.org/bilgi-merkezi/raporlar/secim-sistemi-ve-siyasi-partiler-

arastirmasi-cilt-1-temel-bulgu-ve-sonuclar/). Yine aynı araĢtırmada ortaya çıkan 

bir sonuca göre, genel oy kullanımı dıĢında kalan siyasal katılım durumlarında 

kadınlar erkeklerin gerisinde kalmaktadır. 

Sonuç olarak, siyasal katılım, toplumsal değer değiĢimlerinin bir sonucu 

olarak, toplumun çıkarlarını ortaya koyarak ve siyasal strateji olarak, siyasal 

alanlara karĢı ortaya çıkabilecek olumsuz tepkileri önlemek bakımından 

önemlidir (Tuncay, 2008: 22).  

 

2. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ  

Geleceğin siyasal yapılanmasında söz sahibi olacak üniversite gençliğinin 

12 Haziran 2011 seçimleriyle ilgili algılarının ve siyasal farkındalıklarının 

öğrenilmesi ve bunları etkileyen etmenlerin belirlenmesinin kamuoyu 

araĢtırmalarına ıĢık tutacağı düĢünülmektedir.  

 

2.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araĢtırma üniversite öğrencilerinin siyasal toplumsallaĢma süreci 

içerisinde 12 Haziran seçimlerinden yola çıkılarak gençlerin seçim algıları ile 

siyasal farkındalıklarını ölçmek amacıyla planlanmıĢtır.  

 

http://www.ilet.gazi.edu.tr/dergi/30/4_hasan_topbas.pdf
http://www.tusiad.org/bilgi-merkezi/raporlar/secim-sistemi-ve-siyasi-partiler-arastirmasi-cilt-1-temel-bulgu-ve-sonuclar/).%20Yine
http://www.tusiad.org/bilgi-merkezi/raporlar/secim-sistemi-ve-siyasi-partiler-arastirmasi-cilt-1-temel-bulgu-ve-sonuclar/).%20Yine
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2.2. AraĢtırma Problemi 

Bu nedenle sözü edilen amacın gerçekleĢtirilmesi için, aĢağıdaki alt 

problemlere yanıt aranmıĢtır:  

1. Üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile siyasal 

farkındalıklarını etkileyen sosyo-demografik özelliklere göre dağılımları nasıl 

değiĢmektedir? 

2. Üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile siyasal 

farkındalıkları (olumlu-olumsuz) nasıl değiĢmektedir? 

3. Üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile siyasal 

farkındalıkları; yaĢa, cinsiyete, ekonomik gelir durumlarına, günlük haber alma 

mecralarına, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanma-inanmama 

durumlarına, oy kullanma kararını etkileyen unsurlara, siyasi görüĢün  

etkilenme çevrelerine, parti liderini tanıma durumlarına, liderin özelliklerine, 

liderlerin siyasi görüĢüne, televizyon parti reklamlarına, miting söylemlerine, 

parti internet sitelerinin etkilerine, seçim bölgesi milletvekili adayını tanıma 

durumlarına, seçim bölgesi adayının özelliklerine, temsil edecek milletvekilinin 

kriterlerine, parti gençlik kollarına üyeliklerine, parti gençlik kollarında aktif rol 

almalarına, seçim baraj oranına ve oranı adil bulma durumlarına göre nasıl 

değiĢmektedir? 

4. Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile oy kullanma kararını etkileyen 

ortamlar, oy verme sürecindeki siyasi görüĢü etkileyen kiĢiler ve il milletvekili 

seçim kriterleri arasında iliĢki var mıdır?”  

 

2.3. AraĢtırmanın Sayıtlıları 

Bu araĢtırma, çalıĢmaya katılan öğrencilerin görüĢlerini içtenlikle 

yanıtladığı ve seçilen örneklem evreni temsil ettiği sayıtlılarına dayanmaktadır. 

 

2.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu araĢtırma;  

1. 2010-2011 öğretim yılı bahar yarıyılı ile, 

2. Ġzmir iline bağlı vakıf ve kamu üniversitelerinin lisans ve 

lisansüstü eğitim programlarında öğrenim gören toplam 800 öğrenci ile 

sınırlandırılmıĢtır. 
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YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Betimsel nitelikte olan bu çalıĢma, Ġzmir‟de bulunan vakıf ve kamu 

üniversitelerinde okuyan öğrencilerin 12 Haziran 2011 seçimine yönelik algıları 

ile siyasal farkındalıklarını ölçmek amacı ile gerçekleĢtirilen bir kamuoyu 

araĢtırmasıdır. AraĢtırma evrenini, 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde 

öğrenim gören vakıf ve kamu üniversiteleri öğrencileri oluĢturmaktadır. 

Örneklemin evrenini temsil etmesi için tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

araĢtırmanın örneklemi oluĢturulmuĢtur (n=800). Örnekleme seçilen 

öğrencilerin %50.5‟i (n=404) kız, %49.5‟i (n=396) erkektir.   

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verileri toplamada, konu ile ilgili literatür taranmıĢ ve tek bir araĢtırmaya 

bağlı kalmaksızın araĢtırmacı Silkü (2011) tarafından geliĢtirilen “Üniversitesi 

Öğrencilerinin 12 Haziran 2011 Seçimine Yönelik Algıları ile Siyasal 

Farkındalıkları Anket Formu” kullanılmıĢtır. Anket formu, 5 tane açık uçlu soru 

ile 18 tane kapalı uçlu soru olmak üzere toplam 23 sorudan oluĢmaktadır. 

Verilerin çözümlenmesinde, SPSS 16.0 paket programı kullanılmıĢ, yüzdelik ve 

ki-kare testi analizleri yapılarak hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 

önem düzeyi 0.05 olarak ele alınmıĢtır. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araĢtırmanın problemi ile alt problemlere iliĢkin bulgular ve 

yorumlar yer almaktadır.  

 

Birinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

AraĢtırmanın birinci alt probleminde, “Üniversite öğrencilerinin seçimle 

ilgili algıları ile siyasal farkındalıklarını etkileyen sosyo-demografik özelliklere 

göre dağılımları nasıl değiĢmektedir?” sorusuna yanıt aranmıĢtır.  

Yapılan incelemede, katılımcıların % 45.8‟i (n=366 ) “18-21” yaĢ 

aralığında 1. ve 2. sınıfta okuyan öğrenciler ile  % 54.3 (n=434) oranında “22-

27” yaĢ aralığında 3., 4. ve lisansüstü programlarında okuyan öğrencilerinden 

oluĢturmaktadır. Bu öğrenciler % 50.5 (n=404) “kız”, % 49.5 (n=396) 

“erkek”dir.   

Öğrencilerin ekonomik durumuna göre dağılımları; büyük bir çoğunluğu 

%57.8 (n=451) ile “gelir gider eĢit” aylık gelir grubuna ait olduklarını ifade 

ederken, % 21.4‟ü (n=167) “gelir giderden az”, %20.08‟i (n= 162) ise “gelir 

giderden çok” Ģeklinde durumlarını ifade etmiĢtir. Buna karĢın, 20 öğrenci ise, 
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gelir durumunu belirtmemiĢtir. Öğrencilerin büyük bir oran ile orta seviyede 

ekonomik gelire sahip olduğu görülmektedir.  

Öğrenciler en fazla kullandıkları günlük haber alma ortamlarının 

sırasıyla; % 37.8 (n=54) ile “Diğer” (twitter, facebook, çevre, arkadaşlardan, 

duyumlar, kulaktan kulağa yayılan haberler), %11.4‟ü (n=90) “Ġnternet”, % 

5.8‟i (n=43) “Gazete”, %4.1‟i (n=31) “Televizyon”, %1.5‟i (n=10) “Dergi”, 

%0.8‟i (n=5) “Radyo” olduğunu belirtmiĢlerdir. (Dağılımlar, en önemliye göre 

düzenlenmiĢtir). Buna göre, öğrencilerin günlük haber alma ortamları olarak 

son yılların gözdesi olan sosyal medyayı kullandıkları ve sosyal paylaĢım 

ağlarını tercih ettikleri, ilaveten de yakın arkadaĢ çevrelerinden duyumlarla 

habere ulaĢtıkları anlaĢılmaktadır.  

Öğrencilerin, %92.7‟i (n=73.9) ile, büyük bir çoğunluğu “oy kullanmanın 

vatandaĢlık görevi olduğuna inandıkları”nı belirtirken, sadece % 7.3 (n=58) 

oranındaki kısmı “oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanmadıkları”  

ifade etmiĢtir.  

Öğrencilerin 12 Haziran 2011 seçiminden önce oy kullanma durumlarına 

bakıldığında çoğunun; %79.3‟ü (n=632) “evet” , %20.7‟i (n=165) oranında 

“hayır” cevabı vermiĢtir. Buna göre öğrencilerin büyük bir kısmının bu seçim 

döneminden önce de oy kullandığı söylenebilir.  

Öğrencilerin her seçimde düzenli olarak oy kullanma durumları 

sorulduğunda, cevaplamada %85.2 (n=620) ile büyük bir bölümünün “evet” 

yanıtı verdikleri, %14.8 (n=108) ile küçük bir bölümünün ise “hayır” yanıtını 

verdikleri görülmüĢtür. Bu durum öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun 

seçimlerde düzenli oy kullandıklarının bir göstergesidir. 

Öğrencilerin partiye oy verme kararını etkileyen faktörler sırasıyla; 

%36.5 (n=72) ile “Diğer” (siyasi görüş ve ideoloji; yapılan icraatlar ve 

sağlanan istihdamlar; partinin önceden oluşturduğu kanaat çevresi), % 10.9‟u 

(n=74) “liderler”, % 4.5‟i (n=28) “siyasi vaatler”, % 2.1‟i (n=12) “reklamlar”, 

%1.9‟u (n=11) “konferanslar”, 1.0‟i (n=6) “mitingler”, %0.9‟u (n=5) 

“propagandalar”dır (Dağılımlar en önemliye göre düzenlenmiĢtir). Buna göre, 

öğrencilerin bir partiye oy verirlerken, partinin siyasi görüĢü ve ideolojisi ile 

yapılan icraatları ve sağlanan istihdamlar ile partinin önceden oluĢturduğu 

kanaat çevresini dikkate almakta oldukları söylenebilir. 

Öğrencilerin oy verme sürecinde siyasi görüĢlerini etkileyen etmenler 

sırasıyla; %27.2 (n=37) ile “Diğer” (öğretmenler), %20.2‟si (n=157) “kendim”, 

%3.3‟ü (n=21) “Aile”, %2.8‟i (n=17) “ArkadaĢlar”dır (Dağılımlar en önemliye 

göre düzenlenmiĢtir). Buna göre, öğrencilerin oy verme süreci karar aĢamasında 

en fazla öğretmenlerinden etkilendikleri Ģeklinde yorumlanabilir.  

Öğrencilerin oy verilen parti liderini tanıma durumları sorulduğunda, 

cevaplamada %77.1‟i (n=598) ile büyük bir bölümünün “evet” yanıtını 
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verdikleri, sadece %22.9‟luk (n=178) bir oranının “hayır” yanıtını verdikleri 

görülmüĢtür. Buna göre, öğrencilerin oy verdikleri parti liderini tanıdıkları 

söylenebilir.  

Öğrenciler, en beğendikleri parti lideri var olma durumu sorulduğunda, 

%100 (n=457) ile “evet” Ģeklinde bir ifade kullanırken, (n=343)i ise,  

görüĢlerini “hayır” Ģeklinde ifade etmiĢtir. Öğrenciler en beğendikleri parti 

liderinin özelliği sorusuna ise, %100 (n=449) ile “evet” Ģeklinde bir yanıt 

verirken, (n=351)‟i ise “hayır” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Buna göre, (n=343) 

öğrenci, en beğendiği parti liderinin ismini belirtirken, en beğendiği parti 

liderinin özelliğini belirtmeyen öğrenci sayısı da (n=351)‟dir.  

Öğrenciler en beğendiği parti liderlerini Ģu Ģekilde sıralamıĢtır:  

“Kemal Kılıçdaroğlu (n=213), Tayyip Erdoğan (n=55), Devlet Bahçeli 

(n=32), Selahattin Demirtaş (n=27), Diğer (n=81); Osman Pamukoğlu, Doğu 

Perinçek, Cem Toker, Numan Kurtuluş, vb.” (n=408). 

Öğrenciler en beğendiği parti liderlerinin özelliğini ise Ģu Ģekilde 

sıralamıĢtır: 

“Tayip Erdoğan: hatip ve konuşma, ikna yeteneği; Kemal Kılıçdaroğlu; 

dürüst ve güvenilir, cesaretli; Diğer: güvenilir, dürüst ve açık sözlü bir lider”. 

Buna göre, öğrencilerin beğendikleri parti liderinde bekledikleri özelliklerin 

baĢında, dürüstlük ve güvenilirlik, cesaret; hitabet ve konuĢma, ikna yeteneği ve 

açık sözlülük gelmektedir. 

Öğrenciler, Ģu an yönetimdeki liderlerin siyasi görüĢleri yansıtma 

durumlarına inanmaları sorulduğunda, cevaplamada %35.5 (n=280) ile büyük 

bir bölümünün “hiç inanmıyorum” yanıtı verdikleri, %22.0‟si (n=173) 

“inanmıyorum”, %20.9‟u (n=165) “kararsızım”,  %15.0‟i (n=118) 

“inanıyorum”, %6.6‟sı (n=52) “kesinlikle inanıyorum” Ģeklinde bir ifade 

kullanmıĢtır. Bu durum ise, %57.5 (n=453) oranı ile öğrencilerin yarısını geçen 

kısmının Ģu an yönetimdeki liderlerin siyasi görüĢlerine inanmadıklarının bir 

göstergesi biçiminde yorumlanabilir.  

Öğrencilerin seçim kararlarında televizyonda kullanılan parti 

reklamlarından etkilenme durumlarına bakıldığında ise, büyük çoğunluğu 

oluĢturanlar %39.4 (n=313) ile “hiç etkilemiyor” yanıtını verirken, %35.6‟sı 

(n=283) “etkilemiyor”, %11.2‟si (n=89) “etkiliyor”, %11.1‟i (n=88) 

“kararsızım”, %2.6‟sı (n=21) “kesinlikle etkiliyor” yanıtını vermiĢtir. Bu durum 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun %75.0 (n=596) oranı ile seçim kararlarını 

verirlerken televizyondaki parti reklamlarından etkilenmediklerinin bir 

göstergesidir.  

Öğrencilerin seçim kararlarında mitinglerdeki söylemlerden etkilenme 

durumlarına bakıldığında, %31.5‟i (n=251) “etkilemiyor” yanıtını verirken, 
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%26.3‟ü (n=209) “hiç etkilemiyor”, %22.9‟u (n=182) “etkiliyor”, %17.1‟i 

(n=136) “kararsızım”, %2.3‟ü (n=18) “kesinlikle etkiliyor” yanıtını vermiĢtir. 

Bu durum, %57.8 (n=460) oran ile öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun, seçim 

kararlarını verirlerken mitinglerdeki söylemlerden etkilenmediklerinin bir 

göstergesi biçiminde yorumlanabilir.  

Öğrencilerin %58.0‟i (n=459) ile büyük bir çoğunluğu “oy verecekleri 

partinin internet sitesini ziyaret etmedikleri”ni belirtirken, %42.0‟si (n=332) “oy 

verecekleri partinin internet sitesini ziyaret ettiklerini” belirtmiĢtir. Oransal 

değerlerin göreceli olarak birbirlerine yakın olmasından dolayı, öğrencilerin oy 

verecekleri partiyle ilgili internet sitesini ziyaret etme ya da ziyaret etmeme 

durumlarının dikkate alınmadığı söylenebilir. 

Öğrenciler, seçim bölgelerindeki milletvekili adaylarını tanıma durumları 

sorulduğunda, cevaplamada büyük çoğunluğu oluĢturan %45.1‟i (n=358) ile 

“tanımıyorum” yanıtını verirken, %20.9‟u (n=166) ile “tanıyorum”, %18.0‟i 

(n=143) “kararsızım”, %10.8‟i (n=86) “hiç tanımıyorum”, %5.0‟i (n=40) 

“kesinlikle tanıyorum” yanıtını vermiĢtir. Buna göre öğrencilerin büyük 

çoğunluğu olan %55.9‟lik grup (n=444), seçim bölgelerindeki milletvekili 

adaylarını tanımadıklarını ifade ederken, sadece %25.9 (n=206) oranlık kısım 

seçim bölgelerindeki milletvekili adaylarını tanıdıklarını, %18.0 (n=143)‟inin 

ise kararsızlıklarını belirtmiĢtir. Bu durum, öğrencilerin kendi seçim bölgeleri 

milletvekili adaylarını tanımadıkları biçiminde yorumlanabilir.  

Öğrenciler seçim bölgelerindeki milletvekili adaylarını önem sırasına 

göre ise Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 

“CHP (Mustafa Balbay, Güldal Mumcu, Alaettin Yüksel, Mehmet Ali 

Susam; AKP (Binali Yıldırım, Ertuğrul Günay); MHP (Oktay Vural, Müsavat 

Dervişoğlu); Diğer (Erdal Avcı, Osman Pamukoğlu, Doğu Perinçek)”.  

Öğrenciler ilini temsil edecek milletvekilini seçerken dikkat ettikleri 

kriterleri önem sırasıyla;  %30.3 (n=36) ile “Diğer” (karakter), %10.6‟sı (n=77) 

“adayın üye olduğu partiye göre”, %6.6‟sı (n=46) “adayın siyasi geçmiĢine 

göre”, %3.8‟i (n=27) “adayın eğitimine göre”, %2.8‟i (n=17) “adayın mali 

durumuna göre” Ģeklinde belirtmiĢlerdir (Dağılımlar en önemliye göre 

düzenlenmiĢtir). Buna göre, öğrencilerin ilini temsil edecek milletvekilini 

seçerken öncelikle adayın karakterini dikkate almakta oldukları, daha sonra 

partisi ile adayın siyasi geçmiĢi, eğitimi, mali durumu geldiği söylenebilir. Bu 

durum, öğrenciler açısından adayın karakterinin seçimde en önemli kriter olarak 

değerlendirildiğinin bir göstergesidir. 

Öğrencilere destekledikleri partinin gençlik kollarına üye olma durumları 

sorulduğunda, cevaplamada %90.4‟ü (n=710) ile büyük bir bölümü “hayır” 

yanıtını verirken, sadece %9.6‟sı (n=75) “evet” yanıtını vermiĢtir. Bu durum, 
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öğrencilerin destekledikleri partinin gençlik kollarının bir üyesi olmadıklarının 

bir göstergesidir.  

Öğrenciler, destekledikleri partinin gençlik kollarında aktif rol alma 

durumları sorulduğunda ise, sadece %8.9 (n=48) oran ile destekledikleri 

partinin gençlik kollarında aktif görev aldıklarını ifade ederken, büyük bir 

çoğunluğu oluĢturan %91.1‟lik grup (n=493), destekledikleri partinin gençlik 

kollarında aktif görev almadıklarını ifade etmiĢtir. Bu duruma göre, öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğunun destekledikleri partinin gençlik kolunda aktif görev 

almadıkları söylenebilir. 

Öğrenciler, %10 seçim barajını adil bulma durumları ile bu oranın 

değiĢtirilmesi konusundaki görüĢleri sorulduğunda, büyük çoğunlukla 

öğrencilerin %63.3‟ü (n=486) %10 seçim barajını adil bulmadıklarını belirtmiĢ, 

%60.2 (n=462) oranlık kısım ise seçim barajının değiĢtirilmesi gerektiğini ifade 

etmiĢtir. Bu durum, öğrencilerinin seçim baraj oranını adil bulmadıkları ve 

değiĢtirilmesini istediklerinin bir göstergesidir. 

 

Ġkinci Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

AraĢtırmanın ikinci alt probleminde, “Üniversite öğrencilerinin seçimle 

ilgili algıları ile siyasal farkındalıkları (olumlu-olumsuz) nasıl değiĢmektedir?” 

sorusuna yanıt aranmıĢtır. 

Ankette yer alan 10. ve 17. sorulara göre,  öğrencilerin %77.1‟lik (n=598) 

oranı oy verilen parti liderini tanıdıklarını ifade ederken, buna karĢın 

öğrencilerin %55.9‟u (n=444) seçim bölgeleri milletvekili adaylarının tümünü 

tanımadıklarını ifade etmiĢtir. Bu durum, medyada parti liderlerinin tanıtımına 

yönelik programlara seçim dönemlerinde ağırlıklı olarak yer verilmesinden 

kaynaklanabilir. Buna karĢın bu veri seçim bölgeleri milletvekili adaylarının 

tanıtımına diğer zamanlarda medyada yeterince yer verilmediğini 

düĢündürmektedir. 

Ankette yer alan 22. ve 23. sorulara göre, öğrencilerin büyük 

çoğunluğunu oluĢturan %60.2‟lik kısım (n=462) seçim barajının değiĢimini 

istemekte, %63.3‟sı (n=486) ise seçim barajını adil bulmadıklarını 

belirtmektedir. Buna karĢın, ankette yer alan 20. ve 21. sorulara göre ise, 

öğrencilerin büyük çoğunluğunu oluĢturan %90.4‟lük grup (n=710) 

destekledikleri parti kollarına üye olmadıklarını belirtmekte, %91‟i ise (n=493) 

destekledikleri partinin gençlik kolunda aktif rol almadıklarını söylemekte, bu 

durum da, öğrencilerin seçim sürecine katkı sağlayabilecekleri yönde herhangi 

bir çaba harcamadıklarını düĢündürtmektedir.  

Bu bulgular değerlendirildiğinde, genel olarak öğrencilerin seçime iliĢkin 

algıları ile siyasal farkındalıklarının olumsuz olduğu söylenebilir.  
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Üçüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

AraĢtırmanın üçüncü alt probleminde, “Üniversite öğrencilerinin seçimle 

ilgili algıları ile siyasal farkındalıkları; yaĢa, cinsiyete, ekonomik gelir 

durumlarına, günlük haber alma mecralarına, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi 

olduğuna inanma-inanmama durumlarına, oy kullanma kararını etkileyen 

unsurlara, siyasi görüĢün etkilenme çevrelerine, parti liderini tanıma 

durumlarına, liderin özelliklerine, liderlerin siyasi görüĢüne, televizyon parti 

reklamlarına, miting söylemlerine, parti internet sitelerinin etkilerine, seçim 

bölgesi milletvekili adayını tanıma durumlarına, seçim bölgesi adayının 

özelliklerine, temsil edecek milletvekilinin kriterlerine, parti gençlik kollarına 

üyeliklerine, parti gençlik kollarında aktif rol almalarına, seçim baraj oranına ve 

oranı adil bulma durumlarına göre nasıl değiĢmektedir?” sorusuna yanıt 

aranmıĢtır. 

Yapılan incelemede, üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile 

siyasal farkındalıklarında; ekonomik gelir, günlük haber alma mecralarına, oy 

kullanma durumlarına, oy kullanma kararlarını etkileyen unsurlara, siyasi 

görüĢlerini etkileyen çevrelerine, parti liderini tanıma durumlarına, liderin 

özelliklerine,  liderlerin siyasi görüĢüne, televizyon parti reklamlarına, miting 

söylemlerine, parti internet sitelerinin etkilerine, seçim bölgesi milletvekili 

adayını tanıma durumlarına, seçim bölgesi adayının özelliklerine, temsil edecek 

milletvekilinin kriterlerine, parti gençlik kollarına üye olma durumlarına, parti 

gençlik kollarında aktif rol almalarına, seçim barajı oranına ve oranı adil bulma 

durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.  

Buna karĢın, üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile siyasal 

farkındalıklarında; yaĢa, cinsiyete ve oy kullanmanın vatandaĢlık görevi 

olduğuna inanma ya da inanmama durumlarına göre istatistiksel olarak 

farklılıklar bulunmuĢtur.   

Bu araĢtırmadan elde edilen bulgulardan sadece istatistiksel olarak 

anlamlı bulunanlar ayrıntılı olarak verilmiĢtir.  

“Üniversite öğrencilerinin il milletvekilleri seçim kriterleri, öğrencinin 

yaĢına göre faklılaĢmakta mıdır?”  

Öğrencilerin il milletvekilleri seçim kriterleri, öğrencilerin yaĢına göre 

pearson chi-square testi ile incelenmiĢ ve bulgular Tablo 1. de verilmiĢtir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Ġl Milletvekillerini Seçim Kriterleri, Öğrencilerin 

YaĢına Göre 

 

19. Soru 

Ġl Milletvekili 

Seçim Kriteri 

(Karakteri) 

En Az 

Önemli 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

En 

Fazla 

Önemli 

(5) 

 

 

x2 

 

 

sd 

 

 

p 

 

 

YaĢ 

 

(18-21) 

n=26 

%46.4 

n=3 

%5.4 

n=4 

%7.1 

n=2 

%3.6 

n=21 

%37.5 

 

 

 

11.104 

 

 

 

4 

 

 

 

0.025* 
 

(22-27) 

n=32 

%50.8 

n=11 

%17.5 

n=0 

%0.0 

n=5 

%7.9 

n=15 

%23.8 

p
*
<0.05 anlamlı 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi, öğrencilerin il milletvekillerini seçim 

kriterleri, en fazla önem sırasına göre, seçilen il milletvekili karakteri 

bakımından, (18-21) yaĢ grubu öğrenciler ile (22-27) yaĢ grubu oranları 

arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.  

Bu farklılığı belirlemek için yapılan ki-kare testi sonucunda, öğrencilerin 

il milletvekili seçim kriterleri bakımından karakteri önemseme oranının 

öğrencilerin %37.5 (n=21) ile (18-21) yaĢ grubunda,  %23.8 (n=15) ile (22-27) 

yaĢ grubundan daha yüksek çıktığı görülmüĢtür. Buna göre, daha genç yaĢ 

grubunda yer alan öğrencilerin diğer yaĢ grubuna göre il milletvekili karakterini 

önemsedikleri söylenebilir.  

“Üniversite öğrencilerinin oy verme sürecinde siyasi görüĢlerini 

etkileyen kiĢiler, öğrencilerin cinsiyetine göre faklılaĢmakta mıdır?”  

Öğrencilerin oy verme sürecinde siyasi görüĢlerini etkileyen kiĢiler,  

öğrencilerin cinsiyetine göre pearson chi-square testi ile incelenmiĢ ve bulgular 

Tablo 2‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 2. Öğrencilerin Oy Verme Sürecinde Siyasi GörüĢlerini Etkileyen 

KiĢiler, Öğrencilerin Cinsiyetine Göre 

9. Soru               

Oy verme 

sürecinde siyasi 

görüĢü etkileyen 

kiĢiler 

(Öğrencinin 

Kendisi) 

En Az 

Önemli 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

En 

Fazla 

Önemli 

(4) 

 

 

x2 

 

 

sd 

 

 

p 

 

 

Cinsiyet 

 

Kız 

n=173 

%43.7 

n=50 

%12.6 

n=110 

%27.8 

n=63 

%15.9 

 

 

 

13.718 

 

 

 

3 

 

 

 

0.003* 

 

Erkek 

n=171 

%44.6 

n=29 

%7.6 

n=89 

%23.2 

n=94 

%24.5 

p
*
<0.05 anlamlı 

 

Tablo2‟de görüldüğü gibi, öğrencilerin oy verme sürecinde siyasi 

görüĢlerini etkileyen kiĢiler, en fazla önem sırasına göre, öğrencinin kendisi 

olarak, kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin oranları arasında istatistiksel olarak 

0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.  

Bu farklılığı belirlemek için yapılan ki-kare testi sonucunda, öğrencilerin 

oy verme sürecinde siyasi görüĢlerini kendileri veren öğrencilerin %24.5 (n=94) 

ile erkek, %15.9 (n=63) ile kız öğrenciler olduğu görülmüĢtür. Bu durumda, 

öğrencilerin oy verme sürecinde siyasi görüĢleri kendisi verme oranının erkek 

öğrencilerde kız öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu durum, 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre oy verme sürecinde kendi siyasal 

görüĢlerini kendileri belirlemektedir biçiminde yorumlanabilir. 

“Üniversite öğrencilerinin oy verdikleri partinin liderini tanıma 

durumları, öğrencilerin cinsiyetine göre faklılaĢmakta mıdır?”  

Öğrencilerin oy verdikleri partinin liderini tanıma durumları,  

öğrencilerin cinsiyetine göre pearson chi-square testi ile incelenmiĢ ve bulgular 

Tablo3‟de verilmiĢtir.  

Tablo3‟de görüldüğü gibi, öğrencilerin oy verdikleri partinin liderini 

tanıma durumları açısından, kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin oranları 

arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Oy Verdikleri Partinin Liderini Tanıma Durumları, 

Öğrencilerin Cinsiyetine Göre 

10. Soru 

Oy verdikleri 

partinin liderini 

tanıma durumları 

Evet 

(1) 

Hayır 

(2) 

 

x
2
 

 

sd 

 

p 

 

 

Cinsiyet 

 

Kız 

n=291 

%74.0 

n=102 

%26.0 

 

 

 

4.098 

 

 

 

1 

 

 

 

0.043
*
 

 

Erkek 

n=307 

%80.2 

n=76 

%19.8 

p
*
<0.05 anlamlı 

 

Bu farklılığın hangi gruplarda değiĢtiğini belirlemek için yapılan ki-kare 

testi sonucunda, erkek öğrencilerde %80.2 (n=307), kız öğrencilerde %74.0 

(n=291) oranındaki gruplar oy verdikleri parti liderini tanımaktadır. Bu durum, 

erkek öğrencilerin lehinedir. Buna göre, erkek öğrencilerin oy verdikleri 

partinin liderini tanıma durumları kızlara nazaran daha yüksektir.  

“Üniversite öğrencilerinin il milletvekilleri seçim kriterleri, öğrencinin 

cinsiyetine göre faklılaĢmakta mıdır?”  

Öğrencilerin il milletvekilleri seçim kriterleri, öğrencilerin cinsiyetine 

göre pearson chi-square testi ile incelenmiĢ ve bulgular Tablo 4‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4. Öğrencilerin Ġl Milletvekillerini Seçim Kriterleri, Öğrencilerin 

YaĢına Göre 

19. Soru 

Ġl Milletvekili 

Seçim Kriteri 

(Mali Durum) 

En Az 

Önemli 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

En 

Fazla 

Önemli 

(5) 

 

 

x2 

 

 

sd 

 

 

p 

 

 

Cinsiyet 

 

Kız 

n=104 

%31.6 

n=46 

%14.0 

n=9 

%2.7 

n=164 

%49.8 

n=6 

%1.8 

 

 

 

11.104 

 

 

 

4 

 

 

 

0.023* 

 

Erkek 

n=105 

%37.4 

n=43 

%15.3 

n=15 

%5.3 

n=107 

%38.1 

n=11 

%3.9 

p
*
<0.05 anlamlı 
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Tablo 4‟de görüldüğü gibi, öğrencilerin il milletvekillerini seçim 

kriterleri, en fazla önem sırasına göre, seçilen il milletvekili mali durumu 

bakımından, kız ile erkek oranları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.  

Bu farklılığı belirlemek için yapılan ki-kare testi sonucunda, öğrencilerin 

il milletvekili seçim kriterleri bakımından mali durumu önemseme oranının 

%3.9 (n=11) ile erkeklerde, kız öğrencilerden daha yüksek çıktığı görülmüĢtür. 

Buna göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre il milletvekili mali 

durumunu daha fazla önemsedikleri söylenebilir.  

“Üniversite öğrencilerinin oy verdikleri partinin liderini tanıma 

durumları, öğrencilerin oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna 

inanma-inanmama durumuna göre faklılaĢmakta mıdır?”  

Öğrencilerin oy verdikleri partinin liderini tanıma durumları,  

öğrencilerin oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanma-inanmama 

durumuna göre pearson chi-square testi ile incelenmiĢ ve bulgular Tablo5‟de 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 5. Öğrencilerin Oy Verdikleri Partinin Liderini Tanıma Durumları, 

Öğrencilerin Oy Kullanmanın VatandaĢlık Görevi Olduğuna Ġnanma-

Ġnanmama Durumuna Göre 

10. Soru 

Oy verdikleri partinin 

liderini tanıma 

durumları 

 

Evet 

(1) 

 

Hayır 

(2) 

 

 

x2 

 

 

sd 

 

 

p 

 

Oy 

Kullanmanın 

VatandaĢlık 

Görevi 

Olduğuna 

Ġnanma-

Ġnanmama 

Durumuna 

 

Evet 

 

 

 

n=563 

%78.2 

n=157 

%21.8 

 

 

 

8.278 

 

 

 

1 

 

 

 

0.004* 

 

Hayır 

 

n=33 

%61.1 

n=21 

%38.9 

p
*
<0.05 anlamlı 

 

Tablo 5‟de görüldüğü gibi, öğrencilerin oy verdikleri partinin liderini 

tanıma durumları açısından, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanan 

öğrenciler ile oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanmayan 

öğrencilerin oranları arasında istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur.   
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Bu farklılığa göre, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanan 

öğrencilerde %78.2 (n=563), oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna 

inanmayan öğrencilerde %61.1 (n=33) oranındaki grup oy verdikleri parti 

liderini tanımaktadır. Bu durum, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna 

inanan öğrenciler lehinedir. Buna göre, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi 

olduğuna inanan öğrencilerin oy verdikleri parti liderini tanıma oranının, oy 

kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanmayan öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu durum da, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi 

olduğuna inanan öğrencilerin, seçime iliĢkin algıları ile siyasal 

farkındalıklarında oy verdikleri partinin liderini tanıma durumları, oy 

kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanmayanlara göre daha yüksek 

olduğu biçiminde yorumlanabilir.  

“Üniversite öğrencilerinin il milletvekilleri seçim kriterleri, öğrencinin 

oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanma-inanmama 

durumlarına göre faklılaĢmakta mıdır?”  

Öğrencilerin il milletvekilleri seçim kriterleri, öğrencilerin oy 

kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanma-inanmama durumlarına göre 

pearson chi-square testi ile incelenmiĢ ve bulgular Tablo 6‟da verilmiĢtir.  

 

Tablo 6. Öğrencilerin Ġl Milletvekillerini Seçim Kriterleri, Öğrencilerin Oy 

Kullanmanın VatandaĢlık Görevi Olduğuna Ġnanma-Ġnanmama 

Durumlarına Göre 

19. Soru 

Ġl Milletvekili  

Seçim Kriteri  

(Adayın Siyasi 

GeçmiĢi) 

En Az  

Önemli 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

En Fazla 

Önemli 

(5) 

 

 

x2 

 

 

sd 

 

 

p 

 

Oy 

Kullanmanın 

VatandaĢlık 

Görevi 

Olduğuna 

Ġnanma-

Ġnanmama 

Durumuna 

 

 

Evet 

 

n=102 

%15.5 

n=202 

%30.6 

n=206 

%31.2 

n=108 

%16.4 

n=42 

%6.4 

 

 

 

13.301 

 

 

 

4 

 

 

 

0.010* 

 

 

Hayır 

 

 

n=2 

%5.3 

n=9 

%23.7 

n=9 

%23.7 

n=14 

%36.8 

n=4 

%10.5 

p
*
<0.05 anlamlı 
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Tablo 6‟da görüldüğü gibi, öğrencilerin il milletvekillerini seçim 

kriterleri, en fazla önem sırasına göre, seçilen il milletvekili adayının siyasi 

geçmiĢi bakımından, oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inananlar ile 

oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanmayanlar arasında istatistiksel 

olarak 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.  

Bu farklılığı belirlemek için yapılan ki-kare testi sonucunda, öğrencilerin 

il milletvekili seçim kriterleri bakımından adayın siyasi geçmiĢini önemseme 

oranının %10.5 (n=4) ile oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna 

inanmayanlarda, %6.4 (n=42) ile oy kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna 

inanlardan daha yüksek çıktığı görülmüĢtür. Buna göre, oy kullanmanın 

vatandaĢlık görevi olduğuna inanmayan öğrencilerin, oy kullanmanın 

vatandaĢlık görevi olduğuna inan öğrencilere göre il milletvekili adayının siyasi 

geçmiĢini daha fazla önemsedikleri söylenebilir.  

Dördüncü Alt Probleme ĠliĢkin Bulgular ve Yorum 

AraĢtırmanın dördüncü alt probleminde, “Üniversite öğrencilerinin 

seçime iliĢkin algıları ile siyasal farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile 

oy kullanma kararını etkileyen ortamlar, oy verme sürecindeki siyasi görüĢü 

etkileyen kiĢiler ve il milletvekili seçim kriterleri arasında iliĢki var mıdır?”  

sorusuna yanıt aranmıĢtır.  

Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal farkındalıkları, 

günlük haber alma mecraları ile oy kullanma kararını etkileyen ortamlar, oy 

verme sürecindeki siyasi görüĢü etkileyen kiĢiler ve il milletvekili seçim 

kriterleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Bu anlamlı iliĢki, spearman 

korelasyon katsayısı analizleri sonuçları ile Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9‟da 

verilmiĢtir.  

“Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile oy kullanma kararını 

etkileyen ortamlar arasında iliĢki var mıdır?  

Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal farkındalıkları, 

günlük haber alma mecraları ile oy kullanma kararını etkileyen ortamlar 

arasında iliĢki vardır.  Spearman korelasyon katsayısı analizleri sonuçları ile 

Tablo 7‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 7. Üniversite Öğrencilerinin Seçime ĠliĢkin Algıları Ġle Siyasal 

Farkındalıkları, Günlük Haber Alma Mecraları Ġle Oy Kullanma Kararını 

Etkileyen Ortamlar Arasındaki ĠliĢkiler 

 Günlük Haber 

Alma 

Mecraları 

Radyo Televizyon Ġnternet Gazete Dergi Diğer* 

 

 

 

Oy 

Kullanma 

Kararını 

Etkileyen 

Ortamlar 

Reklamlar .459** -.383** -.406** -.197** .495** .409** 

Propagandalar 

 

.235** -.147** -.139** -.064 .236** .201* 

Mitingler 

 

.105* .029 -.050 .035 .146** .009 

Konferanslar 

 

.031 .043 -.037 .025 .159** -.039 

Liderler 

 

-3.36** .517** .624** .324** -.510** -.663** 

Siyasi Vaatler 

 

-.115** .187** .211** .167** -.169** -.146 

Diğer ** 

 

-.023 -.031 -.031 .005 .221** .451** 

*: p <0.05 düzeyinde anlamlı , ** : p <0.01 düzeyinde anlamlı       (+): pozitif 

etki, (-): negatif etki 

Diğer
*:
: Sosyal paylaĢımlar (twitter, facebook, çevre, arkadaĢlardan duyumlar, 

kulaktan kulağa yayılan haberler). 

Diğer
**

: Siyasi görüĢ ve ideoloji, yapılan icraatlar ve sağlanan istihdamlar, 

partinin önceden oluĢturduğu kanaat çevresi. 

Tablo 7‟ye bakıldığında, öğrencilerin seçime iliĢkin algıları ile siyasi 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile oy kullanma kararını etkileyen 

ortamlar arasında istatistiksel olarak p<0.05 ve p<0.01 düzeylerinde anlamlı 

iliĢkiler bulunduğu görülmektedir.   

Buna göre, günlük haber alma ortamı olarak radyoya verilen önem 

arttıkça, reklamlar, propagandalar ve mitinglerin oy kullanma kararındaki etkisi 

artarken, liderler ve siyasi vaatlerin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak televizyona verilen önem arttıkça, 

liderler ve siyasi vaatlerin oy kullanma kararındaki etkisi artarken, reklamlar ve 

propagandaların etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak internete verilen önem arttıkça, liderler 

ve siyasi vaatlerin oy kullanma kararındaki etkisi artarken, reklamlar ve 

propagandanın etkisi azalmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

125 

 

Günlük haber alma ortamı olarak gazeteye verilen önem arttıkça, liderler 

ve siyasi vaatlerin oy kullanma kararındaki etkisi artarken, reklamların etkisi 

azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak dergiye verilen önem arttıkça, 

reklamlar, propagandalar, mitingler, konferanslar, siyasi görüĢ ve ideoloji, 

yapılan icraatlar ve sağlanan istihdamlar, partinin önceden oluĢturduğu kanaat 

çevresi oy kullanma kararındaki etkisi artarken, liderler ve siyasi vaatlerin etkisi 

azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak sosyal paylaĢımlara (twitter, facebook, 

çevre, arkadaĢlardan duyumlar, kulaktan kulağa yayılan haberler) verilen önem 

arttıkça, reklamlar, propagandalar ve siyasi görüĢ ve ideoloji, yapılan icraatlar 

ve sağlanan istihdamlar, partinin önceden oluĢturduğu kanaat çevresinin oy 

kullanma kararındaki etkisi artarken, diğerlerin etkisi azalmaktadır. 

Buna göre, öğrencilerin günlük haber alma ortamı olarak kullandıkları, 

televizyon ve internetin oy kullanma kararındaki etkisi benzerlik 

göstermektedir. Bu durum da, televizyona ve internete verilen önem arttıkça, 

liderler ve siyasi vaatlerin oy kullanma kararındaki etkisinin artarken, reklamlar 

ve propagandaların etkisinin azaldığı Ģeklinde yorumlanabilir.  

“Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile oy verme sürecindeki siyasi 

görüĢü etkileyen kiĢiler arasında iliĢki var mıdır? 

Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal farkındalıkları, 

günlük haber alma mecraları ile oy verme sürecindeki siyasi görüĢü etkileyen 

kiĢiler arasında iliĢki vardır.  Spearman korelasyon katsayısı analizleri sonuçları 

ile Tablo 8‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 8. Üniversite Öğrencilerinin Seçime ĠliĢkin Algıları Ġle Siyasal 

Farkındalıkları, Günlük Haber Alma Mecraları Ġle Oy Verme Sürecindeki 

Siyasi GörüĢü Etkileyen KiĢiler Arasındaki ĠliĢkiler 

 Günlük 

Haber 

Alma 

Mecraları 

Radyo Televizyon Ġnternet Gazete Dergi Diğer* 

Oy Verme 

Sürecindeki 

Siyasi 

GörüĢü 

Etkileyen 

KiĢiler 

Aile  

 

.002 .191** .155** .118** -.015 -.116 

ArkadaĢlar 

 

.485** -.376** -.457** -.145** .543** .295** 

Kendim 

 

-.384** .493** .579** .378** -

.464** 
-.677** 

Diğer** .455** -.500** -.596** -.556** .588** .776** 
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* : p <0.05 düzeyinde anlamlı , ** : p <0.01 düzeyinde anlamlı      (+): pozitif 

etki, (-): negatif etki 

Diğer
*
: Sosyal paylaĢımlar (twitter, facebook, çevre, arkadaĢlardan duyumlar, 

kulaktan kulağa yayılan haberler). 

Diğer
**

: Öğretmenler 

Tablo 8‟e bakıldığında, öğrencilerin seçime iliĢkin algıları ile siyasi 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile oy verme sürecindeki siyasi 

görüĢü etkileyen kiĢiler arasında istatistiksel olarak p<0.05 ve p<0.01 

düzeylerinde anlamlı iliĢkiler bulunduğu görülmektedir.   

Buna göre, günlük haber alma ortamı olarak radyoya verilen önem ile, 

arkadaĢlar ve öğretmenlerin oy verme sürecindeki siyasi görüĢü etkilemedeki 

önemi arttıkça, öğrencinin kendisinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak televizyona verilen önem arttıkça, aile 

ve öğrencinin kendisinin oy verme sürecindeki siyasal görüĢündeki etkisi 

artarken, arkadaĢlar ve öğretmenlerin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak internete verilen önem arttıkça, aile ve 

öğrencinin kendisinin oy verme sürecindeki siyasal görüĢündeki etkisi artarken, 

arkadaĢlar ve öğretmenlerin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak gazeteye verilen önem arttıkça, aile ve 

öğrencinin kendisinin oy verme sürecindeki siyasal görüĢündeki etkisi artarken, 

arkadaĢlar ve öğretmenlerinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak dergiye verilen önem arttıkça, 

arkadaĢların ve öğretmenlerin oy verme sürecindeki siyasal görüĢündeki etkisi 

artarken, öğrencinin kendisinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak sosyal paylaĢımlara (twitter, facebook, 

çevre, arkadaĢlardan duyumlar, kulaktan kulağa yayılan haberler) verilen önem 

arttıkça, arkadaĢlar ve öğretmenlerin oy verme sürecindeki siyasal görüĢündeki 

etkisi artarken, öğrencinin kendisinin etkisi azalmaktadır.  

Buna göre, öğrencilerin günlük haber alma ortamı olarak kullandıkları, 

televizyon, internet ve gazete ile radyo, dergi ve sosyal paylaĢımlar oy verme 

sürecindeki siyasal görüĢe etkisi bakımından benzerlik göstermektedir.  

Bu durumda, televizyon, internet ve gazeteye verilen önem arttıkça, aile 

ve öğrencinin kendisinin oy verme sürecindeki siyasal görüĢe etkisi artarken, 

arkadaĢlar ve öğretmenlerinin etkisinin azaldığı söylenebilir. Buna karĢın, 

radyo, dergi ve sosyal paylaĢımlara verilen önem arttıkça,  arkadaĢlar ve 

öğretmenlerin oy verme sürecindeki siyasi görüĢü etkilemedeki önemi artarken,  

öğrencinin kendisinin etkisi azalmaktadır.  
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“Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile il milletvekili seçim kriterleri 

arasında iliĢki var mıdır? 

Üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin algıları ile siyasal farkındalıkları, 

günlük haber alma mecraları ile il milletvekili seçim kriterleri arasında iliĢki 

vardır. Spearman korelasyon katsayısı analizleri sonuçları ile Tablo 9‟da 

verilmiĢtir. 

Tablo 9‟a bakıldığında, öğrencilerin seçime iliĢkin algıları ile siyasi 

farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile il milletvekili seçim kriterleri 

arasında istatistiksel olarak p<0.05 ve p<0.01 düzeylerinde anlamlı iliĢkiler 

bulunduğu görülmektedir.   

 

Tablo 9. Üniversite Öğrencilerinin Seçime ĠliĢkin Algıları Ġle Siyasal 

Farkındalıkları, Günlük Haber Alma Mecraları Ġle Ġl Milletvekili Seçim 

Kriterleri Arasındaki ĠliĢkiler 

 Günlük 

Haber 

Alma 

Mecraları 

Radyo Televizyon Ġnternet Gazete Dergi Diğer* 

 

 

 

 

Ġl 

Milletvekili 

Seçim 

Kriterleri  

Adayın 

Partisi 

 

-.330** .390** .464** .302** -.346** -.665** 

Adayın 

Eğitimi 

 

-.191** .285** .336** .196** -.239** -.519** 

Adayın 

Siyasi 

GeçmiĢi 

-.300** .365** .383** .220** -.354** -.383** 

Adayın 

Mali 

Durumu 

.565** -.460** -.570** -.254** .632** .638** 

Diğer** 

 

 

.449** -.474** -.441** -.448** .509** .658** 

*: p <0.05 düzeyinde anlamlı , ** : p <0.01 düzeyinde anlamlı       (+): pozitif 

etki, (-): negatif etki 

Diğer
*
: Sosyal paylaĢımlar (twitter, facebook, çevre, arkadaĢlardan duyumlar, 

kulaktan kulağa yayılan haberler). 

Diğer
**

: Adayın Karakteri 

Buna göre, günlük haber alma ortamı olarak radyoya verilen önem 

arttıkça, adayın mali durumu ve adayın karakterinin il milletvekili seçim 
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kriterlerini belirlemedeki önemi arttıkça, adayın partisi, adayın eğitimi ve 

adayın siyasi geçmiĢinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak televizyona verilen önem arttıkça, 

adayın partisi, adayın eğitimi, adayın siyasi geçmiĢinin il milletvekili seçim 

kriterlerini belirlemedeki etkisi artarken,  adayın mali durumu ve adayın 

karakterinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak internete verilen önem arttıkça, adayın 

partisi, adayın eğitim durumu ve adayın siyasi geçmiĢinin il milletvekili seçim 

kriterlerini belirlemedeki etkisi artarken, adayın mali durumu ve adayın 

karakterinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak gazeteye verilen önem arttıkça, adayın 

partisi, adayın eğitimi ve adayın siyasi geçmiĢinin il milletvekili seçim 

kriterlerini belirlemedeki etkisi artarken, adayın mali durumunun ve adayın 

karakterinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak dergiye verilen önem arttıkça, adayın 

mali durumu ve adayın karakterinin il milletvekili seçim kriterlerini 

belirlemedeki etkisi artarken, adayın partisi, adayın eğitimi ve adayın siyasi 

geçmiĢinin etkisi azalmaktadır.  

Günlük haber alma ortamı olarak sosyal paylaĢımlara (twitter, facebook, 

çevre, arkadaĢlardan duyumlar, kulaktan kulağa yayılan haberler) verilen önem 

arttıkça, adayın mali durumun ve adayın karakterinin il milletvekili seçim 

kriterlerini belirlemedeki etkisi artarken, adayın partisinin, adayın eğitiminin ve 

adayın siyasi geçmiĢinin etkisi azalmaktadır.  

Buna göre, öğrencilerin günlük haber alma ortamı olarak kullandıkları, 

televizyon, internet ve gazete ile radyo, dergi ve sosyal paylaĢımlar il 

milletvekili seçim kriterlerini belirlemedeki etki bakımından benzerlik 

göstermektedir.  

Bu durum da, televizyon, internet ve gazeteye verilen önem arttıkça, 

adayın partisi, adayın eğitimi, adayın siyasi geçmiĢinin il milletvekili seçim 

kriterlerini belirlemedeki etkisini arttırırken, adayın mali durumu ve adayın 

karakterinin etkisini azalmaktadır denilebilir.  Buna karĢın, radyo, dergi ve 

sosyal paylaĢımlara verilen önem arttıkça,  adayın mali durumu ve karakterinin 

il milletvekili seçim kriterlerini belirlemedeki etkisi artarken, adayın partisinin, 

eğitiminin ve siyasi geçmiĢinin etkisinin azaldığı söylenebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin seçimle ilgili algıları ile siyasal 

farkındalıklarının genel olarak olumsuz olduğu söylenebilir. Öğrencilerinin 

seçimle ilgili algıları ile siyasal farkındalıklarının; ekonomik gelir, günlük haber 

alma mecralarına, oy kullanma durumlarına, oy kullanma kararlarını etkileyen 

unsurlara, siyasi görüĢlerini etkileyen çevrelerine, parti liderini tanıma 

durumlarına, liderin özelliklerine,  liderlerin siyasi görüĢüne, televizyon parti 

reklamlarına, miting söylemlerine, parti internet sitelerinin etkilerine, seçim 

bölgesi milletvekili adayını tanıma durumlarına, seçim bölgesi adayının 

özelliklerine, temsil edecek milletvekilinin kriterlerine, parti gençlik kollarına 

üye olma durumlarına, parti gençlik kollarında aktif rol almalarına, seçim barajı 

oranına ve oranı adil bulma durumuna göre değiĢmezken; yaĢa, cinsiyete ve oy 

kullanmanın vatandaĢlık görevi olduğuna inanma ya da inanmama durumlarına 

göre değiĢtiği görülmektedir.  

Ayrıca, bulgular sonucunda, üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin 

algıları ile siyasal farkındalıkları, günlük haber alma mecraları ile oy kullanma 

kararını etkileyen ortamlar, oy verme sürecindeki siyasi görüĢü etkileyen kiĢiler 

ve il milletvekili seçim kriterleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunduğu görülmektedir.  

Öğrencilerin günlük haber alma ortamı olarak kullandıkları, televizyon ve 

internet oy kullanma kararındaki etkisi bakımından benzerlik göstermektedir. 

Bu durum, televizyona ve internete verilen önem arttıkça, liderler ve siyasi 

vaatlerin oy kullanma kararındaki etkisini artırırken, reklamlar ve 

propagandaların etkisini azalmaktadır.  

Öğrencilerin günlük haber alma ortamı olarak kullandıkları, televizyon, 

internet ve gazete ile radyo, dergi ve sosyal paylaĢımlar oy verme sürecindeki 

siyasal görüĢündeki etkisi bakımından benzerlik göstermektedir. Bu durum, 

televizyon, internet ve gazeteye verilen önem arttıkça, aile ve öğrencinin 

kendisinin oy verme sürecindeki siyasal görüĢündeki etkisini arttırırken, 

arkadaĢlar ve öğretmenlerinin etkisini azalmaktadır. Buna karĢın, radyo, dergi 

ve sosyal paylaĢımlara verilen önem arttıkça,  arkadaĢlar ve öğretmenlerin oy 

verme sürecindeki siyasi görüĢü etkilemedeki önemi artarken, öğrencinin 

kendisinin etkisinin azaldığı görülmektedir.  

Öğrencilerin günlük haber alma ortamı olarak kullandıkları, televizyon, 

internet ve gazete ile radyo, dergi ve sosyal paylaĢımlar il milletvekili seçim 

kriterlerini belirlemedeki etki bakımından benzerlik göstermektedir. Bu durum, 

televizyon, internet ve gazeteye verilen önem arttıkça, adayın partisi, adayın 

eğitimi, adayın siyasi geçmiĢinin il milletvekili seçim kriterlerini belirlemedeki 

etkisini arttırırken,  adayın mali durumu ve adayın karakterinin etkisinin 

azaldığını göstermektedir. Buna karĢın, radyo, dergi ve sosyal paylaĢımlara 

verilen önem arttıkça, adayın mali durumu ve adayın karakterinin il milletvekili 
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seçim kriterlerini belirlemedeki etkisi artarken, adayın partisinin, eğitiminin ve 

siyasi geçmiĢinin etkisi azalmaktadır.  

Bütün bu bulgular neticesinde, üniversite öğrencilerinin seçime iliĢkin 

algıları ve siyasal farkındalıkları, genel olarak olumsuz olmakla birlikte, bu 

durumun ortaya çıkmasında, medyanın yanlı siyasal tutumu, parti ve 

milletvekili adaylarının yeterince tanıtılamaması, siyasi görüĢü etkileyen 

çevrelerin olumsuz etkileri, eksik ya da yanlıĢ bilgilendirilmeler, siyasal bilince 

sahip olunmaması, siyasal algıları etkileyen önyargıların ve uzun bir süredir 

medyada yer alan tutuklamalara ve yargılamalara dayanan korkuların varolması, 

ayrıca siyasal duyarsızlaĢma ve siyasal ilgisizlik daha doğrusu ve özellikle  

popüler bir kültürün tüm yaĢam tarzlarında hakim bir rol oynaması  vb. gibi bir 

çok faktörün etkili olduğu söylenebilir.  

AraĢtırma bulguları ıĢığında geliĢtirilen öneriler aĢağıda yer almaktadır: 

1. Üniversite öğrencileri, siyasetle ve memleket meseleleriyle daha fazla 

ilgilenmeye özendirilmelidir. 

2. Gençlere siyasal bilinç kazandırılması için, konusunda uzman öğretmenlerce 

eğitim verilmelidir. 

3. Gençlere oy vermenin bir vatandaĢlık görevi olduğu bilinci küçük yaĢlarda 

aile ve okul tarafından vatandaĢlık dersi kapsamında kazandırılmalıdır. 

4. Gençlere geleceğin siyasal yapılanmasındaki rolleri ve önemleri çeĢitli 

seminer ve konferanslarla anlatılarak siyasal farkındalıkları arttırılmalıdır. 

5. Gençlerin siyasal karar sürecine katılımları için fırsatlar yaratılmalıdır. 

6. Gençlerin siyasi parti gençlik kollarında daha aktif çalıĢmaları teĢvik 

edilmelidir. 

7. Bireylerin çoksesli iletiĢim ortamı yaratarak bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

8. Medya objektif olma sorumluluğuna siyaset alanında, özellikle de seçim 

dönemlerinde, uymaya özen göstermelidir. 

9. Bu noktada özellikle televizyonun eğitici rolü çerçevesinde ve siyasal 

bilinçlenmede ve kamuoyu oluĢturmada etik basın ilkeleri yayın anlayıĢı 

doğrultusunda hareket etmesi sağlanmalıdır.  

10. Seçim döneminde en çok kullanılan haber alma mecraları olarak özellikle 

televizyon ile gazetelerin partilere ve adaylarına eĢit mesafede adilane yayınlar 

yapmaları konusunda takipçi olunmalıdır. 

11. Siyasetçiler medya ile iliĢkilerinde siyasal ve ekonomik güçlerini 

kullanmamalıdır. 

12. Benzer çalıĢmaların, farklı dönemlerde ve farklı örneklem gruplarında 

yinelenmesi önerilmektedir.  
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TONY KUSHNER‟IN ANGELS IN AMERICA ADLI OYUNUNDA 

REAGAN DÖNEMĠNĠN APOKALĠPTĠK ĠZLEKLERĠ 

                                                                                                                  

Nesrin YAVAġ

 

ÖZET 

Yahudi, sol görüĢlü ve eĢcinsel Amerikalı oyun yazarı Tony Kushner 

Angels in America adlı oyununda yirminci yüzyıl sonu Amerikan apokalips 

anlayıĢını, farklı ırk, din, politik görüĢ ve cinsel tercihleri olan kimliklerin 

yaĢadığı politik, ahlaki ,cinsel ve sosyal ikilemler bağlamında gözler önüne 

sermeye çalıĢır. Bu çalıĢma, Reagan döneminin utopik mükemmelliyetçi ve 

uyum söylemlerini Tony Kushner‟ın yirminci yüzyıl sonu Amerikan apokalips 

anlayıĢı ile yeniden okumasını, anlamlandırmasını irdeler. Kushner, Reagan 

ideolojisini apokaliptik olarak çözümlerken AIDS, homoseksüelliğe iliĢkin 

sosyal ve ahlaki ikilemler, sosyal gerçekler ile dini inançların çatıĢması, 

Amerikan politikasındaki kutuplaĢmalar gibi Amerikan toplumunun ciddi 

sorunlarına  parmak basar. 

Anahtar Kelimeler: Reagan, Tony Kushner, Apokalips, AIDS, EĢcinsel 

Drama 

 

 

REAGANIST APOCALYPSE in TONY KUSHNER‟S ANGELS in 

AMERICA 

ABSTRACT 

Gay, Jewish, leftist American playwright Tony Kushner‟s Angels in 

America exemplifies the late twentieth-century American sense of apocalypse in 

sexual, political, moral and social dilemmas afflicting different identities based 

on race, religion, gender and political parameters. This paper focuses on Tony 

Kushner‟s revelation of late twentieth-century American sense of apocalypse as 

opposed to utopic Reaganist discourses of perfectionism and harmony by way 

of  dealing with a number of substantial issues in current American society: the 

moral and social dilemmas over homosexuality, the clash of religious beliefs 

and social reality, the polarity of American politics and the AIDS endemic.  

Key Words: Reagan, Tony Kushner, Apocalypse, AIDS, Queer Drama. 
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Tony Kushner‟s Angels in America plays, which received the 1993 

Pulitzer Prize for drama,  paints a vast panorama of the 1980s American society 

as the millennium approaches. Millennium Approaches, the first of the Angels 

plays, encompassses  American conflicts over identity politics - racial, sexual, 

social, and religious in the midst of Ronald Reagan‟s presidency. In Millennium 

Approaches, Kushner aims to unfold the mid-1980s America as an 

apocalyptical transitional period in the history of the nation, which stands in 

complete contrast with Reaganist utopian discourses that valorized perfection, 

and disavowed their own apocalyptic character. For Kushner, Reaganist 

America is an apocalyptical nation to be redeemed and reconstructed, whereas, 

for the Reaganist discourse, the turbulent 1960s constituted a traumatic and 

even apocalyptical period, when gay rights, feminism, liberalism, drugs, the 

Strong Government threatened America‟s perfectionist sense and national unity. 

As  political authors Peter Collier and David Horowitz  argue, the true 

catastrophe of the 1960s lay in, 

[t]he drug culture, the rock culture, the sexual revolution, the 

assault on the family and the middle class, the assault on high 

culture and the aggrandizement of popular culture, the devastation 

of the universities as centers of cultural and intellectual life . . . 

Didn‟t anyone have any undrestanding of the wreckage that was 

left in its wake? The wreckage in family life and sexual life and 

academic and intellectual life, in the whole structure of the western 

culture. (176) 

In view of the Reaganist right, the traumas of the 1960s and the 1970s to 

gether with other historical traumas of the United States, such as the 

extermination of the Indians, slavery and its legacies, the Holocaust had to be 

“assimilated into a narrative of perfection” (Berger 134). In a 1984 campaign 

speech, Reagan, referring to his first term, said: “It was a second American 

Revolution, and it‟s only just begun. But America is back, a giant, powerful in 

its renewed spirit, its growing economy, powerful in its ability to defend itself 

and secure the peace, and powerful in its abbility to build a new future. That is 

not debatable” (238). 

This tone of absoluteness in Reagan‟s speech is indicative of the 

unquestionable perfection the United States reached during his presidency. Such 

absolutism denies all traumas and breakdowns in American history, celebrating 

an America where harmony, racial integration, and reconciliation with the past 

have been achieved. Reagan‟s 1984 campaign commercial “Prouder, Stronger 

and Better” portrays a perfect nation through images of a fishing boat, a 

cowboy, a wedding, children playing, American families moving into their new 

houses, minority children saluting the American flag, all of which conjure up an 

image of America, where there exists no unemployment, no housing 

discrimination, no divorces, no crimes, no racism and no AIDS; past traumas 
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have been restored and the American Eden with its traditional families, its work 

ethic, sense of community, nationality, harmony and solidarity have been 

established (“Prouder”). 

As James Fisher states, Kushner, in the mid-1980s, was quite anxious 

about an America tumbling towards an unknown future with “the AIDS crisis, 

its impact on the gay community, the slow response of American society in 

general to facing its tragic ramifications, and the country‟s political swing 

towards conservatism. As such, Angels is charged with a potent mixture of the 

fears, angers, absurdities and the hypocricies of the times in which it is set” 

(60). Kushner demystifies Reagan‟s America in Millennium Approaches, which 

can be read as a counter-discourse to Reaganist post-apocalyptic vision. In stark 

contrast with Reagan‟s celebration of  the United States as the new nation, 

which has overcome all the disintegrations, the breakdowns, and the traumas in 

the United States history,  Kushner depicts Reaganite America as apocalyptic 

itself and asks questions as to what is awaiting for America as the millennium 

approaches. Set against Reaganist politics‟ willful disavowal of a traumatic 

past, Angels in America unfolds an America ridden with hypocricy, dissolution, 

feelings of loss, homelessness, anxiety, fear, loneliness and alienation: this is a 

dystopia, a barren land where Reagan‟s seemingly stable world is shattered to 

pieces; this is a chaotic, sick mad world which nourishes sick, barren souls. 

 Kushner sets this vision of America at the very beginning of his play 

with the burial sermon the rabbi delivers for Louis‟ dead grandmother, Sarah 

Ironson, an old Jewish woman, whose struggles in America symbolizes the 

immigrant experience. The sermon actually laments for the unfulfilled 

promises, and the loss of the old world values in contemporary America:  

RABBI ISIDOR CHEMELWITZ:  . . . She was . . . not a person 

but a whole kind of person, the ones who crossed the ocean, who brought 

with us to America the villages of Russia and Lithuania-and how we 

struggled, and how we fought, for the family, for the Jewish home, so 

that you would not grow up here, in this strange place, in the melting pot 

where nothing melted. . . . she carried the old world on her back across 

the ocean . . . and she worked that earth into your bones . . .  

You can never make that crossing that she mad, for such 

Great Voyages in this world do not any more exist. But every day 

of your lives the miles that voyage between that place and this one 

you cross. Every day. You understand me? In you that journey is. 

 She was the last of the Mohicans . . . Pretty soon . . . all 

the old will be dead. (16-17) 

Kushner, himself a gay, leftist Jew, meticulously brings together a vast 

array of characters in his play: gay, straight, male, female, WASP, Mormon, 
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Jewish, Christian, black, white, fictional and historical to demonstrate how 

individual struggles intersects with the politics of gender, race and sexuality, 

resulting in myriad personal his and her stories of stagnation and loss that are in 

stark contrast with Reaganism‟s his-story of perfectionism and harmony. 

 

PRIOR (WASP club designer with AIDS) 

     ↓                                     ↓ 
       BELĠZE                                                              LOUIS 

 (Christian Afro-American nurse                            (Gay, democratic Jew, 

leftist, Prıor‟s lover, word processor) 

       Ex-drag queen, Prior‟s ex-lover) 

      ↓                                    ↓ 

         ROY                                ↔      JOE 

(a fictional re-creation of the infamous                                   (closeted 

Republican Mormon lawyer) 

 American conservative lawyer who died of 

Aids in 1986; closeted Republican Jew with AIDS) 

                     ↓                             ↓ 
                HANNAH                                             HARPER 

        (Joe‟s Mormon mother)     (Joe‟s agoraphobic valium-addicted wife) 

 

All the characters we see on the character map are the real pieces of the 

American mosaic. Despite differences in their their sexual, political, religious, 

and racial identities and affiliations, they all share a common history of 

persecution and/or harassment, of displacement and alienation. They are not “at 

home” in Reagan‟s America; they do not know where they fit in the American 

society, and all are looking forward to something that will lift their souls up, 

something that will save them from being exiles in their homeland. Therefore, it 

becomes all the more important for Kushner to unveil the unspeakable in the 

1980s America. 
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Roy Cohn, a fictional creation of the infamous American conservative 

lawyer, who died of AIDS in 1986 and supported anti-homosexual agenda 

against gays and spoke against gay rights, represents the hypocricy of the era 

itself. Passing as a straight lawyer, Roy Cohn is actually what America became 

to be in the 1980s: corrupted, ruthless, devoid of emotion, compassion and love, 

which finds its best expression in Louis‟s words: 

 

LOUIS: What is it like to be the child of the Zeitgeist? To 

have the American Animus as your dad? 

LOUIS: But . . . I think we all know what that‟s like. 

Nowadays. No connections. No responsibilities. All of us . . . 

falling through the cracks that separate what we owe to ourselves . 

. . and what we owe to love. (77) 

Through Roy Cohn‟s life, Kushner explores  issues of the deeply closeted 

gay male in late twentith- century America as well as the hypocrisies Kushner 

sees in conservative politics. Cohn‟s persona is most vividly demonstrated in 

his denial of his own sexuality when he learns from his doctor, Henry, that he 

has AIDS: 

ROY: . . . Homosexuals are not men who sleep with other 

men. Homosexuals are men who in fifteen years of trying cannot 

get a pissant antidiscrimination bill through City Council. 

Homosexuals are men who know nobody and who nobody knows. 

Who have zero clout. Does this sound like me, Henry? 

HENRY: No. 

ROY: No. I have clout. A lot. I can pick up this phone . . . 

and you know who will be on th other end in under five minutes, 

Henry? 

HENRY: The President. 

ROY: Even better, Henry. His wife. 

ROY: . . . This is not sophistry. And this is not hypocricy. 

This is reality. I have sex with men. But unlike nearly every other 

man of whom this is true, I bring the guy I‟m screwing to the 

White House and President Reagan smiles at us and shakes his 

hand. Because what I am is defined entirely by who I am. Roy 

Cohn is not a homosexual. Roy Cohn is a heterosexual man, 

Henry, who fucks around with guys. (51-52) 

Cohn, the  deeply closeted gay and ironically, the exemplar of traditional 

American conservatism, has no room for the powerless, the weak, and the 
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compassionate. Trying to find salvation in his own ruthless values, Roy Cohn 

portrays the corruption of conservative politics and their inadequacy to heal the 

social, racial and sexual traumas inflicting the American society. The words 

“ethics”, “unethical” make no sense to him for politics is ruthless; it is a game 

of survival thus it knows no rules. Nowhere is the dark side of the 1980s 

conservative politics better revealed when Joe, the Mormon closeted lawyer 

from Utah, refuses to be Roy‟s man in the Justice Department so that he can 

interfere with the hearings: “ . . . Joe. You must do this. You must must must. 

Love; that‟s a trap. Responsibility; that‟s a trap too. . . . Life is full of horror; 

nobody escapes, nobody; save yourself. Whatever pulls on you, whatever needs 

from you, threatens you. . . . [D]on‟t be afraid to live in the raw wind, naked , 

alone . . . Learn at least this: What you are capable of. Let nothing stand in your 

way. (64) 

According to Roy, nothing, neither love, nor responsibility, nor ethics can 

be obstacles to the rampant individualism of the Marlboro Man. What only 

matters  in the American jungle of competition and individualism is power, 

power and power again. When Joe refuses to interfere with the hearings in the 

Justice Department because it is unethical, Cohn mocks his ethics, saying that 

this is no “Sunday School.” Roy‟s conception of American politics further 

uncovers the workings of a political body suffused with hypocricy, greed, 

corruption and vulgarity. In Roy‟s own words, politics is “gastric juices 

churning, . .  enzymes and acids, . . . intestinal . . .,” and it “stinks, this is 

politics . . . the game of being alive” (74). So, the American motto in the air is “ 

No Rules, No Laws,” because as Cohn stated before, the world is chaotic and 

full of terror, and the only way to survive it is to make your own laws. This, 

according to Roy Cohn, is the only way to absolute  power. 

Ridden with feelings of guilt and remorse after leaving his lover Prior all 

alone with his suffering, the politically liberal, gay Louis reflects upon the 

apocalyptical Reagan era, which, Louis thinks, have produced many other 

Louises like himself. Unable to cope with his betrayal of Prior, who is 

diagnosed with AIDS, Louis describes himself and Joe, the closeted Mormon 

lawyer, who has left her wife, “as the children of the new morning,” which 

actually refers to the New Right politics: “ Children of the new morning. 

Criminal minds, selfish, greedy, loveless and blind. Reagan‟s children. You are 

scared. So I am. Everybody is in the land of the free. God help us all” (80).  

 Joe‟s wife Harper‟s isolation and self-alienation are also symptoms of an 

America, which breeds in her children no love, no faith, no sense of security but 

only feelings of despair, loneliness, fear and insecurity. A valium addict and an 

agoraphobic, Harper is unable to face her husband‟s homosexuality because of 

her Mormon faith and upbringing. Their marriage is devoid of love and 

compassion, a marriage that is at the threshhold of collapsing just like the 

American society at large. This personal and collective spiritual inertia finds its 
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best expression in Harper‟s words: “People who are lonely, people left alone, sit 

talking to the air, imagining . . . beautiful systems dying, old fixed orders 

spiraling apart. Everywhere things are collapsing, lies surfacing, systems of 

defense giving way . . . This is why, Joe, this is why I sould not be left alone” 

(22-23). 

Valium is Harper‟s only refugeee from her loneliness and her profound 

sadness over her relationship with Joe. Again in one of her valium-induced day- 

dreamings, she imagines a journey away from her problems, and reveals to the 

imaginary travel agent, who is in her hallucination, what America has really 

become of as the millennium approaches. As Danıel Wojcık argues in his book 

The End of the World As We Know It, “the end times that occur prior to . . . 

Christ‟s return are envisioned . . . as times of oppression, suffering and the 

apparent triumph of evil over the good” (33). Harper looks forward to a 

millennial redemption which will save Reagan‟s children from the “wasteland,” 

which is America, and after which a new order and collective salvation will be 

secured. As prophesized by Harper, Kushner‟s America is progressing 

inevitably toward a devastating end: “. . . I feel . . . that something‟s gonna give. 

It‟s 1985. Fifteen years till the third millennium. Maybe Christ will come again. 

Maybe seeds will be palnted, maybe there will be harvests then . . . maybe new 

life, maybe fresh blood, maybe companionship and love and protection, safety . 

. .” (24). 

That Reagan‟s America is tumbling towards an apocalyptic end is further 

implied by Louis, who admits that he is infected with the disease of lovenessnes 

and disconnection. When he says to Belize, the gay African-American nurse, 

“I‟m sick”, he is in fact referring to America, which is sick without the healing 

powers of love, compassion, care, connection and forgivenes :  

 

LOUIS: People who . . . in betraying what they love betray 

what is truest in themselves, I feel nothing but cold for myself, just 

cold . . . I could be sick too, maybe I am sick too. I don‟t know. 

BELIZE: I have thought about it for a very long time, and I 

still don‟t understand what love is. Justice is simple. Democracy is 

simple. Those things are unambivalent but love is very hard. And it 

goes bad for you if you violate the hard law of love. 

LOUIS: I‟m dying. 

……………………………………………….. 

BELIZE: All day today it‟s felt like Thanksgiving. Soon, 

this . . .  ruination will be blanketed white. You can smell it-can 

you smell it? 
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LOUIS: Smell what? 

BELIZE:Softness, compliance, forgiveness, grace. (105) 

What Belize says to Louis about love echoes Kushner‟s response to all 

those barren souls of Reagan‟s America. In fact, what Kushner means to convey 

through Belize‟s humanism to the audience is that America can be redeemed 

through human action: Americans may forestall the impending catastrophe 

through tolerance, love, and forgiveness. The problems at the center of the 

American consciousness, the breakdown of families, racial polarizations, 

misuses of power by figures of authority, poor educational and health care, the 

continuing racial hostility, and most importantly of all the AIDS epidemic, had 

all been denied by Reaganist politics. America in the 1980s was not an Eden, 

not the city upon a hill. Nor was it a terrestrial paradise of political, religious, 

economic freedom untouched by the burdens of History. This was a sick, a mad 

America, which, as cultural critic, author Susan Sontag asserts, “firmly installed 

national psychosis, founded as are all psychoses, on the efficacious denial of 

reality ( qtd. in Berger 141).  

And the AIDS endemic was no exception to Reaganist politics of denial: 

Reaganism‟s obbsession with traditional family values and gender roles 

prescribed the sexual and moral parameters on a national level, hereby 

representing AIDS as “the homosexuals‟ holocaust”. As James Fisher states, 

Kushner began his dramatic career at a time when many lives were being lost to 

the Aids endemic (11). In Millennium Approaches, Tony Kushner uses AIDS 

not only to demonstrate the complexities, dilemmas of being gay in modern 

America but also, as James Berger aptly states, as “a revelation uncovering the 

catastrophic breakdowns in every area of American politics and culture” (16) 

suh as the persecutions of the Rosenbergs or the sodomy laws which aimed to 

protect the American family  against “ the homosexsuals‟ disease”.  

The AIDS epidemic, which is central to the overall plot of Millennium 

Approaches, serves Kushner to unveil the traumas of the American history, past 

and present alike, and to point to the moral, spiritual sickness ailing the 

American society: AIDS demystifies the Reaganist discourse of absolute 

perfection, wholeness, and unity, exposing the moral failing in America itself. 

Besides, it foregrounds the moral and spiritual vacillations intrinsic to the 

American society as the millennium approaches. Roy Cohn, the Republican, 

closeted- gay lawyer, who moves with his selfish, self-indulgent whims, is the 

epitome of the wilfull indifference to the sufferings and fate of others. His 

vulgar Social Darwinism, devoid of any scrubbles and rules, mocks any social 

struggle aimed to amelioreta the ills of the American society: its hypocritical 

politics, its sexual/racial oppressions, its Roy Cohns, its Louises, its Harpers . . .  

Belize, the out African American nurse, who takes care of both Cohn and 

Prior at hospital, is profoundly disturbed by the horrors of AIDS as well as by 
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the inertia of both political camps: denial of federal funding to health and 

support groups in the gay community, amendment of a bill to prohibit AIDS 

education. Reagan  kept silent about AIDS. He never mentioned it publicly for 

several years even when his best friend actor Rock Hudson died of AIDS in 

1985. Despite the fact that the media were all over Aids in the 1980s, 

conservatives downplayed HIV, AIDS, which was another denial of trauma. 

Religious right saw AIDS as a disease limited to the gay community and spread 

by immoral behavior. Aids was the “homosexuals holocaust,” God‟s wrath 

upon homosexuals. In Millennium Approaches, Kushner represents AIDS as a 

catastrophe in itself but  for him the real catastrophe lies with American social 

and political fabric. As Louis laments, it is as if God‟s “chosen people” have 

been forsaken by God: “. . . [T]here are no gods here, no ghosts and spirits in 

America, there are no angels in America, no spiritual past, no racial past, there‟s 

only the political, and the decoys and the ploys to maneuver around the 

inescapable battle of politics, the shifting downwards and outwards of political 

power to the people . . .” (98). 

Given the deliberate political silences and hypocricies surrounding the 

Aids epidemic, it becomes all the more apparent why Kushner chooses a gay 

character, Prior, to whom the Messenger brings news of a great, “marvelous 

work” to be undertaken soon. The prophetic messages delivered by the 

Messenger identify the wrongs of the contemporary American society, and 

reveal the signs of an impending apocalypse: 

VOICE: . . . I am a messenger . . .  

PRIOR: . . . Stay with me. 

VOICE: Not now. Soon I will return . . . You must prepare. 

PRIOR: For what? I don‟t want to . . .  

VOICE: No death, no: 

A marvelous work and a wonder we undertake, an edifice 

awry we sink plumb and straighten, a Great Lie we abolish, 

a great error correct, with the rule, sword and broom of 

Truth! (68) 

Another apocalyptical foreshadowing is made by the ghost of Ethel 

Rosenberg when she appears to Roy Cohn at the hospital and reveals that all the 

hidden traumas of the American history are to be faced soon because the end is 

near. Ideological lies of the Reagan era must be revealed, and history must be 

written anew: “History is about to crack wide open. Millennium approaches,” 

says Ethel Rosenberg to Cohn (118). 

That Prior, the most loving, the most forgiving and compassionate of all 

characters, is chosen to be the prophet by the Messenger is very symbolic, for 
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America‟s salvation  will come through love, compassion and forgiveness only. 

The final scene of Millenium Approaches is a manifestation of Christian 

apocalypticism which, as James Berger states, “ has its origins in the ancient 

jewish prophetic tradition and which asserted  that Gods plan for humanity was 

revealed through divinely inspired prophets. According to Christian 

premillennialism, prior to the second coming of Christ, humanity will be 

increasingly evil and the Antichrist will rise to power” (35) The Antichrist in 

Millennium Approaches is Roy Cohn, the ultimate exemplar of evil. Jesus Chris 

returns to the world in the persona of Prior, who will destroy the Antichrist at 

the battle of Armageddon, that is the final battle between the evil and the good, 

which will be followed by the gradual transformation of the sick American 

society brought about by the Christian ideals of love, forgiveness, faith and the 

belief in the idea of human progress and perfection.  According to Kushner, 

“The Great work must begin” because his America, contrary to Reaganist 

America, has many heartaches, disappointments, spiritual diseases infecting its 

most cherished democratic ideals. The evils of American society reveal the 

signs of  an impending apocalypse but for Kushner there is still a prescription 

for collective salvation: Love and compassion, as Belize once said out aloud to 

Louis. Nevertheless, for Reaganism the only route to salvation is the denial of a 

history replete with traumas,  and to revel in the Reaganist illusions of 

perfectionism, happiness, and harmony. 
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YAZILI BASINDA DAĞITIM FONKSĠYONLARI‟NIN YERĠ VE 

ÖNEMĠ 

Kutay GÜROCAK

 

ÖZET 

Günümüzde yazılı basın iĢletmelerinin en önemli fonksiyonlarından birisi 

de dağıtımdır. Gazete ve dergiler, okuyucularına ulaĢmak için dağıtım 

kanallarını kullanması ve bu fonksiyonları iyi Ģekilde organize etmek 

zorundadır. Çünkü, ürünlerin belirli periyotlar yayınlanması Ģarttır. Bu nedenle, 

bu süreci etkileyen her bir faktör iĢletmeler tarafından titizlikle ele alınır. Bu 

çalıĢmanın amacı, basın iĢletmelerindeki bu durumu incelemektir. 

Anahtar kelimeler: Dağıtım, Yazılı basın, Ġnternet, Abonelik  

 

THE IMPORTANCE OF DISTRIBUTION FUNCTIONS IN PRINTED 

MEDIA 

ABSTRACT 

One of the important functions which is in printed media firms is 

distribution. Newspapers and magazines have to organize the distribution of 

these functions requires and use these channels. Because the products must 

publish certain periods. Therefore, each factor influencing this process is 

handled carefully by firms. The aim in this study is to investigate this situation 

for printed media. 

Key words: Distribution, Printed Media, Internet, Subscription 

GĠRĠġ 

Her gün milyonlarca okuyucuya haberlerini ulaĢtırmak isteyen yazılı 

basın iĢletmeleri, gazeteleri dağıtmak ve zamanında okuyucusuna ulaĢtırmak 

için yoğun çaba sarf ederken; ellerindeki sınırlı imkanları sonuna kadar 

kullanmak zorunda kalmaktadır. Bunun nedeni; basın iĢletmeleri elinde bulunan 

ürünlerin kullanım ömrünün kısa olması ve dağıtım kanallarındaki mülkiyet 

haklarının çoğu zaman kendilerine ait olmamasından kaynaklanır. Üstelik 

lojistik operasyonlarının toplam maliyetindeki artıĢ, iĢletme giderleri içindeki 

payı da her geçen gün yükseltir. Bunların yanı sıra; yazılı basın iĢletmelerinin 

ortaya koyduğu malların da kiĢisel tüketim malzemeleri gibi kolayca ulaĢılabilir 

olması;  bunların dağıtımının yaygın ve sürekli Ģekilde sağlanması zorunlu kılar. 

Dolayısıyla, dağıtım fonksiyonlarının etkin bir Ģekilde planlanmasını ve 
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pazarlama stratejisinin piyasa koĢullarına göre Ģekillendirilmesi büyük önem arz 

eder.  

Aslında basın iĢletmeleri de diğer iĢletmelerde olduğu gibi meydana 

getirdiği üründen aldığı reklama; uyguladığı yönetim stratejisinden çalıĢtırdığı 

personele kadar ticari bir iĢletme olarak faaliyet gösterirler. ĠĢletmenin kar ve 

zarar algısı, yatırım ve inovasyon yetisi, marka bilinirliği, pazarlama planı gibi 

firmanın temel yapı taĢlarını oluĢturan öğeler, diğerleriyle benzerlik gösterir. Bu 

nedenle basın iĢletmeleri de ülke ekonomisinin birer parçası olmak, genel 

iktisadi ve pazarlama kurallarına uymak durumunda kalırlar.  

Yazılı basın iĢletmeleri, dağıtım etkinliğini sadece gazeteyi (ürünü) fiziki 

olarak bayi ya da adrese ulaĢtırmak olarak düĢünmezler. ĠĢletmeler dağıtımı 

aynı zamanda; ürünlerin sürekliliğinin sağlanması ve tüketici geri 

bildirimlerinin değerlendirilmesi konularında da etkin bir pazarlama stratejisi 

olarak algılamaktadırlar.   

Yeni iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesine paralel olarak; fiziki dağıtım 

kanallarına alternatif olacak değiĢimler de baĢlamıĢ; gazete ya da dergiler kağıt 

üzerine basılı birer meta olmaktan çıkarak, digital verilere dönüĢen bir yapıya 

bürünmüĢtür. Ġnternet ağının yaygınlaĢması, 3G (mobil internet) teknolojisinin 

ekonomik hale gelmesi ve uydu teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte dağıtımın 

fiziki süreci değiĢmeye baĢlamıĢtır.  Böylece gazete ve dergiler basılı ürün 

olmaktan çıkarak, sanal ortamda her an ulaĢılabilir hale gelmiĢlerdir.  

Her ay gazetelerin traj sayılarını düzenli olarak açıklayan Basın Ġlan 

Kurumu (BĠK)‟nun verilerine göre; gazetelerin trajlarında  gün geçtikçe 

düĢmektedir. Dolayısıyla bu durum, uzun vadede sektörün hangi alana doğru 

ilerleyeceğinin göstergelerinden birisidir; ancak iĢletmelerin pazarlama 

stratejilerini yeni veriler ıĢığında yapmaya baĢladığı ve dağıtımdan kaynaklı 

maliyetleri en aĢağı çekmek için farklı uygulamaları Ģimdiden devreye aldığı da 

bir gerçektir.  

A-PAZARLAMA KAVRAMI ve FONKSĠYONLARI 

Günümüzün modern iĢletmeleri için pazarlama kavramı, mal ve 

hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akıĢını açıklayan bir tanım olarak 

karĢımıza çıkar. Bu tanıma göre; malın üretiminden son kullanıcıya kadar 

ulaĢtırılması sürecinde pazarlama ve pazarlama yönetimi, üzerinde durulması 

gereken önemli bir noktadır. Çünkü bu süreçte yaĢanacak bütün olumsuzluklar, 

sadece satıĢ sürecini değil üretim ve yönetim fonksiyonları gibi birçok unsuru 

da etkileyecektir. Bu zincirleme reaksiyon içinde dikkat edilmesi gereken 

noktalardan birisi de, satıĢ ile pazarlamanın karıĢtırılarak orta ve uzun vadeli 

planların eksik ya da yanlıĢ yapılmasıdır. Gerçekte, 

“Pazarlama ve satış neredeyse birbirinin zıddıdır…Pazarlama, 

ürettiğinizi elden çıkarmanın zekice yollarını bulma sanatı değildir. Pazarlama, 
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gerçek müşteri değiri yaratma sanatıdır. Müşterinizin daha iyi duruma 

gelmelerine yardımcı olma sanatıdır. Pazarlamacının parolası, kalite, hizmet ve 

değerdir. Satış, ancak bir ürününüz olduğunda başlar. Pazarlama ise, ortada 

henüz ürün yokken başlar” (Kotler, 2007: X). 

Dolayısıyla, müĢteri değerini yaratmak ve müĢteriye kaliteli hizmet 

sunmak, iĢletme içindeki organizasyonun bir bütün olarak ele alınmasını 

gerektirmektedir. Peki, bu organizasyon yapısı içinde pazarlama yönetim 

fonksiyonunu oluĢturan unsurlar nelerdir? Aslında birçok kaynak ve piyasanın 

pragmatik bakıĢ açısı, her iĢletmede bu unsurların farklılık göstermesine neden 

olmaktadır. Buna karĢın „Pazarlama Karması‟ adı da verilen bu fonksiyonlar, 

klasik anlamda „4P‟ olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlar ürün (product), fiyat 

(price), tutundurma (promotion) ve dağıtım (place)‟dır. DeğiĢen ekonomik 

Ģartlar, ihtiyaçların artması ve beklentilerin farklılaĢması gibi nedenlerle, bu 

fonksiyonlara her geçen gün yenileri eklenmiĢtir. 

“Müşteri odaklı modern pazarlama düşüncesinin işletmenin politika ve 

stratejilerine yön vermesiyle birlikte pazarlama karmasının yapısında da önemli 

değişikler ortaya çıkmıştır. Pazarlama karmasını oluşturan ürün, fiyat, dağıtım, 

tutundurma gibi temel faktörlerin yerini müşteri merkezli diğer kavramlar 

almıştır. Bu kavramlar temel olarak şöyle ifade edilebilir: müşteriye çözüm 

(customer solution, müşteri maliyeti (customer cost), iletişim (communication), 

kolaylık (Convenience)” (Tenekecioğlu, Tokol vd, 2007:14).  

 Yukarıdaki açıklamadan anlaĢılacağı üzere, günümüz pazarlama 

stratejilerinin planlanmasında dikkate alınması gereken faktörler artmıĢ; müĢteri 

odaklı düĢünmek ve buna uygun hareket etmek önem kazanmıĢtır. Çünkü 

iĢletmelerin imal ettikleri ya da kendi pazarlama stratejileri içinde satıĢını 

yaptıkları ürünlerin hedefi „müĢteri‟ olmaktadır. Bu nedenle iĢletmenin kar ya 

da zarar algısı, bu kavram üzerine odaklanmaktadır. Buradan yola çıkarak; 

makalenin de konusu olan dağıtım fonksiyonlarının müĢteri (okuyucu) 

açısından önemini irdelememiz gerekmektedir.  

I-Dağıtım Kavramı ve Yönetim Fonksiyonu Ġçindeki Önemi 

ĠĢletmeleri için üretim ile tüketim arasında kurulacak bağı oluĢturacak 

temel fonksiyonlardan birisi de “dağıtım” kavramıdır. Genel anlamıyla dağıtım, 

iĢletmelerinin pazarlama stratejilerine uygun olarak bir malın üretildiği 

noktadan çeĢitli vasıtalar aracılığı ile baĢka bir noktaya (tüketiciye) ulaĢtırılması 

iĢidir. Bir baĢka tanıma göre ise dağıtım,  

“…mamül malların üretim dizisi sonundan tüketiciye kadar ve bazı 

hallerde hammaddelerin elde edilme kaynaklarından üretim dizisinin başına 

kadar yer alan verimli hareketleri içine alan geniş faaliyet dallarını açıklar. Bu 

faaliyetler ulaştırma, depolama, materyal maniplasyonu, koruyucu 
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ambalajlama, envanter kontrolü, işletme ve depo yer seçimi, sipariş işlenmesi, 

pazar tahminlemesi ve alıcı servislerini kapsar.” (Aşçı, 1978: 3) 

Burada önemli olan husus, malın hedeflenen müĢteri kitlesine istenildiği 

zaman ve mekanda teslim edilebilmesidir. Bu durum, hedef pazar için ciddi bir 

pazarlama planı yapılmasını gerektirir. DeğiĢen Ģartlar ve alıĢkanlıklar, bu 

planının sürekli güncel tutulmasını da zorunlu kılar. Günümüz klasik 

iĢletmelerinde yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel, muhasebe gibi bir 

çok alt alan mevcuttur. Dolayısıyla bunlar arasındaki uyum, sağlıklı bir dağıtım 

sisteminin kurulması için gerekli bir hale gelmiĢtir. Bu alt baĢlıklar içinde 

yaĢanan herhangi bir aksaklık, kısa sürede diğerlerini de etkileyecektir.  

Böyle bir yapı içinde ise;  “Dağıtım planlaması bölümü, dağıtım 

kanallarının kurulması amacını güder. Pazarda ve dağıtım alışkanlıklarından 

ortaya çıkacak değişiklik, yeni malların yaratılması durumunda güdülecek yeni 

davranış biçimleri, işletmenin dağıtım yöntemlerinin ve dağıtım planlarının 

geliştirilmesini gerektirmektedir. Dağıtım planlaması, işletme mallarına en 

uygun olan dağıtım yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olur.” (Karalar, 

2006:.116)  Bu planlama içinde en önemli unsurlardan birisi maliyettir. 

Çünkü, malın ekonomik bir Ģekilde tüketiciye ulaĢtırılması ve onda memnuniyet 

yaratması Ģarttır. Burada altı çizilmesi gereken nokta dağıtımın, bir ürünün 

etiket fiyatının oluĢmasında önemli rol oynadığıdır. Doğru koĢullar göz önüne 

alınmadan yapılacak yanlıĢ bir planlama, hem maliyetleri artıracak hem de son 

noktada alıcının fiyat yönlü talebini değiĢtirebilecektir. Bu yüzden iĢletmelerden 

birçoğu, pazarlama stratejilerini fiyat yönlü artıĢlara hazırlıklı olarak yapmaya 

çalıĢırlar.  

II-Basın ĠĢletmeleri‟nde Dağıtım Fonksiyonu ve Ġnternet 

Basın iĢletmelerinin kar beklentisi, onu hedefine ulaĢtırmak için diğer 

iĢletme süreçleri gibi dağıtıma fonksiyonuna da önem vermesine ve kendisine 

en uygun olan yöntemleri seçmesine neden olur. Günümüzde dağıtım 

yöntemlerinin belirlenmesi ve dağıtım kanallarının oluĢturulması önem 

taĢımaktadır. Çünkü dağıtım kanalları teknolojinin değiĢmesiyle birlikte 

yeniden tanımlanmaya baĢlamıĢtır. Kısa bir Ģekilde açıklanacak olursa dağıtım 

kanalları prensip itibariyle iki temel Ģekilde oluĢmaktadır. Bunlardan birincisi, 

üretici ile tüketicinin karĢılıklı taraf oldukları temel modeldir. Burada iĢletme, 

malını üretip fiziki olarak ürünün tüketiciye ulaĢtırılması aĢamalarının tamamını 

üstlenir. Yani üretici aynı zamanda dağıtıcıdır. Bu aĢamada bütün organizasyon 

bir çatı altında toplanmıĢ olur.  

Ġkinci yöntem ise; ürünün aracılar yardımıyla dağıtılmasıdır. Bunlar 

toptancı, perakendeci ve acentelerdir. Kimi zaman her üçünün de yer aldığı bir 

organizasyon yapısı da kurulabilmektedir. Bu durum iĢletmenin hedeflediği 

pazar büyüklüğü ile doğru orantılı Ģekilde geliĢir. AĢağıdaki Ģekilde, malların 

dağıtım kanallarıyla ilgili organizasyon daha iyi görülmektedir. 
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ġekil-1 (Cemalcılar, 1988: 160) 

 

Bu noktada özellikle basın iĢletmeleri için ürünlerin dağıtımı konusunda 

yeni bir imkan doğmaktadır. Ġnternet adı verilen ve dünyadaki birçok bilgisayarı 

bir network ağı içinde birbirine bağlayan yapı, üretici durumundaki basın yayın 

kurumu ile tüketici konumunda bulunan okuyucuyu (kullanıcıyı) bir araya 

getirmektedir. Okuyucu açısından ulaĢılabilir kaynak sayısının artması, birden 

çok ürünü (yayın hizmetini) ücretsiz olarak alabilmesi okuyucunun tercihlerinde 

çeĢitliliğe neden olmaktadır. Dolayısıyla fiziki dağıtım yoluyla ve belli bir 

maliyet karĢılığı gelen içeriğe karĢı, internet ortamındaki içerikler tercih nedeni 

olabilmektedir. Günümüzde yayınlarını internet siteleri üzerinden yapan 

kurumların sayısındaki artıĢtan, okuyucunun gelecekteki olası eğilimlerinin de 

göstergesidir.  

B-BASIN ĠġLETMELERĠNDE DAĞITIM TÜRLERĠ  

ĠĢletmelerin en önemli giderleri arasında yer alan ve kimi zaman bir 

gazetenin bağımsız yayın yapabilmesinin altın anahtarlarından birisi olarak 

görülen basında dağıtım süreci, birçok fonksiyonu içinde barındırır. Çok değil 

birkaç yıl öncesine kadar birkaç özel iĢletme tarafından yürütülen dağıtım 

organizasyonu, günümüzde daha fazla iĢletmenin sisteme katılması ile 

çeĢitlenmeye ve büyümeye baĢlamıĢtır. YaĢanan bu geliĢmeye paralel olarak 

teknoloji ile birlikte basın sektöründe de bir dönüĢüm yaĢanmaya baĢlamıĢ; 

haberler okura daha hızlı ve kesintisiz olarak ulaĢılmıĢtır. Bunu karĢın 

pazarlama disiplini içinde dağıtım organizasyonun yeri değiĢmemiĢtir. Çünkü 

ürünü ister elektronik isterse fiziki olarak iletilme imkanı olsun; sonuçta 

teknolojik bir yatırım, zaman ve emek gerektirmektedir. 
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Denoyer‟e göre;  

“Gazete gibi, çabucak değerden düşebilen bir malın satışının da çok 

düzenli yapılması temelli bir şarttır. Normal satış saatlerinde satamadığımız 

sayıları bir daha satamazsınız. Bunun içindir ki, gazetenin basılması da, 

dağıtımı da değişmez, boyun eğilmesi gereken bir zaman sırasına bağlıdır” 

(Denoyer, 1963:15) 

Bu sıralamaya dikkat edilmesi, dağıtımda istenilen baĢarının 

sağlanmasında önemlidir. Bununu sürdürülebilir olması ise yönetim katındaki 

sürecin doğru Ģekilde yönlendirilmesine bağlıdır. “Yönetim fonksiyonu beş alt 

fonksiyona ayrılır. Bu alt fonksiyonlar, yönetim sürecinin aşamaları olarak 

kabul edilir. Bu fonksiyonlar sırasıyla: Planlama, Organizasyon, Yöneltme, 

Koordinasyon, Denetimdir.” (Özkan, 1989: 58) Dolayısıyla gazetenin basılması 

ve dağıtımındaki zaman sıralaması yönetimin fonksiyonunun diğer alt dalları 

fonksiyonlar arasındaki eĢgüdüme bağlı olarak geliĢir.  

Günümüzde, her basın iĢletmesi fiziki dağıtımdan elektronik yayına 

kadar her türlü okuyucuya/kullanıcıya haber ulaĢtırma faaliyetini bu merkezde 

sürdürmektedir.  

I-Bayilik Aracılığı Ġle Dağıtım 

Yazılı basın yayın iĢletmeleri için dağıtım aĢamasında göz önünde 

bulundurulması gereken önemli konulardan birisi de; ticari bir mal haline 

getirilen gazetenin kime ve nereye dağıtılacağıdır. Bu noktada, klasik iĢletmenin 

önünde seçenek olarak iki satıĢ yöntemi vardır. Bunlardan birincisi gazete ya da 

derginin, „bayi‟ adı verilen perakende satıĢ noktalarından tüketiciye ya da 

okuyucuya ulaĢmaktır. ĠĢletmelerin dikkat ettiği nokta, gönderilen yayınların 

yayın periyodları dahilinde sistemde kalıp satılmasıdır. Söz konusu olan yayın 

Ģayet; günlük bir gazete ise günlük, aylık bir dergi ise aylık olarak 

bulundurulması gerektiğidir.  

Bu aĢamada iĢletmenin satıĢa doğrudan bir müdehalesi yoktur. Gün 

sonunda ya da satıĢ tarihi geçen ürünler, aynı kanal ile „iade‟ olarak kabul edilir. 

Ġade edilen gazeteler, dağıtım araçları ile toplanarak depolara getirilir. Daha 

sonra bu depolarda biriktirilen gazeteler, SEKA gibi kağıt fabrikalarına yollanır. 

Böylece geri dönüĢümden de matbaanın baskı giderleri azaltılmaya çalıĢılır. 

“Bir gazetenin satışı ortaya, herhangi başka bir malın satışındakakinden, 

çok daha karmaşık problemler çıkarır. Çünkü bu satış işi son derecede kısa bir 

zaman içinde yapılmalıdır. Satışın azalıp çoğalması bir çok faktörlere ve her 

şeyden önce olayların akışına bağlıdır. Büyük bir olay meydana geldiği zaman, 

yazı işleriyle satış servisi arasında kolaylıkla meydana gelebilecek bir iş birliği 

sayesinde tirajı yükselterek (ve yeni baskılar yaparak) bayileri beslemek 

mümkün olur.” (Denoyer, 1963: 15)  
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II-Abonelik Yöntemi Ġle Dağıtım 

Birçok basın iĢletmesi için önem gösterilen abonelik kavramı; aslında 

iĢletmelerin sadece dağıtımı yöntemi ile ilgili değil aynı zamanda o gazetenin 

toplumsal algılanıĢının da bir göstergesi olabilir. Bu yöntemde iĢletme, dağıtım 

sonucunda elde edeceği net satıĢ rakamını ve tutarını bilir. Çünkü hazırlanan 

yayın, abonelik yoluyla aylık ya da yıllık olarak belli zaman periyodları için 

önceden satılmıĢtır. Bu sistem, “tüketici tarafından gazeteyi yayımlayan 

işyerine verilmiş bir avansla eşdeğerdedir ve dağıtımın bir bölümünün 

gerçeklemesinin önceden güvence altına alınmasını sağlar.” (Desmoulins, 

1993: 44) Dolayısıyla satıĢ stratejisinin bilinmeyen faktörü olan satıĢ rakamı 

önceden tespit edilmiĢ olur ve iĢletme, en basitinden kar zarar hesabını ya da 

dağıtım maliyetlerini önceden kestirebilir.  

III- Doğrudan (Elden) SatıĢ 

Bu satıĢ Ģeklinde, basılı materyaller (gazete ve dergiler), özel dağıtıcılar 

ya da kiĢilerce dağıtılır. Özellikle sokaklarda, toplu taĢıma araçlarının 

bulunduğu noktalarda, metro giriĢlerinde ya da kalabalığın yoğun olduğu 

caddelerde bu satıĢ yöntemi uygulanır. Hedef kitle her kesimden olduğu için, 

özel bir çaba gerektirmez.  “Bu satış sisteminin dezavantajı, maliyetinin son 

derece yüksek olmasıdır. Bunun sebebi her gazetenin ayrı dağıtım örgütleri 

kurma zorunluluğudur. Sistemin avantajı ise kontrole imkan verdiği için satış 

grafiğinde istikrar sağlamasının yanında iade riski taşımamasıdır.” (Dündar, 

1998: 97) 

C-ULUSAL, BÖLGESEL VE YEREL BASIN ĠġLETMELERĠNDE 

DAĞITIM  

Basın iĢletmeleri kuruluĢ amaç ve esaslarına uygun olarak, ulusal, 

bölgesel ve yerel olmak üzere sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmada belirleyici 

olan faktör, coğrafi sınırlar ve iĢletmenin kuruluĢ yapısına uygunluktur. Bu 

yönüyle Anadolu‟nun herhangi bir Ģehrinde faaliyet gösteren bir basın iĢletmesi 

ile Ġstanbul, Ġzmir ya da Ankara merkezli BüyükĢehir metropollerinde faaliyet 

gösteren iĢletmelerin dağıtım fonksiyonları da çok farklıdır. Bu farklılığın 

belirleyici unsurlarından birisi de, gazetenin ya da basılı yayın organının 

okuyucuya ulaĢtırılma çalıĢmalarıdır. Bu noktada ulusal çapta faaliyet gösteren 

basın iĢletmeleri ile yerel ölçekte çalıĢmalarını sürdüren bir gazetenin, dağıtım 

organizasyonuna bakıĢ açısı da oldukça farklıdır. Bunun yanı sıra yeni iletiĢim 

teknolojileri sayesinde dağıtım fonksiyonları, günümüzde farklı bir grubu daha 

içine almaktadır. Genel itibariyle basın iĢletmelerinin dağıtım fonksiyonlarını üç 

ana baĢlıkta toplamak mümkündür.  

I-Ulusal Basın Yayın Organları‟nda Dağıtım 

Ulusal yayın yapan ve genellikle Ġstanbul merkezli olan gazeteler, 

dağıtım ile ilgili organizasyonlarını iki Ģekilde yürütmektedir. Bunlardan 
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birincisi bölgesel bazda kurulan temsilcilikler aracılığı ile gazetelerin 

dağıtılmasıdır. Burada dağıtım kanalının mülkiyeti gazetenin kendisine aittir. 

ĠletiĢim teknolojileri sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bir haber 

ya da gazete sayfası; birkaç saniye içinde dijital olarak çok uzak mesafelere 

aktarılabilmektedir. Böylece tek merkezden dağıtım yerine birden çok noktada 

baskı ve dağıtım yapılması sağlanmaktadır. Böylece dağıtım için gerekli 

zamandan tasarruf edilmiĢtir. Örneğin merkezi Ġstanbul‟da bulunan bir gazete 

Ege Bölgesi‟ndeki dağıtımı için Ġzmir‟deki bir matbaa kurmuĢ ya da buradaki 

bir iĢletmeyle anlaĢmıĢtır. Bu sayede gazeteyi her gün Ġstanbul‟dan getirmek 

yerine, kontrollü bir biçimde Ġzmir‟den dağıtımın yapılması sağlanabilmektedir.  

Bunun basın iĢletmesine birçok avantajı vardır. Bunlardan birincisi, yakıt 

giderleridir. Birim fiyatı sürekli artan bir kalemde tasarrufa gitmek iĢletme için 

ekonomik bir çözümdür. Ġkincisi araç, amortisman ve sigorta giderleridir. 

Bunlar uzun yoluculuklarda iĢletmeye fazladan yük olmaktadır. Çünkü her araç 

gittiği kilometre baĢına amortisman gideri artmaktadır. Üçüncüsü ise personel 

maliyetidir. Uzun mesafelerde personel çalıĢtırmak fazla mesai kavramını 

ortaya çıkartacağı için iĢletmeler için tercih edilmemektedir. Bu gazetenin 

ideolojik çizgisi her ne olursa olsun; ona istediği gibi davranma özgürlüğü 

sağlayacak ve  psikolojik bir avantaj sağlayacaktır. Buna karĢın; iĢletmenin 

dağıtım maliyetlerinin oluĢmasına neden olacaktır.  

Ulusal basının önündeki ikinci seçenek ise bu dağıtım sürecinin baĢka bir 

kuruma fason olarak yaptırılmasıdır. Buradaki amaç maliyetleri düĢürmektir. 

Böyle bir dağıtım organizasyonu belirleyen bir iĢletme, personelin sigorta ve 

maaĢ giderlerinden, vergilerden ve iĢin niteliğine bağlı diğer harcamalardan 

kurtulmakta ve sadece birim maliyet üzerinde anlaĢtığı firma ile dağıtımını 

yapmaktadır.  

Sorumluluk bu aĢamada baĢka bir iĢletmededir. Dolayısıyla gazete kendi 

konusuyla ilgili çalıĢmalara daha fazla odaklanma imkanı bulabilecektir. Fakat 

bu yapının bazı eksik noktaları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, gazete 

ile dağıtımı üstlenen iĢletme arasında yaĢanan bir olumsuzlukta, gazete ürününü 

okuyucusuna ulaĢtıramayabilecektir. Bu çok riskli bir durumdur çünkü her gün 

düzenli yayınlanan bir gazetenin bir gün bile olsa; bayilerde yer almaması hem 

okuyucu hem de Ģirket açısından olumsuz algı yaratabilecektir. Böyle bir 

durumda gazete, bir anlamda yeni bir iĢletme ile anlaĢıncaya kadar eskisi ile 

yolunu sürdürmek zorunda kalacaktır.  

Çünkü gazetenin elinde kısa sürede yeni bir dağıtım kanalı bulma imkanı 

yoktur. Yukarıda anlatılan bu sistem ile kendi organizasyonunu yapabilme 

gücüne sahip bir gazete iĢletmesi olabilmek için ciddi yatırım kabiliyetine 

ihtiyaç vardır. Bu durum bile gazetenin dağıtım kanalındaki firmalarla 

psikolojik olarak bir savaĢa girmeye kolay kolay cesaret edemeyeceğini ortaya 
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koyar. Bu yüzden dağıtım kanalının aidiyeti, ulusal yayın yapan bir gazetenin 

büyüme ve pazar stratejileri üzerinde önemli bir etki yapar.  

Tüm bunlara karĢın ulusal yayın organlarında günümüzde bile „Ģehir‟ ve 

„taĢra‟ baskısı olarak iki ayrı gazete baskı Ģekli yapılmaktadır. 

II- Yerel Basın Yayın Organları‟nda Dağıtım 

Türkiye‟de yerel düzeyde faaliyet gösteren birçok basın yayın kurumu 

vardır. Bunlar çoğunlukla trajları birkaç yüzü bile geçmeyen gazete ve 

dergilerdir. Gazete gelirlerinin önemli bir kısmını BĠK ya da aldıkları küçük 

reklamlardan sağlayan bu iĢletmeler; son derece sınırlı imkanlarla günlük, 

haftalık, onbeĢ günlük ya da aylık olarak çıkartmaya çalıĢırlar. Bu nedenle 

dağıtım gideri, yerel çapta yayın yapan (örneğin bir Ģehirde ya da ilçede) bir 

iĢletme için altından çoğu zaman kalkılması zor bir giderdir. Çünkü gazetenin 

birim baĢına maliyetini sadece kağıt ve baskı maliyeti değil, dağıtım giderleri de 

artırdığından ve bu tür gazeteler çoğu zaman bayi üzerinden satıĢ 

yapmadıklarından sıcak parayı ellerinde tutamamaktadır. Sıcak nakit akıĢı 

bulunmayan ve trajı birkaç yüz ile sınırlı bir yayın organının dağıtım kanallarına 

dahil olması da son derece güçtür. Bunu aĢmanın yolu olarak bu iĢletmeler, 

dağıtımlarını toplu olarak yapmaktadır. Gidilen yerlere birkaç gazete bırakarak 

dağıtım fonksiyonu yerine getirilmeye çalıĢılır.  

Yerel basını desteklemek amacıyla, PTT çok cüzi rakamlarla dağıtım 

yapmaktadır. Fakat bu dağıtımın günlük olarak ve sürekli olması söz konusu 

değildir. Haftalık ya da aylık yayın yapan gazeteler için bir çözüm gibi gözükse 

de; günlük yayın yapan basın iĢletmeleri için PTT ile dağıtım yapılması 

mümkün değildir.  

“Bu yöntemin avantajı, ulusal bir kamu hizmetinden yararlanmaktır; 

ama bu, aynı zamanda, bu hizmetin, olabilecek, aşağıdaki gibi 

bozukluklarından zarar görmek sakıncasını da taşır: günlük gazeteler 

konusunda özellikle can sıkıcı olan dağıtımdaki gecikmeler, cumartesi ve pazar 

günleri dağıtım yapılmaması‟dır. (Desmoulins, 1993: 44)  

Buna karĢın yerel yayın yapan gazeteler, fiyat nedeniyle bu kanalı tercih 

edebilmektedir. Böylece daha geniĢ çaplı bir dağıtım zincirine katılmak zorunda 

kalmamaktadırlar.  

III-Ġnternet ve BiliĢim Teknolojileri Aracılığı ile Dağıtım (Yayım) 

Son yıllarda gazete okuma alıĢkanlıkları, teknolojide yaĢanan 

geliĢmelerle birlikte değiĢmektedir. Hayatın her alanına giren yeni iletiĢim 

teknolojileri, bilgi almayı ve bilgiye ulaĢmayı kolaylaĢtırmıĢ; dolayısıyla haber 

alma alıĢkanlıklarında da değiĢiklikler olmasına sebep olmuĢtur. Günümüzde 

„okuyucu‟ olarak tanımlanan kiĢiler, yeni teknoloji algısı sayesinde birer 

„kullanıcıya‟ dönüĢmüĢtür. Eskiden okuyucudan çok iĢletmelerin kendi iç 
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dinamiklerini geliĢtirmekte ve üretimdeki pek çok süreci hızlandırmakta 

kullanılan teknolojiler, zaman içinde okuyucunun egemenlik alanına da girerek 

onu etkilemiĢ ve değiĢtirmiĢtir. Bu dönüĢüm içinde haber oluĢumundan 

okuyucuya ulaĢtırılmasında geçen süreçte de basitleĢmiĢtir. Dolayısıyla, 

iĢletmeler internet ve biliĢim teknolojilerini kullanarak, haberlerini akıcı, sürekli 

ve çoğu zaman da ücretsiz bir Ģekilde okuyucusuna ulaĢtırmaya baĢlamıĢtır.  

Gazete sayfaları iĢletmelerin sadece yazı iĢleri servisinde değil; biliĢim 

departmanlarında hazırlanır olmuĢtur. Böylece kullanıcıların bilgisiyar, telefon 

ya da el tabletlerinden diledikleri haberlere ulaĢma imkanı ortaya çıkmıĢ, bu da 

en önemli gider kalemlerinden birisi olan dağıtım fonksiyonlarını bir anlamda 

„by-pass‟ etmiĢtir.  

ġu an için, ulusal basın iĢletmelerin hemen birçoğu bu teknolojiyi 

kullanmaya baĢlamıĢtır. Yerel ve bölgesel çapta hizmet veren diğer iĢletmeler 

de bu sürecin bir parçası olmak için çalıĢmaktadır. Hatta 1 Temmuz 2012 

tarihinde yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanunu‟nda, ticari iĢletmelere internet 

sayfası açma zorunluluğunun getirilecek olması; devletin de bu alana yönelme 

konusunda her sektörü zorlayıcı bir itiĢinin olduğu da ortadadır.  

Bir diğer önemli nokta ise, ister yerel ister ulusal iĢletmeler olsun, basılı 

eserlerin elektronik ortama aktarılması konusunda birçok kurumun daha istekli 

olacağı ortadadır.  

D-Yazılı Basın ĠĢletmelerinde Teknoloji ve Dağıtım 

Günümüz yazılı basın yayın iĢletmelerinde teknolojinin klasik dağıtım 

fonksiyonuna olan etkisini açık Ģekilde görmek için öncelikle haberin oluĢum 

sürecine ve okuyucuya ulaĢtırılmasını kısaca incelemek gerekmektedir. Bu 

süreç içinde haber, muhabir tarafından yazılarak yazı iĢlerine iletilmektedir. 

Burada gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra haber varsa görsel malzemesi ile 

birlikte sayfa sekreterliğine iletilir. Burada renk ayrımı ve mizampaj gibi gerekli 

düzenlemeler tabi tutulduktan sonra matbaaya iletilir. Burada dizgi, prova 

baskısı, renk ayarı da olmak üzere birçok teknik prosedürden geçen gazete 

basılırdı.  

“Gerçekten 30 yıl öncesine kadar belli teknikle çalışan , birkaç makina, 

bir kuruluş yeri, bir miktar döner anamal ve emek (fikir ve beden), kısıtlı ölçüde 

dağıtım ve satış örgütüne sahip olmak, bir gazete ya da derginin çıkması, 

çıkarılması ya da basım evinin kurulması için yeterli oluyordu. Kuşkusuz bugün 

de kısıtlı olanaklarla çalışan, kurulan ve kurulacak olan küçük basın ve basım 

işletmeleri vardır. Yalnız bunlar çok dar sınırlar içinde kalmak zorundadırlar. 

Çünkü bu küçük kuruluşların teknik yeterlilikleri çağımızın ve yarınki 

gereksinimlerin istediği basın ve basım üretimini karşılama gücünde olamaz. 

Çünkü gazetecilik uğraşının belirli özelliği “hız” dır.” (Evliyagil, 1977: 31) 
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Baskı süreci olarak bilinen bu fiziki üretim sürecinde birçok unsur yer 

alır. Bunlardan basım için gerekli stok kontrolü ile kağıtların depolanmasıdır. 

Bu da iĢletmenin göz önünde bulundurması gereken bir durumdur. Ürünün 

niteliğinden ötürü en kısa zamanda okuyucuya ulaĢtırılması gerekir. Bu noktada 

devreye kimi zaman gazetenin kendi dağıtım araçları girdiği gibi baĢka aracı 

kurumlarda girebilir. Bu noktada basım evinden alınan gazeteler, araçlarla 

dağıtım noktalarına ve bayilere ulaĢtırılır.  

Diğer bir noktada klasik iĢletme modelinin sonucunda geliĢmeye 

baĢlayan modeldeki iĢletmelerde, haberler kurum içinde eskisine oranda daha az 

sayıdaki birkaç muhabir ile yapılır. Bunun yerine ortak bir haber havuzu 

oluĢturan ajanslar kullanılır. Böylece personel gideri en aza indirilmesi 

hedeflenir. Bunu takiben yazı iĢleri kadrosu ve sayfa sekreterliğindeki personel 

sayısı da teknolojiye bağlı olarak azaltılmıĢtır. Çünkü fotoğrafların tab 

edilmesinden renk ayrımına ya da fotoğrafın kadrajlanmasından haberin sayfaya 

koyulması(çakılması)na kadar geçen süreç tamamen elektronik bir ortamda 

yapılmaktadır. Dolayısıyla burada da hedeflenen, en az insan gücü ile en çok 

verimliliği almak ve teknolojiyi ve yazılımları kullanmaktır. Sonrasında baskı 

için kullanılan matbaa makinelerinin de yazı iĢleri servisindeki otomasyona 

uyumlu olması sonucu, çok kısa sürede ve kayıpsız Ģekilde baskıya 

geçmektedir. Bu noktada özellikle ulusal basın iĢletmeleri, ikinci bir dağıtım 

stratejisi uygulayarak,  yaĢanabilecek aksilikleri en aza indirmek ve sevk 

maliyetlerini aĢağı çekmek amacıyla, farklı bölgelerde matbaalardan yararlanır. 

Bunlardan bazıları kendi mülkiyetlerinde oldukları gibi bazıları da fason olarak 

çalıĢabilmektedir. Böylece; gazeteler örneğin Ġstanbul‟dan Antalya‟ya gazeteyi 

her gün yollamak yerine Akdeniz Bölgesi‟nde yapılanarak bölgesel olarak 

gazetenin dağıtımı gerçekleĢtirmektedir. Bu sayede araçların benzin, sigorta ve 

amortismana bağlı olarak dağıtım giderleri ve personelin fazla mesai ücretleri 

aĢağıya çekilmiĢ olur. Böyle bir yatırım sayesinde aynı zamanda o bölgede 

faaliyet gösteren diğer gazete ya da dergilere de ticari hizmet verilmesi 

sağlanarak fazladan bir gelir kapısı elde edilmiĢ olur.  

Yukarıda bahsedilen dağıtım giderlerinin azaltılması bir iĢletme için 

hayati önem taĢır. Çünkü; “Dağıtım giderleri çoğu zaman mamülün nihai 

fiyatının küçük bir oranı olmasına rağmen bazı durumlarda dağıtım maliyeti 

yüksek olabilmektedir. Bu nedenle dağıtım giderlerini kısılması ihtiyacı 

doğmaktadır. Ancak dağıtım maliyetlerini düşünürken müşterilere mal teminini 

tehlikeye sokmamak için şirketler dağıtım kanalarının yapısı ve yönetimi 

konusunda daha dikkatli davranmak zorundadırlar.” (Demir, 2006: 

7)Dolayısıyla sadece gider kısmak amacıyla yapılan giriĢimler, uzun vadede 

iĢletmenin aleyhine olacak bir takım olumsuzluklara neden olabilecektir.  

Günümüz basın iĢletmelerinde baskı maliyetleri ve buna bağlı dağıtım 

giderleri ciddi boyutlara ulaĢtığı için, yeni iĢletme modelleri ortaya çıkmaktadır. 
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Buna göre; yerel çapta kurulan fakat network ağını kullanarak hem ulusal hem 

de uluslar arası yayın yapabilen haber siteleri kurulmaya baĢlanmıĢtır.  

Bu sayede ilk kurulum maliyeti ile iĢletme giderlerini karĢılayan yeni tip 

gazete ya da dergiler, haberlerini internet sitelerine koyarak okuyucuya 

ulaĢmaktadırlar. Her ne kadar burada baskı ve fiziki dağıtım unsurları ortadan 

kaldırılmıĢ olsa da; yine de bu sitenin bilinirliği için belli saha çalıĢmaların 

yapılması gerekmektedir. Önceki yıllarda basın yayın iĢletmelerinin haberi 

okuyucu ile buluĢturma ve onlara bilgi vererek aracı olma fonksiyonu, 

internetin geliĢmesiyle yepyeni bir boyut kazanmıĢ oldu.   

“Medyanın aracı olma özelliği kalmadı. İnternet kuralları değiştirdi. 

Alıcılar doğrudan basın bültenlerinizi okuyor ve bu yüzden onların anlayacağı 

dille konuşmanız gerekiyor. Bugün, tutkulu pazarlama ve PR profesyonelleri 

doğrudan doğruya alıcılarına ulaşmak için basın bültenlerini kullanıyor.” 

(Scott, 2009:  85) 

Dolayısıyla günümüz basın iĢletmelerinin doğrudan kullanıcıya ulaĢan, 

paralel bir yapı ile mücadele etmesi gündüme gelmektedir. Bu yapı içinde her 

kurum kendi basın halkla iliĢkiler birimini oluĢturarak, bu departmanı adeta bir 

basın merkezi haline getirmektedir. Bu yönüyle internet, basın iĢletmeler için 

dağıtım kanalları bazında bir alternatif olarak gözükse de; aynı ağ, basın 

iĢletmeler için bağımsız bir rakip için de mecrada oluĢturuyor.  
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SONUÇ 

Basın iĢletmelerinde dağıtım fonksiyonları geliĢen teknoloji ile yeni bir 

boyut kazanmıĢtır. Burada maliyet açısından iĢletmelerde bazı avantajlar 

sağlanırken; ulaĢılabilir kitle açısından da bazı sınırların ortadan kalktığı 

gözlemlenmektedir. Bununla birlikte eski uygulamalara yönelik klasik olarak 

insan ve dağıtım merkezli olarak kısacası fiziksel dağıtım sisteminin de devam 

ettiği görülmektedir. Kısacası bu yönde kurulan organizasyonlar, günümüzde de 

etkin olarak sürdürülmektedir. Bunun değiĢimi ve etkin dağıtım odaklı 

organizasyonlar biraz zaman alacaktır. Çünkü bu alanda yapılmıĢ ciddi 

yatırımlar söz konusu olup zaman yönetimi ile doğrudan ilgilidir.  

Bir diğer önemli nokta ise; iĢletmelerin dağıtım giderlerine yatırmak 

zorunda kalacağı ek sermaye yani fazladan yatırım,  iĢletmelerin ana sermayesi 

olarak tanımlanan hedeflerin ve buna bağlı diğer unsurların azalmasına sebep 

olacaktır. GeliĢmeye ve hızlı büyümeye yönelik ve Uzun vadelere yayılmıĢ bu 

politikaların iĢletme için avantajlı görünmesine karĢın; kısa vadede sermaye 

girdisi yaratmadan bu durum iĢletmeleri ağır bir borç yükü altına sokabileceği 

de göz ardı edilmemelidir.  Çünkü daha önce de belirtildiği üzere; yatırım 

maliyetinin yüksekliği basın iĢletmelerini sınırlamaktadır. ĠĢletmelerin böyle bir 

durumda önündeki seçeneklerden birisi mevcut iĢletme sermayesini ortaya 

koymak ya da finansmanı sağlayacak bir giriĢim içine girmektir.     

Son olarak, basın iĢletmesi için olası çözümlerden birisi de, Küçük ve 

Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 

(KOSGEB), Kalkınma Ajansı ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi çeĢitli 

kamu kurumlarının verdiği faizsiz kredi ve desteklerden yararlanmaktır.  Bu 

durum ilk bakıĢta son derece cazip gözükse de, bu hibe veya kredilerin 

alınmasında yaĢanan bürokratik engeller, basın iĢletmesinin önüne taĢtan bir 

duvar örebilmektedir. Ağır bürokratik yapının kendine en fazla gösterdiği bu tür 

çözümler, basın iĢletmesinin gözünü korkutabilecek bir durum yaratır.  Basın 

iĢletmeleri uzun vadeli yatırımlarını yaparken daha dikkatli olmak ve 

devamlılığını gözetmek zorundadır.  Günümüz teknolojilerinden olabildiğince 

yararlanmak, büyük basın iĢletmeleri için kar marjını yükselten bir unsur 

olurken; yerel çaptaki iĢletmeler için hayatta kalabilmek anlamına gelmektedir. 
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BOSNA HERSEK‟ĠN JEOSTRATEJĠK ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE  

Ercan SEYHAN

 

Ahmet ALTINTAġ


 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, Türkiye için Bosna Hersek‟in tarihsel, kültürel miras 

niteliği taĢımasının yanı sıra coğrafi konum açısından Avrupa‟ya uzanan eksen 

üzerinde bulunması nedeniyle, Soğuk SavaĢ sonrasının yeni iliĢkiler düzeninde 

de stratejik önemini korumakta olduğu belirtilmektedir. 

Ekonomik, kültürel ve siyasi olarak Balkanlar‟da iliĢkileri geliĢmiĢ, 

bölgenin istikrarı ve barıĢı için roller üstlenmiĢ ve sonuçta Balkanlar‟da 

ağırlığını arttırmıĢ bir Türkiye‟nin siyasal olarak dahil edilmediği, bir Balkan 

coğrafyasının AB‟yle bütünleĢmesi daha zor olacaktır. Türkiye‟nin bu bilinçle 

davranması ve Balkanlarda tarihi ortak geçmiĢi bulunan Bosna Hersek‟e 

gereken jeopolitik ve jeostratejik önemi vererek AB karĢısında ağırlığını ve 

etkinliğini, bizzat AB‟nin ilgi alanlarında etkinlik sağlayarak göstermesi 

stratejik değerdedir. 

Anahtar Kelimeler:  Bosna Hersek, jeopolitik, jeostratejik, Türkiye 

 

 

GEO STRATEGIC IMPORTANCE OF BOSNA HERZEGOVINA AND 

TURKEY  

ABSTRACT 

This article implies that, despite its historical and cultural inheritance it 

has, Bosna i Herzegovina is still keeping the strategic importance for Turkey in 

relations occurred after the cold war with the fact that it lies in the axis through 

Europe.   

 Without politically including Turkey in Balkan Geography which has 

strong economic, cultural, political relations with Balkans and has got role for 

peace stabilation in the region, it is obvious that it will also be very difficult for 

Balkan Territory to be integrated with European Union. 

It is a very big strategic value for Turkiye to show its efficiency 

especially in the EU interest areas with giving geo-politic and geo-strategic 

importance to Bosna i Herzegovina which has got a common history. 

Key Words: Bosna Herzegovina, geopolitics, geostrategy, Turkey 
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GĠRĠġ 

Balkanlar; üç semavi dinin, değiĢik ırklara mensup insanların yaĢadığı bir 

coğrafyadır. Bölgede değiĢik dil ve kültür ile bunların neden olduğu sorunlar 

bugün de devam etmektedir. Bugün ciddi kavgaların yapıldığı, soykırımların 

yaĢandığı, istikrar arayan bu coğrafyada, Türkiye Cumhuriyeti'nin de tarihten 

gelen hak ve sorumlulukları vardır. 

Avrasya ana kıtasının steplerinden Akdeniz'e inen temel kuĢağını 

oluĢturmak açısından jeopolitik, Doğu ile Batı'yı ayıran bölge olarak görülmesi 

açısından ise jeokültürel bir önem taĢıyan Balkanlar; 20. yüzyıl boyunca askeri 

ve siyasi gerilim alanlarının en önde gelenlerinden birisi olmuĢtur. Bu asrın 

baĢında, insanoğlunun o güne kadar görmediği çapta bir cihan savaĢı, jeopolitik 

havzada atılan bir kurĢunla baĢlamıĢ, Rusya ile Türkiye karĢı gruplarda yer 

almıĢtı. Asrın sonunda ise Soğuk SavaĢın bitiĢiyle yaĢanan en yoğun çatıĢmalar 

da bu bölgede görülmüĢ ve Türkiye ve Rusya karĢıt gruplar içinde yer almıĢtır. 

Bölgenin hassas jeostratejik ayrım hatları; uluslararası iliĢkilerde yaĢanan 

bunalımların, bölgeye doğrudan ve en sert Ģekilde yansıması sonucunu 

doğurmuĢtur. 

Osmanlı Devletinin egemenliğinde 400 yıldan fazla yaĢayan ve varlığını 

yine Osmanlı Devletine borçlu olan Bosna Hersek halkı halen Türk-Ġslam 

kültürünü bütün saflığı ile yaĢamaktadır. Herhalde bundan dolayıdır ki 

Bosna‟da kanayan yara bizlerin kalbini dağlamaktadır. Orada öldürülen her bir 

BoĢnakla, yıkılan her bir camiyle, her bir medreseyle Türk insanının 

maneviyatından, kültürel değerlerinden bir Ģeyler, demokrasi beĢiği Avrupa‟nın 

bir türlü açılamayan gözleri önünde bilinçli olarak kopup gitmektedir. Türkiye 

bugünkü jeostratejik ve jeopolitik olguyu dıĢlayamaz. Jeopolitik verileri dikkate 

almadan, günlük politikalarla ulusal, bölgesel ve evrensel politikalar 

Ģekillendirilemez. Bundan dolayıdır ki büyük Atatürk‟ün aĢağıdaki vasiyeti, 

yerine getirilmesi gereken bir borçtur.  

 “Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. 

Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı 

bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır 

olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler 

buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... 

İnanç bir köprüdür...Tarih bir köprüdür...Köklerimize inmeli ve olayların 

böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz.” 

Kemal ATATÜRK 
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BALKANLARIN STRATEJĠK ÖNEMĠ    

Fiziki coğrafya açısından bakıldığında, Balkanlar Avrupa‟dan belirgin 

yüzey Ģekilleriyle ayrılmadığından, kuzey sınırını kesin olarak tanımlamak 

güçtür. Ancak coğrafyacılar, Balkanların sınırını kuzeyde Tuna nehrine 

dayamayı adet edinmiĢlerdir.. Bir zamanlar, Osmanlı Devleti ile Hıristiyanlık 

dünyasını birbirinden ayıran Tuna ve onun kolu olan Sava Nehirleri, fiziksel bir 

sınır olarak kabul edilebilir. Fiziksel coğrafya açısından Balkanların sınırları, 

kuzeyde Tuna‟nın aĢağı kesimleri ve Sava ırmağı, doğuda Karadeniz, 

güneydoğuda Eğe Denizi, güneyde Akdeniz, güneybatıda Ġyon deniziyle çizilir. 

Siyasal coğrafya açısından bakıldığında ise Balkanlar; Arnavutluk, Bulgaristan, 

Yunanistan, Türkiye‟nin Avrupa‟daki toprakları ve Yugoslavya ile 

Romanya‟nın tümünü içine alır (Harp Akademileri Yayınları,1999, s.8).
 
 

Bu coğrafyanın stratejik önemi; Orta ve Doğu Avrupa‟da baĢlayan, Türk 

boğazları ve SüveyĢ bölgeleriyle, Ortadoğu petrol alanlarını hedef alan askeri 

harekatın üs ve destek bölgesi olma özelliğindendir. Bugün Asya ve Orta 

Doğunun Avrupa ile hava taĢımacılığında yıllık 600.000 sortilik uçuĢ ve kara 

taĢımacılığında geçiĢ yolu üstünde ve suyolu taĢımacılığında da Orta Avrupa, 

Karadeniz ve Akdeniz de önemli etkileri olan stratejik bir bölgedir 

(Sönmezoğlu, 2002, s.8).  

Tarih boyunca etnik ve dini çatıĢmaların, sosyal karıĢıklıkların ve politik 

kararsızlıkların yaĢandığı bu bölgenin özelliği, kendi güvenlik ve bekalarını 

sağlamak için bölge dıĢından müttefik edinme alıĢkanlıkları daima dıĢ 

müdahaleleri davet etmiĢtir. Bu nedenle; büyük güçlerin menfaatlerini elde 

etme mücadelesinde bir çatıĢma ve rekabet alanı olmuĢ ve tarih boyunca sayısız 

istilalara uğramıĢtır. Bu hakimiyet mücadelesinin eski üç aktörü Osmanlı, 

Avusturya, Macaristan ve Rus Ġmparatorlukları iken bugün ABD, Almanya, 

Ġngiltere, Rusya Federasyonu, Türkiye ve bölgesel güçlerden oluĢmaktadır 

(Karatay, 2006,s.287).  

Yüzyıllar boyunca Balkanlar‟da egemenlik mücadelesinin son derece 

sıcak ve çok aktörlü sürdürülmüĢ olması, yarımadanın jeopolitik önemini ortaya 

koymaktadır. Tarihsel süreç içinde etnolojik çeĢitliliğiyle Ģekillenen Balkanlar, 

birçok siyasi organizasyonun mücadele alanı olarak belirmiĢtir. ÇeĢitli etnik 

toplulukların tarihsel olarak süreklilik içinde, iç içe girmiĢ pek çok sorunun 

düğümlendiği gerilim alanı olarak ĢekillenmiĢtir. Bu etnik mücadelenin sadece 

iç dinamiklerin yarattığı bir atmosfer olmanın ötesinde çoğu zaman bölge dıĢı 

büyük güçlerin müdahale, rekabet ve tehdit unsurlarını devreye soktukları bir 

örgü içinde cereyan ettiğini görmekteyiz. Stratejik konum, fiziki coğrafya ve 

etnik ve dinsel yapı açılarından, bölgenin stratejik ve jeopolitik çekirdeği eski 

Yugoslavya‟dır. Rusya‟nın emperyalist dürtülerle Güney Slavlarını kendi 

nüfuzu ve Sırpların egemenliği altında bir Güney Slavları birliği halinde 

toplamak için kurulmasına çaba gösterdiği “Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı” ve 
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daha sonraki Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti‟nin iç ve dıĢ 

sınırlarının jeopolitik faktörler gözetilmeksizin çizilmesi, diğer bir deyiĢle, 

Yugoslavya Federasyonunun, etnik grupların amaç ve iradeleri gözetilmek 

suretiyle değil, Lenin ve Stalin‟in yaptıkları gibi, yukarıdan dayatmak suretiyle 

kurulması, bölgenin kararsız ve karmaĢık doğasının önemli nedenlerinden biri 

olmuĢtur (Harp Akademileri Yayınları,1999, s.304). 

Balkan Toplulukları, Ġslam kültürünü ve uygarlığını Türklerin aracılığı ile 

tanımıĢlardır. Bu nedenle Türk ve TürkleĢme deyimleri Ġslam ve 

MüslümanlaĢma ile eĢ anlamlı olarak kullanılmıĢtır (Selver, 2003,s.75).  

BOSNA HERSEK‟ĠN STRATEJĠK ÖNEMĠ    

Bosna üzerine ilk Osmanlı akını 1386'da olmuĢtur. 1389'da Sırp Knezi 

Lazar'ın komutasındaki Bosna askerleri Kosova SavaĢı'na katılmıĢlardı. SavaĢı 

Osmanlıların kazanmasıyla Sırp Knezliği, Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek 

zorunda kalmıĢtır. 1392'de Üsküp'ün fethi Sırbistan ve Bosna'nın durumunda 

önemli değiĢikliklere yol açmıĢtır. Bölgede bir hareket üssü meydana getiren 

PaĢa Yiğit Bey zamanında Bosna'ya önemli akınlar gerçekleĢtirilmiĢ, 1428-

1429 yılları arasında Osmanlılar tarafından haraca bağlanmıĢtır. 

Osmanlıların Ġstanbul'u fethedip Bizans Ġmparatorluğu'na son vermesi 

Avrupa'da büyük bir heyecan yaratmıĢ ve Papa Ġkinci Pi'nin öncülüğünde yeni 

bir haçlı seferinin hazırlıklarına baĢlanmıĢtır. Papa'nın bu haçlı seferi çağrısına 

Bosna Krallığı ile Hersek Dükalığı'nın verdiği önem dikkatleri çekmiĢtir. Fatih 

Sultan Mehmet Balkanlar'da Osmanlı Devleti aleyhine geliĢen bu durumdan 

oldukça rahatsız olmuĢ ve hemen yanı baĢında büyüyen bu tehlikeyi ortadan 

kaldırmak için Balkan fetihlerini tamamlamaya karar vermiĢtir. Bosna'nın fethi 

daha sonra yapılacak Venedik seferleri açısından da önemliydi. Çünkü Venedik 

üzerine yapılacak seferlerde Bosna stratejik bir önem arz ediyordu  (Eyicil, 

1995, s.30).
 
 

Nihayet 1463 yılında açılan sefere Fatih Sultan Mehmed bizzat kumanda 

etmiĢtir. Bosna Kralı, savunma amacıyla önce Yaytse Kalesi'ne, daha sonra 

burada tutunamadığından Klyuç Kalesi'ne çekilmiĢ, fakat kaleler fethedildikten 

sonra teslim olmak zorunda kalmıĢ ve idam edilmiĢtir (ÇauĢeviç, 1994, s.3; 

Ġmamoviç, 1999, s.60). 

Bosna, Osmanlı Devleti'ne dahil olunca idarî bakımdan sancak haline 

getirilmiĢ ve ilk sancak beyi de Minnetoğlu Mehmed Bey olmuĢtur. Hersek 

sancağı ise 1470'te teĢkil edilmiĢtir. 1463-1550 arası sancak merkezi 

Bosnasaray iken 1550'de Travnik'e naklolunmuĢtur. 1583'de Bosna eyalet 

haline getirilince merkez Banyaluka kabul edilmiĢse de 1684'te tekrar Travnik'e 

nakledilmiĢtir. 1850'den sonra kurulan teĢkilâtla Bosnasaray, vilâyet merkezi 

olmuĢtur (Http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/bosna/bosna.htm.)  

http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/bosna/bosna.htm
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Bosna'nın Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle, Venedik, denizden ve 

karadan tehdit edilir hale gelmiĢtir. Venedikliler bundan dolayı aynı tehlikeyi 

yaĢamaya baĢlayan Macarlar ile bir ittifak yaparak 1463 senesinde Bosna 

üzerine taarruza geçmiĢlerdir. Taarruzun kıĢ mevsiminde yapılması ve Osmanlı 

kuvvetlerinin yeterli yardım alamamasından dolayı Bosna'nın merkezi Yaytse 

ile Srebrenica Macarlar tarafından ele geçirilmiĢ, Ġzvornik ise kuĢatılmıĢ fakat 

alınamamıĢtır. 1464 ilkbaharında Fatih Sultan Mehmed ikinci defa Bosna'ya 

sefer düzenlemiĢtir. Yaytse geri alınamamıĢ, fakat diğer kalelerin bir kısmı 

yıkılmıĢ, lüzumlu olanlarına ise asker ve mühimmat konmuĢtur (ÇauĢeviç, 

1994, s.3).  

Fatih Sultan Mehmed, Bosna'yı fethettiği zaman Osmanlı devlet 

politikasının sonucu olarak bölge halkına dinî serbesti getirmiĢtir. Osman 

Ergin'in Türkiye'de ġehirciliğin Tarihi ĠnkiĢafı adlı eserinde, Fatih Sultan 

Mehmed'in buradaki Latin papazlarına verdiği ferman suretinde: 

"Ben ki Sultân Mehmed Hanım. Cümle avâm ve havâssa ma„lûm ola ki, 

işbu dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn Bosna ruhbânlarına mezîd-i inâyetim 

zuhûra gelüp buyurdum ki, mezbûrlara ve kiliselerine kimse mâni„ ve müzâhim 

olmayıp ihtiyâtsız memleketimde duralar. Ve kaçup gidenler dahi emn ü 

emânda olalar. Gelip bizim hâssa memleketimizde havfsiz sâkin olup 

kiliselerine mütemekkin olalar. Ve yüce hazretimden ve vezîrlerimden ve 

kullarımdan ve reâyalarımdan ve cemi„-i memleketim halkından kimse 

mezbûrelere dahl ve ta„arrûz edip incitmeyeler, kendülere ve cânlarına ve 

mâllarına ve kiliselerine ve dahi yabandan hâssa memleketimize âdem gelirler 

ise yemin-i mugallaza ederim ki yeri, göğü yaratan Perverdigâr hakkıçün ve 

Mushaf hakkıçün ulu Peygamberimiz hakkıçün ve yüz yirmi dört bin 

peygamberler hakkıçün ve kuşandığım kılıç hakkıçün bu yazılanlara hiç bir fert 

muhâlefet etmeye. Mâdâm ki bunlar benim emrime mutî„ u münkâd olalar. 

Şöyle bilesiz" dediği belirtilmiĢtir. Bu ferman suretinde de görüldüğü gibi 

Hıristiyanlar tam bir hürriyet ortamı içinde hayatlarını sürdürmüĢlerdir 

(Http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/bosna/bosna.htm.). 

Fatih Sultan Mehmed, Bosna‟yı fethettiği zaman Katoliklere ve Bogomil 

mezhebindeki Bosna Hristiyanlarına çok müsamaha gösterdi. Onun bu 

müsamahası Bogomil mezhebine bağlı Bosna Hristiyanlarının Ġslamiyeti kabul 

etmelerine sebep oldu. Osmanlı Devleti‟nin saraylarında ve ordusunda 

görevlendirildiler. Sadakat ve savaĢ kabiliyeti yüksek olan Bosnalılar Osmanlı 

Devletinin kuzeybatı sınırını koruyarak Macaristan‟a karĢı yapılan savaĢlarda 

önemli katkılarda bulundular  (Eyicil, 1995, s.30).
 
 

Karadeniz ve Akdeniz dünyasının kesiĢtiği stratejik bir noktada bulunan 

Balkanlar, aynı zamanda Avrupa‟yı doğuya bağlayan eski kıtanın bir uzantısı 

durumundadır. Balkanların stratejik özelliği tarihsel nitelikler gösterir. Tarih 

http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/bosna/bosna.htm
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boyunca Balkanları yönetmek, Batı ve Doğu güçlerini kontrol edebilecek 

üstünlüklere sahip olunabileceği anlamını taĢımıĢtır (Selver, 2003,s.75).  

Bundan dolayıdır ki, tarihsel süreç içerisinde Bosna Hersek, sadece etnik 

ve dinsel çatıĢmalara sahne olmamıĢ aynı zamanda birçok dıĢ güçlerin de 

ilgisini çekmiĢtir. 

Bosna-Hersek'te bugün Müslümanları katleden Sırpların, Osmanlılardan 

önce bölgede varlıklarından söz edilmemektedir. Bosna bölgesindeki Katolik 

Hırvatlar ve Bogomil mezhebindeki BoĢnaklar buranın yerli ahalisiydiler. 

Sırplar, Osmanlının burayı fethetmesini müteakip, Karadağ, Sırbistan ve diğer 

bölgelerden buraya getirilip çoban ve çiftçi olarak iskân edilmiĢlerdir. Bunu çok 

açık bir Ģekilde ortaya koyan delil, Bosna bölgesinde Ortodoks mabedi olarak 

karĢımıza çıkan en erken tarihli yapının Papraça Kilisesi olmasıdır ki, bu 

mabedin inĢa tarihi 1547'dir. Yani, Osmanlıların bu bölgeye hâkim olmasından 

seksen dört yıl sonra inĢa edilmiĢtir ( 

Http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/bosna/bosna.htm.).  

Osmanlıların diğer kavimlere olduğu gibi Sırplara da müsamahakâr 

davranması neticesinde, Sırpların bu bölgede müessiriyetlerinin arttığını 

görüyoruz. 

Eski Yugoslavya Federasyonu‟nun kendine özgü karmaĢık yapısı ve 

bundan kaynaklanan iç sorunları, 1989–1990 döneminin getirdiği bağımsızlık 

istekleri bu devletlerin parçalanmasına kadar varan yeni Ģartlar yaratmıĢtır. 

Balkanlarda birbirine muhalif, hatta düĢman toplumlar meydana getirilmesi, 

herhangi bir ülkenin kontrolünün ele geçirilmesi ya da nüfuz altına alınması 

amacıyla birbirine düĢman parçalara bölünmesini hedef alan ve Eski Romanın 

“böl ve yönet” ilkesiyle ifade edilen stratejiye, XX. nci yüzyılın baĢından 

itibaren “BalkanlaĢtırma” adının verilmesine yol açmıĢtır (Özkörükçü, 1999, 

s.15).  

Kuzeydeki Bosna Irmağından gelen Bosna adı, büyük bir olasılıkla Illyria 

kökenli olduğu değerlendirilmektedir. Ortaçağ baĢlarında Zupanlara bağlı olan 

özerk yapılar nedeniyle siyasal birlikten yoksundu. Buna rağmen komĢu 

devletlere ve Bizans‟a tabi bazı kesimler mevcuttu. Kulin isimli bir Bosnalı 

despot, 1180 yılında kendini “Ban” (bir nevi bağımsızlık) ilan ederek bölgenin 

orta ve kuzey kesimlerini kapsayan bir devlet oluĢturdu. Daha sonra Papalığın 

giriĢtiği misyonerlik giriĢimleriyle birlikte bölgeye yönelik Macar askeri 

müdahaleleri baĢladı. Kulin‟in ölümünden sonra (1204) idaredeki zayıflama 

Ban‟lık makamını Macar hâkimiyetinin bir aracı durumuna getirdi. Bu sıralarda 

bölge, Hırvat kökenli Subic ailesinin kontrolünde idi. 15. yüzyılda güney 

topraklarını elinde tutan bir asilzade‟nin herceg (dük) namıyla Kutsal Roma – 

Germen koruması altına girmesinden sonra, bölgenin bu kesimi Hersek olarak 

tanımlanmaya baĢladı ( AnaBritannica,  2004,  s.509). 

http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/bosna/bosna.htm
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Bilindiği gibi uluslararası iliĢkilerin baĢlangıcında ve devamında 

devletlerin ellerindeki bütün güçlerin ortaya konması ve kullanılması düĢüncesi 

daha sonraları zaman geçtikçe coğrafya olaylarının da kullanılmasına ve dıĢ 

politikaya tatbiki imkânlarının araĢtırılmasına dönüĢmüĢtür. Tüm bu çalıĢmalar 

neticesinde “Jeopolitik” adı verilen yeni bir alanın ortaya çıkması mümkün 

olmuĢtur. 

Coğrafya ile ülkelerin politikası arasında önemli ihmal edilmeyecek bir 

iliĢkinin varlığı hiçbir zaman unutulmamıĢtır. Coğrafya‟nın politika üzerindeki 

etkileri daha çok dolaylı bir Ģekilde kendisini göstermiĢtir (Mütercimler, 2000, 

s.86).  

Bosna-Hersek'in stratejik önemi; sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle, 

Balkan yarımadasının stratejik değeri ile birlikte mütalaa edilmelidir. Ancak, 

ülke coğrafi özellikleri itibariyle (dağlık ve engebeli karakteri) yarımadanın 

diğer bölgelerine nazaran daha az önem arz eden bir durum ortaya koymaktadır. 

Ülke genelde tarih boyu çok çeĢitli kavimlerin istilasına maruz kalmıĢtır. 

Balkan yarımadasının (batı ucu) serhat bölgesi niteliğinde olan Bosna-Hersek, 

Güney Avrupa ve Balkan karakterinin birbirleriyle kaynaĢtığı karma bir kültür 

ve sosyal yapı sergiler. ĠĢte sahip olduğu bu nitelikler nedeniyle de tarih boyu 

çok çeĢitli ırklara ve kavimlere ev sahipliği yapmıĢtır (Kara Harp Okulu  

(KHO) Web Sitesi, www.kho.edu.tr/yayinlar/cizgi/mayis2002/bosnahersek. 

21.11.2004). 

Bosna-Hersek'in bugünkü stratejik önemi, mevcut coğrafi konumundan 

ziyade, sahip olduğu yeraltı zenginliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu ülke ilk 

ve orta çağlarda bir maden memleketi olarak tanınırdı. Dinar Dağları iç 

sıralarından birine bugün de Bosna Maden Dağları denilmesinin sebebi budur. 

Sırp Kralları XIII. asırda Saksonyalı madencileri memleketine çağırıp iskan 

etmiĢler ve bu kaynaklardan istifade etmeye çalıĢmıĢlardır. Evliya ÇELEBĠ 

ünlü Seyahatname'sinde, Bosna eyaletinin maden zenginliğinden bahsederek, 

1643'de Saraybosna güneyinde bulunan Vares maden Ocaklarından 1200 ton 

demir elde edildiğini yazmaktadır (Harp Akademileri Yayınları,1995, s.6). 

Ayrıca çinko, kurĢun, manganit, krom, pirit ve gümüĢ maden rezervleri 

de oldukça yüksek seviyededir ve Bosna-Hersek sahip olduğu bu yeraltı 

zenginlikleri yanında çok yüksek oranda hidroelektrik gücüne de maliktir. Zira 

geçtiğimiz yıllarda Yugoslavya federasyonunun toplam yıllık elektrik 

ihtiyacının % 25'i bu cumhuriyetten karĢılanmakta idi. 

Yeraltı zenginlikleri bakımından dağılan Yugoslavya Cumhuriyeti'nin 

önemli bir bölgesini teĢkil etmekte olup, demir cevheri, linyit, maden kömürü, 

boksit madeni, asbest ve kaya tuzu Bosna-Hersek'te çıkarılmakta idi. Sırpların 

bu cumhuriyete neden saldırdığının altında biraz da ekonomik sebep aramak 

gerekirse yukarıdaki bilgiler buna güzel bir cevap teĢkil edecektir ( 

www.kho.edu.tr/yayinlar/cizgi/mayis2002/bosnahersek. 21.11.2004). 

http://www.kho.edu.tr/yayinlar/cizgi/mayis2002/bosnahersek.%2021.11.2004
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BOSNA-HERSEK'TE YAġANAN KRĠZ VE ÇATIġMALARIN 

NEDENLERĠNE STRATEJĠK BAKIġ 

Bosna-Hersek‟te iĢlenen korkunç soykırımı ve onur kırıcı olayı yerinde 

incelemek üzere BM Ġnsan Hakları Komisyonu tarafından bölgeye gönderilen 

Polonya eski baĢbakanlarından Tadeusz Mazowıecki‟nin 30 Kasım 1992 tarihli 

Ġnternational Herald Tribune gazetesine yazdığı yazıdan alınan iki cümle her 

hangi bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık ve ilerideki kuĢaklara 

aktarılması gereken bir ibret dersidir. “BM Ġnsan Hakları Komisyonu‟nun bir 

özel raportörü olarak, Bosna-Hersek‟teki kitle halindeki insan hakkı ihlallerini 

dehĢet duyguları içinde gördüm. Uluslar arası memurlar ve BM askerlerine 

karĢın kan dökümü sürmektedir. Toplanan deliller, bu korkunç terörün 

sorumlusu hakkında her hangi bir kuĢkuya yer vermeyecek kadar açıktır. 

Sorumlusu, Sırbistan makamları tarafından desteklenen, Bosna-Hersek‟teki Sırp 

politik ve askeri liderleridir (OBĠV,1993,s.177)”  

Bundan yaklaĢık on beĢ-yirmi yıl önce kimi Batılı yazarlar Sovyetler 

Birliği‟nde komünizmin yarattığı yeni bir insan kiĢiliğini “homo sovieticus” 

deyimiyle anlatmak istiyordu. Sanılıyordu ki, komünist bir toplum içinde 

bireyler çok farklı yaratıklar olmuĢtur. Oysa Ģimdi yalnız Rusya‟da değil, 

Balkanlarda da bireyler ve toplumlar komünizm öncesindeki kiĢiliklerine 

hemen bürünüverdiler. Bunun en belirgin göstergesi de milliyetler, etniler ve 

bunların arasındaki ezeli çekiĢmeler oldu. Dolayısıyla, Balkanlar gibi karmaĢık 

niteliklere sahip bir bölgede, değiĢen güçler dengesi ve ekonomik iĢbirliği 

perspektiflerinden, hatta din ve mezhep farlılıklarından kaynaklanan kuĢkular 

ve bölgenin etrafında yer alan Büyük Devletlerin (Rusya, Almanya ve ister 

istemez ABD) yeni etki alanları hesapları ortaya bir Balkan sorunsallığı 

koymakta gecikmedi (OBĠV,1993,s.191). 

Uluslararası iliĢkilerde “komünizm sonrası” dünyada, nükleer silahlar 

nedeniyle, 45 yıldır süregelen “terör dengesi”nin yerine “yeni düzen”in 

geçeceği umut edildi. Bu düzende “güç kullanılarak toprak ya da üstünlük 

kazanma”ya yer olmayacağı ve BirleĢmiĢ Milletlerin saygınlığının artması 

bekleniyordu. 1990 kasımında “Paris Yasası” bu havada imzalandı. Çok 

geçmeden, Balkanlarda, 1991 ortalarında milliyetler kavgası, Orta Çağı 

anımsatan biçimde patlayıverdi. BM ve Paris yasası unutuldu. Maastricht‟de 

“Siyasal  ĠĢbirliği!”nin temelini atan ve Batı Avrupa Birliğini ortak bir savunma 

sistemine dönüĢtüren Avrupa Topluluğu cılız önlemlerle Balkanlarda barıĢ 

sürecini baĢlatabileceğini sandı. Rusya Federasyonu Sırpların sessizce destekçi 

odu. Her ne kadar BM Güvenlik Konseyinin kararlarını onayladı ise de, bu iç 

savaĢa dıĢardan daha fazla karıĢılmasını istemediğini gösterdi. Hatta 1993 Ocak 

sonlarında Hırvatlar Sırplara karĢı Krayna‟da saldırıya geçince, Zagreb‟i hemen 

uyarmakta geri durmadı (OBĠV,1993,s.192).
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Sırplar 1389 Kosova yenilgisinin intikamını alırcasına Müslüman sivil 

halka saldırılara giriĢtiler, kadınların ırzına geçtiler. Balkanlara yüzyıllarca önce 

hoĢgörü ve o dönemde Batıda bilinmeyen insan haklarını getiren Osmanlı‟nın 

kültür mirasını güzel Saraybosna‟da bombalarla yok etmeğe koyuldular. 

Bugün Balkanlarda, Romenlerden sonra en kalabalık unsur 

Müslümanlardır: Batıdan doğuya, Arnavutluk‟da 3.5 milyon nüfusun en az 2.5 

milyonu (gerisi katolik ve ortodoks Arnavut), Kosova‟da 2 milyon ve 

Makedonya‟da 700 bin Arnavut; Bosna-Hersek‟te 2 milyon BoĢnak; 

Bulgaristan‟da 1 milyon ve Makedonya‟da 100 bin; Yunanistan‟ın Batı Trakya 

bölgesinde yüz bini Türk, otuz bini Pomak, 130 bini Müslüman ve çeĢitli 

yerlerde 100 bine yakın Türk ya da Müslüman olmak üzere, yaklaĢık 8 milyon 

500 bin müslüman yaĢamaktadır. Bunların nüfus artıĢ oranı yüksektir. Onlara 

Türkiye‟nin Avrupa (Balkan) kıtası üzerinde-Ġstanbul ile birlikte-10 milyona 

varan Türk eklenirse, ortaya 19 milyon dolayında bir topluluk çıkar 

(OBĠV,1993,s.192).
 
 

ġu da bir gerçektir ki, Ġslam dünyası Müslüman BoĢnaklara karĢı giriĢilen 

saldırılar üzerine beklenen duyarlığı ve dayanıĢmayı gösterememiĢtir. 

Türkiye‟nin önayak olduğu ĠKÖ DıĢiĢleri Bakanları toplantılarında, doğrudan 

yaptırım kararları alınması yerine, BM‟lere tavsiyelerde bulunmakta 

yetinilmiĢtir. Bu gevĢek tutum ABD‟yi daha ciddi biçimde harekete geçmekten 

alıkoyduğu gibi, saldırganlara da rahatlık vermiĢtir (OBĠV,1993,s.193).
 
 

Bu süreçte 1991-1995 Yugoslav savaĢları, tüm Sırpları tek bir politik çatı 

altında toplamak amacıyla Sırbistan tarafından baĢlatılan bir soykırım harekatı 

olmuĢtur. 

Saraybosna‟da bir caminin bombalanması ile baĢlayan savaĢ süresince 

Müslüman BoĢnaklar tarihin en büyük soykırımlarından birine maruz kalmıĢtır. 

BoĢnaklar, çoğunluk bakımından en kalabalık kitleyi oluĢturmasına karĢın, 

Yugoslavya Federal Ordusunun etnik oluĢumu ve savaĢın hemen baĢında BM 

Güvenlik Konseyince alınan uygulanan ambargo kararı, savaĢa hazırlıksız 

yakalanmalarına, böylece savaĢtan en zararlı taraf olmalarına sebep olmuĢtur. 

BoĢnak halkı bir çok yerde Sırplar ve bazı bölgelerde Hırvatlar tarafından ve 

toplu öldürülmelere (çoğu boğazlanarak) maruz bırakılmıĢ; yine bir çok insan 

kamplarda açlığa mahkum edilmiĢ, bir çok kadına topluca tecavüz edilmiĢtir. 

Sonuçta savaĢ boyunca yaklaĢık 280 bin kiĢi öldürülmüĢ, 140 bin kiĢi sakat 

kalmıĢ ve BH genelinde 2.100.000 insan da mülteci durumuna düĢürülmüĢtür 

(http://www.cavityalcin.com/dunya_siyaseti_24.html+bosna+katliam&hl=t

r&gl=tr&ct=clnk&cd=8 (25.12. 2004). 

Sırp-Hırvat savaĢının sona erdiği nokta, çanların Bosna için çalmaya 

baĢladığı noktaydı. Bosnalılar içinse, her ikisi de aynı derecede kötü gözüken 

iki seçenek vardı; ya Yugoslavya'nın içinde kalmaya devam ederek "Büyük 

Sırbistan"ın egemenliği altında yaĢamayı kabul edeceklerdi, ya da 
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bağımsızlıklarını ilan ederek Hırvatistan'ın izlediği tehlikeli yolun daha da 

tehlikelisini izleyeceklerdi. Bosnalı Sırpların düĢmanca tutumları durumu 

giderek kötüleĢtiriyordu. Özellikle de Bosnalı Sırpların lideri Radovan 

Karadziç'e Miloseviç tarafından yapılan çok büyük silah ve maddi destek 

gerginliği artırıyordu. Eylül ayında ise, Bosnalı Sırplar Federal Ordu'nun 

müdahalesini istediler. Buna gerekçe oluĢturmak için de bazı bölgelerde küçük 

bir iki silahlı çatıĢma yarattılar. Federal Ordu, Miloseviç'in emri ile Batı 

Hersek'e yaklaĢık 5.000 asker yığdı 

(http://www.cavityalcin.com/dunya_siyaseti_24.html+bosna+katliam&hl=t

r&gl=tr&ct=clnk&cd=8). 

1991 güzünde yapılan barıĢ konferansında Yugoslavya'nın durumu ve 

bölünmesi ele alınmıĢtır. AT ülkeleri tanınmak için baĢvuran yeni ülkeleri 

tanıma kararını almıĢlardır. Bunun üzerine Bosna-Hersek hemen baĢvurusunu 

yapmıĢ ve durumu Ocak 1992 içinde Hakemlik Komisyonu'nca incelemiĢtir. 

Komisyon ön Ģart olarak Bosna-Hersek'te bir referandum yapılmasını 

önermiĢtir. ġubat 1992'de referandum yapılmıĢ bu referandumda BoĢnaklar ve 

Hırvatlar birlikte hareket ederek bağımsızlık için oy vermiĢlerdir. Bu sonuç 

üzerine AT, Mart 1992'de bu cumhuriyeti hukuki temelini oluĢturmak ve 

anayasal prensipleri belirlemek üzere sadece Bosna-Hersek olaylarını 

inceleyecek özel bir barıĢ konferansı yapmaya karar vermiĢtir  (Harp 

Akademileri Yayınları,1993, s170). 

Oysa bu bir aldatmacaydı. Batılılar bir yandan Miloseviç'in tüm saldırgan 

ve yayılmacı politikalarına yeĢil ıĢık yakarken, bir yandan da Bosna‟ya "Siz 

bağımsızlık ilan edin, biz sizi tanırız, Sırplar da bir Ģey yapamaz" mesajını 

veriyorlardı. Yapılan referandumda ezici bir çoğunluk bağımsızlık talebi ortaya 

çıktı. Ancak bu referandum üç buçuk yıl süren savaĢın da ilk adımı oldu 

http://www.cavityalcin.com/dunya_siyaseti_24.html+bosna+katliam&hl=tr

&gl=tr&ct=clnk&cd=8).
 
 

Yakın tarihimizin en karanlık sayfalarından birini teĢkil eden Bosna 

SavaĢı (1992-1995) esnasında Uluslararası Kızılhaç Örgütü verilerine göre, 

Bosna Hersek‟te 312.000 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Bu kayıpların 200.000 

kadarı BoĢnak halkına ait olup, bu halk dünyanın gözü önünde sistematik bir 

soykırıma tabi tutulmuĢtur. Bu katliamların en bilineni de Srebrenica 

yaĢananlardır 

(http://editor.cnn.com/2003/world/europe/09/20/srebrenica.clinton/index.ht

ml.). 

Bu dönemde baĢta bazı Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya ülkelerinin 

büyük çoğunluğu, Müslümanların Avrupa‟nın ortasında yaĢadıkları katliama 

seyirci kalmıĢtır. Müslümanlar için güvenli bölgeler kurulmaya ancak 1995 

yılında baĢlanmıĢ, ama baĢta Srebrenica olmak üzere, bu bölgelerde yapılan 

katliamlara da çoğu zaman seyirci kalınmıĢtır. SavaĢ sonrasında Srebrenica‟da 
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açılan bir toplu mezardan, çocuk kadın ayırt edilmeden katledilmiĢ yaklaĢık 

8000 kiĢinin cesedi çıkartılmıĢtır. 250 bin kiĢinin öldüğü, 20 bin kiĢinin 

kaybolduğu savaĢta, ölenlerin % 90‟ı Müslüman‟dır. Öldürülenlerin çoğuna da 

korkunç iĢkenceler yapılmıĢ, on binlerce Müslüman kadına tecavüz edilmiĢtir. 

II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra Avrupa‟da yaĢanan bu en büyük felaket, tarihe bir 

utanç vesikası olarak geçmiĢtir 

(http://editor.cnn.com/2003/world/europe/09/20/srebrenica.clinton/index.ht

ml.) 

Srebrenica, Bosna Hersek‟in doğusunda Sırbistan sınırına 10 km. 

uzaklıkta bir Müslüman BoĢnak kentidir. Ġsmini gümüĢ anlamına gelen srebren 

kelimesinden alan kent, tarih boyu baĢta gümüĢ olmak üzere değerli maden 

rezervleriyle ve Ģifalı sularıyla ünlü bir kenttir. Romalılar zamanında kent, 

„gümüĢ ocağı‟ anlamında Angentaria olarak biliniyordu. BarıĢ zamanında halk 

geçimini turizm, madencilik ve tekstil sanayinden sağlıyordu. 

ġu anda nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluĢturduğu Srebrenica bölgesi 

1992 yılında baĢlayan savaĢ öncesi, Müslüman bölgelerden biri idi. 1990‟daki 

Yugoslavya nüfus sayımlarına göre 36.666 nüfusluk Srebrenica bölgesi yüzde 

75.2 oranında BoĢnak çoğunluğa sahipken Sırplar bölgenin sadece yüzde 

22.7‟sini oluĢturuyordu.  

Nisan 1992‟de birkaç gün dıĢında, Müslümanlar, Srebrenica‟da sürekli 

hakim durumdaydılar. Öyle ki, Srebrenica, Müslüman direniĢin önde gelen bir 

sembolü olmuĢ ve BoĢnakça Ģarkılara geçmiĢti. Ancak bu gerçek, 11 Temmuz 

1995‟te tam tersine döndü. Tarihin en karanlık günlerinden biri olan bu günde, 

Sırp Televizyonu, soykırımın mimarı Sırp Ordu komutanı General Ratko 

Mladiç‟in bir tepe üzerindeki görüntülerine yer veriyordu. Mladiç Televizyon 

seyircilerine hitaben „Türklerden‟ intikam alma zamanının geldiğini ve Ģehrin 

Sırp milletine bir hediye olduğunu söylüyordu (Karatay, Gökdağ,2006, s.287).
 
 

1992 yılında Büyük Sırbistan kurma hayalindeki Sırplar, Belgrad‟da 

Devlet BaĢkanı Miloseviç ve Genelkurmay BaĢkanı Perisiç‟in desteğini alarak 

sözde Bosna Sırp Devleti ve Sırp Demokrat Partisi (SDS) BaĢkanı olan eski bir 

psikiyatri doktoru Radovan Karadziç ve General Ratko Miladiç öncülüğünde 

Bosna Hersek‟te etnik arındırma çalıĢmalarına baĢladılar. 

Üç yıl boyunca Sırplar uluslar arası hiçbir konvansiyona kulak asmayarak 

insanlık dıĢı uygulamalarını pervasızca sergilediler. Soykırım ise savaĢ 

baĢladığından beri Sırpların baĢvurduğu yegane savaĢ yöntemiydi. Daha savaĢın 

ilk evrelerinde Nisan 1992‟de Srebrenica‟nın hemen dıĢında bulunan Bratunac 

köyünde yaklaĢık 350 Bosnalı Müslüman Sırp paramiliterleri ve özel polis 

güçleri tarafından ölümcül iĢkenceye tabi tutulmuĢ ve katledilmiĢti (Harp 

Akademileri Yayınları, 1999, s.17). 
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SavaĢ süresince sürdürülen katliamlardan biri de Srebrenica‟da yine 

Sırplar tarafından gerçekleĢtirildi. Bosna‟nın en doğusunda, Sırbistan sınırında 

yer alan Srebrenica, tıpkı Gorajde ve Jepa gibi kuĢatılmıĢ bölgelerden olup 

Bosna Sırpları için Belgrad‟la aralarındaki engellerden biriydi. Çoğunlukla 

Müslümanların yaĢadığı Bosna‟nın doğu bölümü büyük oranda “temizlenmiĢti”; 

ancak çevre katliam bölgelerinden kaçıp sığınan Müslümanların toplandığı bu 

kasabalar direniĢlerine devam ediyorlardı.  

Bijeljina, Brutunaç ve Zvornik gibi komĢu bölgelerden kaçan on binlerce 

Müslüman 10.000 nüfusluk Srebrenica‟ya sığınmak zorunda kalınca nüfusu 

60.000‟e kadar yükselmiĢti. KıĢ ayının soğuğuna rağmen insanlar sokaklarda 

yatıyor, açlık ve sefaletle boğuĢuyordu (Lightburn, 1996,s.14-19).
 
 

Miloseviç‟in eski korumalarından Nasır Oriç‟in kurduğu Müslüman 

direniĢ örgütü ilk yıllarda Srebrenica‟yı var gücüyle savundu. Dünyanın en 

büyük ordularından Yugoslavya ordusunun tüm imkanlarını kullanan Sırplara 

karĢı Müslümanlar bölgeye uygulanan ve en çok kendilerinin zarar gördüğü 

ambargodan ötürü hafif silahlarla ve az sayıda mermi ile karĢı koymaya 

çalıĢıyordu. 

1993 yılında Srebrenica‟nın etrafındaki çember gittikçe daraltılmasına 

rağmen gerekli önlemleri almayan BM ve NATO‟nun tavrı Sırp güçleri 

cesaretlendiriyordu. Nihayet 16 Nisan 1993‟teki olağanüstü toplantısında almıĢ 

olduğu 819 ve 824 no‟lu kararlarıyla BM Güvenlik Konseyi, Saraybosna, Tuzla, 

Jepa, Gorajde ve Bihaç ile birlikte Srebrenica‟yı da güvenli bölge ilan etti. Bu 

kuĢatılmıĢ bölgeler evvelce Fransız General tarafından “barıĢın önündeki en 

büyük engel” olarak nitelenmiĢti (Harp Akademileri Yayınları, 1999, s.34). 

Bosna SavaĢı‟nın sonlarına doğru Müslümanların birçok cephede zafer 

kazandığı bir sırada öne çıkarılan Dayton BarıĢ müzakereleriyle savaĢın sona 

ereceğini gören Sırplar, avantaj elde etmek için iki stratejik kent olan Gorajde 

ve Srebrenica‟yı ele geçirmek maksadıyla bütün güçleriyle bu iki kente 

saldırdılar ve tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini tüm dünyanın 

seyirci bakıĢları arasında sergilediler. BM tarafından güvenli bölge olarak ilan 

edildikten iki yıl sonra Srebrenica, 1995 yılının yaz ayında II. Dünya 

SavaĢı‟ndan sonra meydana gelen en büyük toplu katliamının kurbanı oldu  

(http://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/bosna-hersek  (14.02.2007). 

Bosna‟da Srebrenica katliamının üzerinden uzun süre geçmiĢ olmasına 

rağmen Bosna‟da hala yeni toplu mezarlar bulunmaktadır. 

Örneğin, Srebrenica‟nın 50 kilometre kuzeyindeki Sınagovo kasabasında 

100‟den fazla müslümanın cesedi bulundu. Mezarlıkta bulunanların 

Srebrenica‟da öldürülen Müslümanların bir kısmı olduğu sanılıyor. 1995‟deki 

Srebrenica katliamında 8 binden fazla Bosnalı Müslüman öldürülmüĢtü. 

Katliamda ölenlerin cesetlerinin bir bölümü yaklaĢık 60 toplu mezarda 
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bulunmuĢtu. Katliam nedeniyle BM de bazı Ģüphelileri soykırım yapmakla 

suçlamıĢtı. Suçlananların baĢında yer alan dönemin Bosnalı Sırplarının lideri 

Radovan Karadziç ile General Ratko Mladiç çok uzun yıllar yakalanamamıĢ ve 

aynı topraklarda saklanmayı baĢarabilmiĢtir 

(http://www.ntvmsnbc.com/news/390533.asp+bosna+katliam&hl=tr&gl=tr

&ct=clnk&cd=14). 

Yüce ATATÜRK‟ün 1937 yılında yalnız o zaman değil 21. yüzyılda da, 

hatta gelecek asırlarda da dünyaya, Bosna-Hersek‟te, Kosova‟da yapılan 

katliamlara seyirci kalan tüm ilgililere yol gösterici, ders verici, insanlığın ne 

olduğunu öğreten aĢağıdaki sözlerini bir kere daha hatırlamakta fayda vardır; 

“Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve 

olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan, mensup olduğu milletin varlığını ve 

mutluluğunu düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını 

düşünmelidir. Kendi milletinin mutluluğuna hizmet etmeye de elinden geldiği 

kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki, bu yolda çalışmakla 

hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer 

bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir.  

Dünya ve dünya milletleri arasında huzur, anlaşma ve iyi geçim olmazsa, 

bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksundur. Onun için 

ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim. Milletleri yönetenler doğal olarak 

öncelikle kendi milletinin varlığı ve mutluluğunu gerçekleştirici olmak isterler. 

Fakat aynı zamanda diğer milletler için aynı şeyi istemek lazımdır.  

Bütün dünya olayları bize bunu açıktan açığa ispat eder. En uzakta 

zannettiğimiz bir olayın bize bir gün etki etmeyeceğini bilemeyiz.  

Bunun için insanlığın hepsini bir vücut olarak ve bir milleti, bunun bir 

organı saymak gerekir. Bir vücudun parmağının uçundaki acıdan diğer bütün 

organlar etkilenir.  

“Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne?” dememeliyiz. 

Böyle bir rahatsızlık tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay 

ne adar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lazımdır. İşte bu düşünüş, 

insanları, milletleri ve hükümetleri bencillikten kurtarır.  

Bencillik kişisel olsun, milli olsun daima kötü olarak kabul edilmelidir. O 

halde konuştuklarımızdan şu neticeyi çıkaracağım: 

Doğal olarak kendimiz için lazım olan bütün şeyleri düşüneceğiz ve 

gerekeni yapacağız. Fakat bundan sonra bütün dünya ile ilgileneceğiz.” 

(ATATÜRK‟ün Söylev ve Demeçleri, 1945, s.279). 

20. yüzyılın sonlarında Balkanlarda yaĢanan olaylar göstermiĢtir ki bu 

bölge dünyanın ilgi odağı haline gelmiĢtir. Dolayısıyla bölgeyle tarihi bağları 

http://www.ntvmsnbc.com/news/390533.asp+bosna+katliam&hl=tr&gl=tr&ct=clnk&cd=14
http://www.ntvmsnbc.com/news/390533.asp+bosna+katliam&hl=tr&gl=tr&ct=clnk&cd=14


 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

172 

 

olması ve coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye‟den bölgedeki geliĢmelere 

duyarsız kalması beklenemez. 

 

SONUÇ 

Balkanlar; üç semavi dinin, on bir ayrı ırka mensup insanın yaĢadığı bir 

coğrafyadır. Bölgede çok dil ve kültür ile bunların neden olduğu sorunlar bu 

gün de devam etmektedir. Ġki dünya harbinin çıkıĢının zahiri sebebi olma 

özelliğini yaĢamıĢ olan bölgede Türkiye Cumhuriyeti‟nin tarihten gelen hak ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. VarĢova Paktı‟nın dağılması sonucu, 

Balkanlar‟da görülen demokratikleĢme hareketleri, komünist rejimlerin 

çökmesi, ülkelerin rejim değiĢikliğine uğraması ile baĢlayan yönetim değiĢikliği 

ile baĢlayan milliyetçilik hareketleri günümüze kadar gelmiĢtir. Bütün bu 

olaylar ve geliĢmeler karĢısında Türkiye, Balkanlar‟da oluĢturulmaya çalıĢılan 

barıĢ ve istikrar ortamına katkısı olacak bir ülke konumundadır. 

Balkanlar‟da yaĢanan geliĢmeler neticesinde önce Slovenya-Hırvatistan 

ardından Makedonya ve Bosna-Hersek‟in bağımsızlıklarını açıklaması Türkiye 

için dikkatli davranması gereken bir durum ortaya çıkarmıĢtır. Bunun sonucu 

olarak 5 ġubat 1992 yılında dört yeni devlet Türkiye tarafından tanınmıĢtır. 

Tanıma kararı üzerine Türkiye - Sırbistan iliĢkileri soğumuĢtur. Mart 1992‟de 

Bosna- Hersek‟te iç savaĢ çıkınca, Türk hükümetinin BM, AGĠK, Avrupa 

Konseyi, NATO ve Ġslam Konferansı Örgütleri nezdinde çeĢitli giriĢimlerde 

bulunması, ayrıca Makedonya, hatta Sırbistan‟a bağlı Kosova Bölgesinin 

Arnavut liderlerini Türkiye‟de kabul etmesi ve Makedonya ile Güvenlik 

Protokolü imzalaması Türkiye ile Sırbistan iliĢkilerini kopma noktasına 

getirmiĢtir.  

Türkiye, Bosna-Hersek‟te ülkenin toprak bütünlüğünün ve birliğinin 

korunması yönünde sürdürdüğü çabalar çerçevesinde, BoĢnaklar ve Bosnalı 

Hırvatlar arasında uzlaĢma ve diyalog ortamının geliĢtirilmesine büyük önem 

vermiĢtir. 12 Mayıs 1994‟te Viyana‟da imzalanan ateĢkes anlaĢmasında Türkiye 

büyük rol oynamıĢ ve BM BarıĢ Gücü içinde yer almıĢtır.  

Türkiye, Bosna-Hersek olaylarına baĢından beri duyarlı olmuĢ, yukarıda 

belirtilen hususları aktif Ģekilde gündeme getirip, Bosna-Hersek'li Müslüman 

BoĢnakların sesini dünyaya duyurmaya çalıĢmıĢ ve bu uğurda mücadele veren 

ülkelerin baĢında yer almıĢtır. 

Sonuç olarak; Bosna Hersek‟te ve dolayısıyla Balkanlarda kültür 

mirasımız ve bu mirasın korunması, korunamıyor ise tespiti Türkiye‟nin açık 

menfaatleri açısından son derece önemlidir. Dikkat edildiği takdirde Ģu anda 

birçok Balkan ülkesince korunan ve değerlendirilen, yayınlarda gösterilen 

“Türklerden kalanlar” öncelikle askeri ve sonra da dini yapılardır. Bunların 

teĢhiri ise Türklerin Balkanlara sadece askeri iĢgal ve din yaymak amacı ile 
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geldikleri imajını vermektedir. Sosyal, kültürel ve bayındırlık amaçlı yapılar ise 

Balkanlara Türklerin adalet, refah ve uygarlık getirdiklerinin en belirgin 

göstergesidir. Bu askerlik ve din dıĢı eserlerin bilinçli bir Ģekilde tedricen 

ortadan kaldırıldıklarını, sadece göstermelik olmak üzere bazen bir tanesinin 

restore edildiğini görmekteyiz. Avrupa Birliği‟ne girme arzusunda olan 

Türkiye, asırlar öncesinde Avrupa‟ya askeri talan ve din yayma amacı ile 

gitmediğini; buralara adalet, refah ve hizmet götürdüğünü ĢartlanmıĢ toplumlara 

açıklaması gerekir. Bu açıklamanın en önemli desteği ise kuĢkusuz bu ülkelerde 

bulunan kültür mirasımızdır (OBĠV,1993, s.281).
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SAĞLIK ÇALIġANLARINA YÖNELĠK GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ 

 

Tayfun ÖZDĠKMEN

 

 

ÖZET 

Unutmamalıdır ki “insan hayatı” en kutsal  değerdir. Hastane öncesi ve 

hastane acil müdahale ekipleri kendilerini hayat kurtarmaya adayan, kutsal ve 

zor bir görevi üstlenen kiĢilerdir. Kendi can güvenliklerini sağlamadan baĢka 

hayatları kurtarmaları imkansızdır. Çok zor bir görevi üstlenen tıbbi müdahale 

ekiplerimizin gerek kanunlarla gerekse farklı can güvenliği önlemleriyle 

emniyetli bir Ģekilde görevlerini icra edebilmeleri sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler; Sağlık çalıĢanları, Ģiddet, saldırı, alınacak önlemler. 

 

 

SECURITY PRECAUTIONS FOR HEALTH PERSONEL 

ABSTRACT 

Please always remember that human life is the most sacred value. 

Emergency medical teams prior and at the hospital are the personel who 

devoted to themselves rescue people's lives. It is impossible for them to rescue 

the lives of others without security their own. It should be made possible by 

laws& rules and life saving procedures to help them execute their work. 

Key words; Health workers, severeness, attack, necessary measures. 

 

GĠRĠġ 

Tıbbi müdahale hizmetleri ülkemizde hızla geliĢmekte ve 

yaygınlaĢmaktadır. Yapılan etkili ve hızlı müdahaleler sonucu insanlar sakat 

kalmaktan ve yaĢamını kaybetmekten kurtulmaktadırlar.  

Ġnsan yaĢamını kurtarmak için özveriyle görev yapan tıbbi müdahale 

ekiplerinin  kendi can güvenlikleri yoktur. Ülkemizde yaĢanan terör olayları, 

yangınlar, ateĢli silah yaralanmaları, trafik kazaları, toplumsal olaylar gibi adli 

vakalara da müdahale eden sağlık ekipleri beklemedikleri sürpriz riskler ile 

karĢı karĢıya kalabilmektedirler.  

                                                           
 Acil Durum Yönetim Uzmanı, Güvenlik DanıĢmanı, OHSAS BaĢ Denetçisi 
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Büyük kentlerdeki trafik yoğunluğu ve çarpık yerleĢim acil müdahale 

ekiplerinin vakaya geç varmasına, adli vakalara bazen kolluk kuvvetlerinden 

önce, bazense sonra ulaĢmalarına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda hasta 

yakınları tarafından taciz edilebilen tıbbi müdahale ekiplerimiz kendi can 

güvenliklerinin sağlanmasını beklemektedirler.  

Alınacak olan tüm önlemlere rağmen, insanın tabiatında olan suç iĢleme 

eğilimini tamamen önlemek maalesef mümkün değildir. ĠĢlenen bir suç 

sonrasında, kamu düzeninin bozulması, insanların adalet kavramına olan 

güvenini zedeler. Bu güvenin sağlanması, ancak suçu iĢleyen faillerin 

yakalanarak adalete teslim edilmesiyle sağlanabilir. Böylelikle kamu vicdanı 

rahatlayacağı gibi acil tıbbi müdahale ekiplerimize yönelik haksız saldırılarda 

durdurulabilecektir.  

Sağlık çalıĢanlarımızın güvenli bir Ģekilde hizmet verebilmeleri adına 

aĢağıda bir dizi önlemler yer almaktadır. 

 

Ambulansa Birinin YanaĢıp DüĢmanca Davranması Durumunda 

Adli vakalarda, yaralının hastaneye sevki sırasında, acil tıbbi müdahale 

ekipleri bir takım tehlikelere maruz kalabilirler. Örneğin, failin ölmeyen 

kurbanına saldırısı, hasta yakınlarının saldırı ve tacizleri vb. durumlarda; 

 Kapıların kilitli olduğu kontrol edilmeli, 

 Korna ve siren sürekli çalınmalı, 

 Emniyet güçlerine bilgi verilmelidir. 

Ambulansın zorla durdurulması teĢebbüsü halinde, çarpma riski dahi 

olsa, asla durulmaması önerilir. Ġlgi çekmek için devamlı korna ve siren 

çalınmalı ve gece ise aydınlık ya da yardım gelebilecek bir yöne doğru 

sürülmelidir. Yardım istenmelidir; Aracı tarif etmek ve plaka numarasını 

hatırlamak önemlidir.  

 

Takip Edilme ġüphesi Durumunda 

 Yol veya Ģerit kısa süreli değiĢtirilebilir, 

 Araç bir yavaĢ, bir hızlı sürülerek arkadaki aracın hareketleri 

izlenilmelidir, 

 ġüphe açığa vurulmamalıdır, 

 Yardım istenmelidir.  
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Ambulanslar Ġçin Teknik Donanımlar 

 Araç Takip Cihazı: Ambulanslarda bulundurulması zorun hale 

getirmelidir. Bu cihazın bulunduğu bir ambulansı noktasal olarak dijital bir 

harita üzerinde görüp izleyebilirsiniz. Kaçırılma Ģüphesi olan bir ambulansı 

uzaktan durdurma olanağına sahip olursunuz. Personelin tehdit altındayken 

panik butonuna basması halinde aracın içerisini dinleme imkanınız olur. Bir 

ambulansın kaza yapması halinde bunu 112 merkezden anında öğrenme ve eĢ 

zamanlı olarak aracın içerisindeki sesleri dinleme imkanınız olur. Araç takip 

cihazlarına istenildiği taktirde mikro kameralar monte edilerek tüm kurtarma 

operasyonunu izler ve kayıt edebilirsiniz. 

 Tepe FlaĢörü: Ambulansın kaçırılma ve/veya tehdit altında kalması 

hallerinde panik butonuna basılarak ambulansın tepesinde beyaz bir flaĢörü 

aktive edebilirsiniz. Bu flaĢör ambulansın tehdit altında kaldığını iĢaret eder. Bu 

gibi bir durumda hava taĢıtlarıyla aranması veya karayolunda ambulansın tespit 

edilmesi kolaylaĢacaktır.  

 Cam Güvenlik Filmi: Hastane öncesi acil tıbbi müdahale ekipleri adli 

vakaların sık yaĢandığı Ģehirlerde öncelikle kendi can güvenliklerini 

sağlamalıdırlar. Ambulansın cam aksamları güvenlik filmleriyle donatılmalı, 

böylelikle sert cisimlerin ambulans camlarını kırmasına engel olunmalıdır. 

Güvenlik cam filmi olan camlar kırılıp parçalanmazlar. Personelin, nakledilen 

hasta ve yaralıların kaza ve saldırı gibi durumlarda parçalanmıĢ cam 

partukulleri ile yaralanmalarına engel olur. 

 Araç Lastik Güvenliği: Ambulanslar süratli kullanılmak zorunda olan 

araçlardır. Kötü yol koĢulları ve süratli kullanım ambulans lastiklerinin çabucak 

zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu durum personelin ve nakli yapılan 

hasta ya da yaralının hayatını tehlikeye sokabilmektedir. Flast Over lastik 

koruma sistemi kullanılan bir araçta lastiğin tamamen kaybedilmesi halinde bile 

aracı saatte azami 110 km. hızla 100 km. mesafeye kadar sürüĢ konforunu 

bozmadan emniyetli bir Ģekilde ulaĢmasını sağlar. Hali hazırda kullanılan 

kimyasal solüsyonlar araç lastiğinin yırtılması, derin yarıklar ve hatta mermi 

isabet etmesi halinde etkili olmaz. Flast Over lastik koruma sistemi jant üzerine 

lastiğin iç kısmına monte edilen, içerisinde çelik halatlar bulunan, dıĢ yüzeyi 

sıkıĢtırılmıĢ kauçuktan oluĢan bir sistemdir.  

 Araç Yakıt Depoları: Bir aracın deposu boĢ veya boĢa yakınsa 

patlamaya müsaittir. Bir yakıt deposunda az miktarda yakıt varsa deponun 

geride kalan kısmı sıkıĢmıĢ gaz ihtiva eder. Kaza, yangın, mermi isebet etmesi 

gibi durumlarda araçta patlama olur ve hem personelin hem de nakledilen hasta 

ya da yaralıların hayatını tehlikeye sokar. Bir ambulansın yakıt deposu yarım 

depodan daha az olmamalıdır.  
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UyuĢturucu Etkisinde Bulunan Vakalar 

Madde ile sinir sistemi arasındaki etkileĢmeden doğan, kendini psikolojik 

ve bazen de fiziksel belirtilerle gösteren bir durumdur. KiĢide, maddeye karĢı 

özlem veya açlık oluĢturmasından ötürü, devamlı ya da periyodik olarak 

kullanılması isteği doğar. Bu gibi vakalara müdahale eden tıbbi ekiplerimiz 

kiĢinin sözlü ve/veya fiziksel saldırısına uğrayabilmektedirler. Bu tür 

davranıĢların çok yaygın olduğu ülkelerde sıktır; Ancak bizim ülkemizde de 

giderek artan bir tehlike söz konusudur.  

Sağlık ekiplerimizin bu tür madde bağımlısı vakalara müdahalelerinde 

karĢılaĢtıkları tehlikelerden bazıları Ģunlardır; 

 

 Bilinç bulanıklığı nedeniyle tıbbi müdahaleye karĢı koyma, 

 Hakaret, küfür, taciz, 

 AteĢli, kesici, delici, ezici silahla saldırı, 

 Sağlık ekibini silah zoruyla rehin alma, 

 Cinsel taciz,  

 UyuĢturucu etkisinde olduğunu Ģiddetle inkar etme, 

 

UyuĢturucu madde bağımlısı vakaların hastalık, yaralanma gibi 

durumlarında, genelde olaya ilk müdahale eden birim, sağlık ekibidir. 

Dolayısıyla, yukarıda sıralanmıĢ menfi durumlara maruz kalmaktadırlar. Olay 

mahallinde, kolluk kuvvetlerinin olması veya olay mahalline birikmiĢ halkın 

yardım etmesi, iĢlerini bir ölçüde kolaylaĢtırmaktadır. Acil müdahale 

ekiplerinin, bu gibi vakalara müdahale sırasında, kendini koruması yani her 

zamankinden daha temkinli olmaları ve hatta ambulansla hasta nakli sırasında, 

kolluk kuvvetlerinden destek almaları bir ölçüde karĢı karĢıya kalacakları 

tehlikeyi minimize etmelerini sağlayacaktır.  

Normal bir vakaya müdahale sırasında, uyuĢturucu bağımlısı bir baĢka 

kiĢinin, tıbbi müdahale ekipleri üzerinde, olumsuz etki ve tehlikeleri de vardır. 

Özellikle alkol ve tiner vb madde bağımlısı kiĢilerin, müdahale esnasında 

hasta/yaralıları soyma, kap kaç, taciz gibi eylemlerde bulunmaları geçmiĢte 

yaĢanmıĢ örneklerdir. Sağlık ekibinin, hasta/yaralılara yönelik yapılan bu tür 

saldırılara engel olmak istemesi, saldırının kendilerine yönelmesine neden 

olabilmekte ve hatta ciddi yaralanmalarla neticelenmektedir.  

Tıbbi müdahale ekiplerinin, kendilerini bu tür tehlikelerden korumaları, 

üstüne üstlük vakaya optimum müdahaleyi yapabilmeleri, sanıldığı kadar kolay 

değildir. UyuĢturucu madde etkisinde olan kiĢiler, sağlıklı düĢünememekte, 
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bilinç bozukluğu ve öfke içinde olabilmektedirler. Ekibin, hasta/yaralı ve 

kendilerine yönelik bu gibi saldırılara karĢın, sakin ve ikna yöntemiyle tepki 

vermeleri önerilebilir.  

 

Hasta Yakını Tacizleri ve Saldırıları 

Hasta yakını tacizleri, hastane öncesi ve hastane acil müdahale 

ekiplerinin, sıkça karĢılaĢtıkları bir durumdur. Hasta yakınları, kendileri ile kan 

bağı olan ve/veya diğer yakınlarının, tıbbi yardıma gereksinim duymaları 

durumunda, olağanüstü öncelikli hizmet alma beklentisine girerler. Ġçinde 

bulundukları psikolojik durum, yakınını kaybetme korkusu, tıbbi yardımın 

önceliği ve kalitesi konusundaki kuĢkuları saldırıya dönüĢebilir.  

Hasta yakınları, her ne kadar tedavi ortamına sokulmasalar da merak ve 

endiĢelerine engel olamayıp tedaviyi görmek isteyebilirler. Acil müdahale 

ekipleri, vücut dili okuma yöntemi ve hasta yakınlarının manasız talepleriyle 

tehlikeyi önceden sezebilir ve önlem alabilirler. Ġster olay mahallinde, ister 

hastanede, bu gibi taciz ve saldırılar karĢısında, kolluk kuvvetleri, olay 

mahalline birikmiĢ halk ve hastane özel güvenlik görevlilerinden yardım 

almalıdırlar. Kendilerini savunmak adına tepki vermeleri, sonrasında telafisi 

mümkün olmayan neticeler doğurabilir.  

Tıbbi müdahale ekipleri sorunlu vakalarda yani muhtemel bir saldırının 

sezinlenmesi durumunda hastane kolluk kuvvetlerine ( Polis, Özel Güvenlik 

Görevlisi) bu bilgiyi vererek can güvenliklerinin sağlanmasını isteyebilirler. Bu 

konuda yetersiz olan güvenlik personelinin hastane yönetiminince arttırılma 

talebi yapılabilir. Hastane giriĢlerinde güvenlik noktalarının oluĢturulması 

ateĢli, kesici, delici silahlarla hastaneye girmek isteyen kötü niyetli kiĢilere 

yönelik etkin bir güvenlik önlemi olabilir. Hastanelerde istihdam edilecek sivil 

güvenlik ekipleri saldırganların teĢhisi ve etkisiz hale getirilmeleri konusunda 

önleyici ve caydırıcı bir güvenlik çemberi oluĢturabilir.   

Özellikle büyük kentlerde görev yapan, hastane öncesi ve hastane acil 

müdahale ekipleri, Ģüpheli unsurlar konusunda bilgili ve donanımlı olmalıdırlar.  

Ekiplerin dikkat etmesi gereken haller Ģunlardır. 

 

ġüpheli Belirtiler ve Tanımı 

Suç unsuru bulunma ihtimali gösteren belirti ve iĢaretleri biliyor olmak 

gerekir. ġüpheli belirti kiĢi ya da eĢyanın suçlu veya tehlikeli olduğu anlamına 

gelmez. O an için sadece riskli veya Ģüphelidirler.  
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Örneğin; 

 

 Kılık kıyafeti kiĢinin konumuyla, hikayesiyle uyumlu mudur?  

 TaĢıdığı eĢya veya çantası ile uyumu?  

 Örneğin, çantadaki bir isme ait baĢ harfler onu taĢıyan kiĢiye mi 

aittir?  

 Ya da çantanın hacmi ile ağırlığı arasındaki orantısızlık. 

DavranıĢlarında uygunsuzluk var mıdır?  

 Hasta ya da yaralı veya yakınları her hangi bir uyuĢturucu 

madde etkisinde midir?  

 Hasta veya yaralı yakınları gereksiz saldırgan bir tutum 

içerisindeler mi?  

 

ġüpheli belirti ile karĢılaĢıldığında ne yapılması gerekir? 

Yapılması gereken Ģey tabi ki bu Ģüpheden kurtulmaktır. Peki bu nasıl 

olur? Tabi ki sorarak. ġüphe dediğimiz Ģey zihinde uyanmıĢ bir sorudur zaten. 

Madem ki ortada bir soru vardır, bunun sorulması ve cevap alınması gerekir.  

Eğer Ģüpheli bir insan ise onunla, ya da Ģüpheli bir nesne ise sahibi veya 

onun hakkında bilgi verebilecek biri ile konuĢmak, onlara sorular sormak, teyit 

almak gerekir.  

Alınan cevaplar tatmin edici ise sorun yoktur; Ģüphe kalkar. (Hikayeyi iki 

kez anlattırmak, çeliĢki yakalayıp üzerine gitmek iyi bir yöntemdir.)  

Eğer cevaplar da yetersiz ise yeniden soru sorulmalı, Ģüphe ortadan 

kaldırılamadı ise bahsi geçen Ģüpheli kiĢi veya nesneden uzaklaĢmalı ve kolluk 

kuvvetlerinde bildirilmelidir.  

ġüpheli belirtiyi fark edebilmek bizi otomatik olarak hazırlık safhasına 

sokar. Bu yüzden bir olayla karĢılaĢsak bile Ģoka girmez ve gereken 

müdahaleyi yapar, bu arada kendimizi de koruyabilmiĢ oluruz. Böylece 

eylemcilerin ya da saldırganların ellerindeki en önemli avantajı almıĢ ve 

avantajlı hale biz geçmiĢ oluruz. Aksi halde ne olacaktır? Baskı altında 

kalındığı için eylemciler ya da saldırganlar bizi gafil avlayacaktır. ĠĢte Ģüpheli 

belirti toplayabilmek, onları yorumlayabilmek ve değerlendirmek siz tıbbi 

müdahale ekipleri için önem taĢımaktadır.  

Zaman baskısı altında iken Ģüpheli belirtileri görmek çok mümkün 

değildir.  Tıbbi müdahale ekiplerinin yaptıkları iĢ gereğince hep zaman baskısı 

altında kaldıkları da bilinmektedir. Örneğin vakanın aĢırı kan kaybı, hayati riski 
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olay yerinde  bulunan ve ekibin zarar görmesine neden olacak insan, nesne, araç 

gibi Ģüpheli belirtileri görmesine engel olacaktır. Peki ne yapmalı? Hazırlık 

safhasına geçilmeli, ancak bu tür vakaların simule edilerek, bire bir yaĢanarak, 

eğitimlerle risklerin minimize edilebilmesi mümkündür. Sağlık ekiplerine 

yönelik bu konuda verilecek farkındalık eğitimleri de fayda sağlayacaktır. Siz 

sağlıklı ve güvendeyseniz yardıma gereksinim duyan insanlara müdahalede 

bulunabilirsiniz. Dikkat ve uyanıklık kavramı sizin daha etkin ve hızlı karar 

vermenizi sağlar.  

 

ĠletiĢim KargaĢası  

Ülkemizde acil müdahaleye gereksinim duyan insanlar 3 farklı numarayı 

çevirmek zorundalar. Yangın için 110, polis için 155, ambulans için 112. Bu üç 

müdahale biriminin de ortak özelliği bir vakaya müdahale etmeleridir. Madem 

ki her biride bir vaka için halkın güvenliği, sağlığı ve huzuru için hizmet 

vermekteyse neden üç farklı numaradan onlara ulaĢmak zorundayız! Ayrıca 

yaĢlı ve okur yazar olmayan insanların bu üç numarayı ezberlemelerini 

bekleyemeyiz! Bir trafik kazası vakası ve yangın vakası için itfaiye, polis ve 

ambulans gereklidir. Ġnsanlar teker teker bu üç numarayı arayıp yardım istemek 

zorunda kalmaktadır. Bu durum zaman kaybı, müdahale birimleri arasında 

koordinasyonsuzluk, iletiĢim kargaĢası gibi olumsuz durumlar doğurmaktadır. 

Ayrıca vakaya optimum müdahalenin yapılmasına engel bir durumdur. 911 

modeli ve bir koordinasyon merkezi tüm bu kargaĢayı düzeltecektir. Diğer bir 

deyiĢle acil müdahaleye gereksinim duyan insanlar tek bir numarayı 

çevirmelidir. Koordinasyon merkezi vakanın durumuna göre aynı anda 

müdahale birimlerini olay yerine sevk etmelidir. 

 

Eğitim 

Paramedik yetiĢtiren okullarda ve hali hazırda görev baĢında bulunan acil 

tıbbi müdahale ekipleri aĢağıdaki konularda eğitim almalıdır. Bu konular 

okullarda müfredata alınmalıdır. Bunun dıĢında belli periyotlarda yapılacak 

simülasyon eğitimleri sağlık ekiplerinin bu anlamda kalifikasyon seviyelerini 

yükseltecektir.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

182 

 

Eğitim Ana BaĢlıkları 

 Ġnsanlarda, Nesnelerde ve Araçlarda ġüpheli Belirtiler, 

 Adli Vakalara Müdahale Yöntemleri, 

 Madde Bağımlılarına Müdahale, 

 Baskı Altında Hareket, 

 KiĢisel Güvenliğin Sağlanması, 

 Rehin Alınma Halinde Hareket Tarzı, 

 Takip Edilme Halinde Hareket Tarzı, 

 ĠletiĢim, 

 Vücut Dili. 

 

Personel Ġçin Mobil Panik Butonları 

Mobil panic butonu personelin ambulanstan uzakta bir yerde vakaya 

müdahale esnasında tehdit altında olması halinde durumu merkeze bildirecek 

bir donanımdır. Mobil panic butunları personelin bulunduğu adresi SMS olarak 

gönderir. Merkezde bulunan dijital harita üzerinde personelin bulunduğu konum 

belirlenir. Tehdit altında kalınan ortam merkezden dinlenebilir. Mobil panik 

butonları paramediklerin karĢı karĢıya kalacakları tehditleri anında merkeze 

iletir. 

 

Ġstasyonların Güvenliği 

Ambulansların konuĢlandırıldığı istasyonlar polis karakolları veya il, ilçe 

emniyet müdürlüklerine yakın yerlerde inĢa edilmelidir. Bunun mümkün 

olmadığı yerlerde ise istasyonların fiziksel ve elektronik güvenlik sistemleriyle 

donatılarak korunaklı olmaları sağlanmalıdır. Güvende olmayan ambulans ve 

personelden hayat kurtarmaları beklenemez. 

Siz sağlık çalıĢanlarına ihtiyacı olan herkes adına hepinize güvenli bir 

yaĢam dilerim... 
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AFGANĠSTAN SORUNU, ORTA ASYA VE TÜRKĠYE‟NĠN ROLÜ 

Sabir ASKAROV

 

ÖZET 

Afganistan‟dan çekilme kararı alan NATO, çekilme sonrası 

yaĢanabilecek iç savaĢ senaryolarına karĢı Afganistan‟da ve Orta Asya 

ülkeleriyle bölgede söz konusu güvenlik sorunlarına yönelik Ģimdiden ABD, 

Almanya ve Ġngiltere öne çıkarak, planlar kurmakta ve kararlar almaktadır. 

Afganistan ve Pakistan sorununda önemli adımlar atmıĢ olan Türkiye bölgede 

saygınlık sahibi bir ülkedir. Orta Asya ülkeleri üzerinde de ekonomik ve 

tarihsel-kültüler bağları söz konusu nedeniyle 2014 sonrası bölge güvenliği 

konularında bölge ülkeleriyle iĢbirliği içerisinde hareket etmesi gerekir.  

Anahtar sözcükler:  Afganistan, Pakistan, Taliban, ABD, Rusya, 

Ġngiltere, Almanya, Rusya, Stratejik ĠĢbirliği Konsey, Güvenlik, Askeri üsler, 

Türkiye, Orta Asya Ülkeleri 

 

 

THE PROBLEM OF AFGHANISTAN, CENTRAL ASIA AND THE 

ROLE OF TURKEY 

ABSTRACT 

NATO countries decided to withdraw troops from Afghanistan. After the 

NATO withdrawal different variants of a civil war, that will result 

indestabilisation of the region and security problems in Afghanistan and Central 

Asia, are taken into consideration. The USA, Germany and Great Britain are 

developping plans and taking decisions how to prevent them.On Turkey's 

initiative the important steps forward the settlement of theAfghanistan-Pakistan 

conflict were taken. As Turkey has cultural and historical ties with the Central 

Asian Countries, it will cooperate with them in the sphere of security questions. 

Keywords: Afghanistan, Pakistan, Taliban, USA, Russia, Britain, 

Germany, Russia, Strategic Cooperation Council, Security, Military bases, 

Turkey, Central Asian Countries 

 

 

 

                                                           
 Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Yüksek Lisans. e-mail: 

sabiraskarov@hotmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

 

186 

 

1979 yılında Kabil Sosyalist Hükümeti kendisine muhalefet yapan 

aĢiretlere karĢı Sovyetler Birliği‟nin desteğini istemiĢ ve Kızıl Ordu 

Afganistan‟a kısa süreliğine girmiĢ olsa da 1988‟e kadar ülkeyi iĢgal altında 

tutmuĢtur. Kızıl Ordunun çekilmesiyle birlikte Sovyetlere karĢı savaĢmıĢ olan 

mücahitler kendi aralarında çatıĢmaları nedeniyle iç savaĢ 1996 yılına kadar 

sürmüĢtür. Pakistan gizli servisi tarafından örgütlenmiĢ olan Taliban, 

Afganistan‟a müdahale etmesiyle iç savaĢa son vermiĢ ve iktidarı ele 

geçirmiĢtir.  ġeriatla yönetilen Afganistan sınır ülkeleriyle sorunlar yaĢamakla 

birlikte Orta Asya ve Kafkas‟lara kadar Ġslami hareketleri desteklemekteydi. 11 

Eylül 2001 terör saldırılarıyla birlikte ABD önderliğinde Uluslararası Koalisyon 

Güçleri, Taliban Afganistan‟ını El-Kaide‟ye destek verdiği ve barınma sağladığı 

gerekçesiyle iĢgal etmiĢtir. Afganistan müdahalesine Orta Asya ülkeleri askeri 

üslerle, Rusya ise hava ve kara koridorlarını açarak geniĢ destek vermiĢtir. 

Ancak 2011 yılına gelindiğinde Taliban‟a karĢı yürütülen savaĢ baĢarıya 

kavuĢturulamadı ve Afganistan‟da istenilen güvenlik ve istikrar sağlanamadı. 

2014 yılına kadar yabancı barıĢ güçlerinin tamamı Afganistan‟dan 

çekileceğiyle ilgili karar alındı.  2001‟den itibaren ülkenin her yerine 

konuĢlanmıĢ olan askeri garnizonlar bir taraftan ülkede iç savaĢı önleme iĢlevini 

görmekteydi. NATO güçlerinin ülkeden ayrılmasıyla, meĢruiyeti tanınmayan 

Kabil yönetimi ülke çapında iktidarını kabul ettiremeyeceğine göre 

Pakistan‟dan Afganistan‟a geri dönecek olan Taliban bu boĢluğu doldurmaya 

kalkacak ve Kuzey Ġttifakı‟nın da dâhil olacağı iç savaĢ kaçınılmaz olacaktır. 

Bu çatıĢmalar sadece ülke içini değil çevre ülkeleri ve bölgeleri etkileyecektir. 

Bu geliĢme en fazla Orta Asya ülkelerini, dolayısıyla da Fergana Vadisini etkisi 

altına alacaktır.  BaĢta Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan, sonra da 

Kazakistan ve Rusya‟nın içlerine kadar sorunlar uzanabilecektir. 

Afganistan‟dan çekilirken, yabancı güçlerin iki konuda önlem almaya 

çalıĢtığı görülmektedir. Birincisi Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve ülke 

içi istikrarın Afgan güçlerinin kendileri tarafından yerine getirmelerini 

sağlamaktır. Bu konuda, yani Afgan askerlerini ve kolluk kuvvetlerinin 

eğitilmesinde Almanya ve Ġngiltere üslenmeye çalıĢmaktadır.  Almanya 2024 

yılına kadar Afganistan‟a desteğinin kesintisiz devam edeceğini açıklamıĢtır ve 

ülkenin istikrarını ve olası iç savaĢın çıkmasını engellemeye çalıĢacaktır.  

Bununla ülkede varlığını ve etkisini devam ettirecektir. ABD Kabil yönetimiyle 

askeri üsler konusunda görüĢmeler yürütmektedir. Dolayısıyla Amerika, Irak‟ta 

olduğu gibi Afganistan‟da da üslerle varlığını süründürecektir. 

Ġkinci alınması planlanan önemli önlem ise, olası Afgan çatıĢmaların 

sonucunda Orta Asya‟ya yansıyabilecek sorunların önlenmesidir. Bunu da 

Afganistan‟la olan sınır bölgelerinin kuvvetlendirilmesi ve bu ülkelerin direnme 

güçlerini artırılması olacaktır. Bunu da ABD Afganistan‟dan çekilirken askeri 

malzeme ve silahları Özbekistan ve Tacikistan‟a bırakma ve bu ülkelerin silahlı 

kuvvetlerinin modernizasyonunu gerçekleĢtirmesini planlamaktadır. Bunun 
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karĢılığında da o ülkelerde askeri eğitim merkezlerini kurmayı amaçlamaktadır. 

Tacikistan ABD‟ye askeri üs verebileceğini açıklamıĢ, bu geliĢme Rusya 

tarafından endiĢeyle karĢılanmıĢtır. Zaten NATO Tacik-Afgan sınırındaki 

güvenlik kontrol noktalarını modernleĢtirdi. Bunun yanında Afgan-Tacik 

sınırında 300‟e yakın Rus askeri birlikleri görev yapmaktadır. Özbekistan‟ın 

Özbek-Afgan sınır yakınındaki Termiz Ģehrinde Alman askeri üssü 

bulunmaktadır. Bir de Alman birlikleri Afganistan‟ın kuzey sınırlarında, yani 

Özbek ve Tacik sınırlarının yakınlarında görev yapmaktadır. Dolayısıyla da bu 

ülkelerle sıkı iĢbirliği içerisinde olup bu iki ülkeye etkisi de söz konusu 

olacaktır. 

Rusya bu duruma karĢı Orta Asya ülkeleriyle birlikte Afganistan‟dan 

gelebilecek olası tehditlere karĢı Kolektif Güvenlik AntlaĢması Örgütünü 

harekete geçirmeye çalıĢmaktadır. Bu durumda da Kazakistan ve Kırgızistan‟la 

yoğun iĢbirliği içerisinde çalıĢacaktır. Kazakistan Avrasya Birliği projesine 

katılması, bu projeye aktif bir Ģekilde talip olan Kırgızistan‟ı da harekede 

geçirecektir.  2014 yılında ABD üssünün boĢaltılmasını talep eden BiĢkek, 

Amerika ile iliĢkilerinde soğuk rüzgârlar estirmiĢti. Diğer taraftan 1999 yılında 

yaĢanan savaĢın tekrarlanması tehlikesi nedeniyle kendisi için güvenilir liman 

aramaktadır. 

Görüldüğü gibi 2014 yılına doğru ilerlerken söz konusu Batı ülkeleri 

Afganistan ve Orta Asya ülkelerine kendi varlıklarını devam ettirmek için 

yoğun çaba içerisine girmiĢlerdir.  

Peki, bu geliĢmelerde Türkiye‟nin rolü ne olacaktır? 

Afganistan‟a Uluslararası BarıĢı Destek Güçleri (ISAF) yerleĢmeye 

baĢladığından itibaren 1600 Türk askeri mevcuttur. Ancak Türk askerleri 

Taliban‟a karĢı savaĢ yürütmemiĢ, Ocak 2004‟ten itibaren Afganistan‟da NATO 

Sivil Temsilciliğini Türkiye üstlenmiĢtir. Bu çerçevede sivil amaçlı birçok 

projeyi hayata geçirmiĢ olan Ankara Yönetimi, Afganistan ile tarihsel bir 

dostluk ve kültürel bağlarını güçlendirmiĢtir. NATO‟da tek Müslüman ülkesi 

olması Afgan halkları için önemli saygınlık kazanmıĢtır. 

Afganistan‟ın istikrara kavuĢturulması askeri yöntemlerle olamayacağına 

göre bunu siyasi yöntemlerle yapılması gerekir. Bunu da Taliban‟ın siyasi 

sürece dâhil edilmesi olacaktır,  bunun gerçekleĢmesi için Taliban‟a silahları 

bırakması Ģartı getirilmiĢtir. Ancak Kabil yönetimi ve yabancı güçlerle savaĢ 

halinse olan Taliban üzerinde en etkili olan Pakistan olduğuna göre 

Afganistan‟da barıĢın sağlanması Pakistansız olanaksızdır. ABD ile son 

zamanlarda büyük sorunlar yaĢayan Pakistan‟ın sürece dâhil edilmesi Türkiye 

tarafından yapılabilir. Ġki ülke arasında Afganistan‟la olduğu gibi tarihten gelen 

hem halklar arasında hem de devletlerarasında kardeĢlik bağı söz konusudur. 

2007‟den itibaren Afganistan ile Pakistan arasındaki anlaĢmazlıkları Türkiye 

kendinin de bulunduğu “üçlü zirveler” mekanizmasıyla çözmeye çalıĢmaktadır. 
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Türkiye‟nin büyük Ģehirlerinde gerçekleĢmiĢ olan zirveyle iki ülkenin sorunlu 

konularının görüĢülmesi ve bir kaç alanda iĢbirliğinin güçlendirilmesini 

sağlamıĢtır.  Dolayısıyla Afganistan-Pakistan iliĢkilerinin normalleĢmesinde ve 

Afganistan‟ın siyasi istikrara kavuĢturulmasında Pakistan‟ı katılımı için Türkiye 

daha aktif rol üslenmeli ve Pakistan‟la güvenlik konusunda iliĢkisini daha da 

sıkılaĢtırmalıdır. 

Afganistan sorunundan en çok etkilenmiĢ ve etkilenecek olan Orta Asya 

ülkeleri olduğunu söylemiĢtik. Peki, bu durumda Türkiye‟nin rolüne bakılacak 

olursak. Türkiye‟nin bölge ülkelerine yönelik dıĢ politikası çok açık biçimde 

hassasiyetini gösteriyor. Türkiye bu ülkelere karĢı tarihsel, kültürel yakınlık 

nedeniyle bu ülkelerin sorunlarını kendi sorunları gibi görmektedir. Bölge 

ülkelerinin siyasi istikrarı ve ekonomik kalkınmaları Türkiye‟nin öncelikli 

hedeflerindendir. Orta Asya ülkelerinin en önemli sorunlarından biride Ģüphesiz 

güvenliktir. 1990‟lar boyunca Tacikistan iç savaĢı, 1999‟da Kırgızistan‟da 

Batken savaĢı ve bu savaĢın Özbekistan‟a etkileri, Fergana Vadisindeki dini 

akımların bu ülkelerde iktidarlarını karĢı faaliyetleri bu meselenin ciddiyetini 

göstermektedir. Türkiye Orta Asya ülkelerinin güvenlik konularında önemli rol 

üslenmelidir. NATO‟nun ABD, Ġngiltere, Almanya gibi önde gelen devletleri 

bölge ülkeleriyle Ģimdiden güvenlik alanında iĢbirliğine girmiĢleridir. NATO 

çerçevesinde Türkiye‟de daha öne çıkarak Özbekistan, Tacikistan ile güvenlik 

önlemleri konusunda görüĢmeler yapmalıdır. Bu geliĢme Özbekistan ile belirsiz 

olan iliĢkilerde belki yeni bir ivme kazandıracaktır. Kırgızistan ve Kazakistan 

ile NATO dıĢında faaliyetler yürütmesi gerekir.  Kırgızistan‟ın ordusunun 

modernizasyonu ve bunu Türk ulusal silahlarla yapılması ve personelinin 

eğitiminde ikili anlaĢma çerçevesinde yapılmalıdır. Orta Asya‟da olası güvenlik 

sorunların önüne geçmek için Rusya çalıĢmalarını artıracaktır. Bazı güvenlik 

konularında Rusya ile fikir alıĢ veriĢi çerçevesinde olunması, Türkiye‟nin 

faaliyetlerini kolaylaĢtıracaktır. Rusya ile Türkiye rakip olarak değil, iĢbirliği 

içinde olunması o ülkeleri de tercih yapmak zorunda bırakmayacaktır. En son 

Moskova‟da gerçekleĢen KGAÖ zirvesinde örgüt üyelerinin öncelikle ortaklaĢa 

çözmeleri gereken iki noktada uzlaĢmıĢlardı. Ġlk ve en büyük sorun alan 

Afganistan sorununun üstesinden gelinmesi amaçlanırken, ikincisi ise Batı 

etkisinin sınırlandırılması, yanı askeri üslere izin verilip verilmemesi konusunda 

konsensüsle/oybirliğiyle karar alınmıĢtır. Batı olarak kastedilen ABD ve yakın 

ittifak içerisinde olan ülkeler kastedilmektedir. Almanya,  Rusya ile tekrar 

iliĢkilerini yoğunlaĢtırmakta ve dıĢ politikasında bağımsız hareket etmektedir. 

Son yıllarda Türkiye git gide ulusal çıkarlarına uygun ve ABD ve Batı 

ülkelerinden ayrıĢan dıĢ politika izlediğini herkes tarafından bilinmekte ve 

Rusya‟da buna olumlu bakmakta ve gözünde Türkiye‟ye saygınlığı daha da 

artmaktadır. Çünkü tehdit olarak ABD‟nin etkisinin artmasını görmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye Orta Asya Cumhuriyetleriyle güvenlik konularında Rusya 

faktörünü göz önünde bulundurması gerekir. Bu ülkelerin güvenliklerini 

sağlamak için daha önce yapılmıĢ ikili anlaĢmalar çerçevesinde yürütülmelidir. 
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Örneğin Kırgızistan-Türkiye 2011yılında imzalanmıĢ olduğu Stratejik ĠĢbirliği 

Konseyi çerçevesinde yapılmasıdır. Rusya ile de daha önce benzeri anlaĢma 

yapılmıĢtır.  

Afganistan‟dan çekilme sürecinin baĢlamasıyla Batı güçleri bölgede 

etkisinin devam etmesi için öne çıkmaya ve siyasi hamleler yapmaya 

baĢlamıĢlardır. Türkiye 2001‟de bu yana Afganistan‟ın istikrarında önemli 

katkılar sağlamıĢ ve saygınlığını tüm bölgede artırmıĢtır. Orta Asya‟da 

ekonomik, siyasi ve kültürel alanda kat etmiĢ olan Türkiye önümüzdeki yıllarda 

yaĢanacak olan yeni geliĢmelerde de ciddi bir Ģekilde yer alması gerekir.  
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TÜRKBĠLĠM DÜNYADAN VE TARĠHTEN HABERLER 

 

GURUR VERĠCĠ BĠR HABER 

 

Konu:  "Visionary" 

Türkiye'ye ayak basmamıĢ ABD'li Psikiyatr  Profesörü Arnold LUDWIG, 

"in one of the most comprehensive and insightful  studies of political leadership 

ever undertaken", KING  of the MOUNTAIN adlı kitabında, 

20.nci Yüzyılda  tüm dünyada ülke yönetmiĢ, Abdülhamid'den 

Kaddafi'ye, Mao'dan Roosevelt'e,  De Gaulle'den Nehru'ya, Churchill'den 

Hitler'e, Mussolini'den Mandela'ya,  Stalin'den Nasır'a ve Arafat'a, 2000 (iki 

bin) kadar lider hakkındaki 18  yıllık araĢtırmasının sonucunda, 

377 adet belli  baĢlı devlet adamı / lider tesbit etmiĢ ve onlara 200 kadar 

değiĢik kıstasa  göre, 1'den 31'e kadar puan vermiĢ.  

PGS (Political  Greatness Scale) olarak tanımladığı bu sıralamada 

örneğin; en cok Roosevelt  ve Mao 30ar puan almıĢken, Nehru 25, Churchill 22, 

Golda Meir 12, Fidel  Castro 23, Lenin 28, Khomeini 23, Kennedy 15 puan 

almıĢlar. 

Bir  lider ; 31 puanla ve "visionary"  sıfatıyla, 20.nci yüzyılın gelmiĢ 

geçmiĢ en büyük devlet adamı / lideri  ünvanına hakkıyla layık görülmüĢ. 

O  da, Mustafa Kemal ATATÜRK  ! 

Ne yazık  ki,  basınımız ve halkımız  bu önemli gerçeğin yeterince 

farkında  değiller....  

(King  of the Mountain, The nature of political leadership, by, Arnold M. 

LUDWIG,  University Press of Kentucky, 2002.- Amazon.com 
<http://amazon.com/> ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amazon.com/
http://amazon.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM EKĠM 2012 

191 

 

GÜRCĠSTANIN AHĠSKA BÖLGESĠ, AHĠSKA TÜRKLERĠ VE 

ĠSDĠHDAM SORUNLARI 

Hamit HANCI 

 

Eylül 2012 baĢında Sarp sınır kapısından girdiğimiz Gürcistanın Batum 

Ģehrinden dağları aĢarak Ahiska ya, oradanda normal yolla Tiflis e gittik. 

Batum-Ahiska arası yaklaĢık 170 km olmasına rağmen düzgün bir yol 

olmadığından 7 saatten fazla sürüyor. Oysaki yolda pek çok yerleĢim birimi 

mevcut. 

Genelde Gürcüstan, özelde Ahiska birçok etnik , dini, kültürel topluluğun 

bir arada sakince yaĢadığı  yerler. 

Ahiska bereketli toprakları, boĢ arazileri, uygun iklimi ile yatırıma ihtiyaç 

duyan bir bölge. Gürcistanın da en ihmal edilmiĢ bölgesi. 

Halk ticaret, turizm konularında henüz acemi. Sağlık sektörü geliĢmemiĢ. 

Ahiska Türklerinin  dönüĢü kağıt üzerinde kabul edildiyse de , burada 

yaĢayacaklara sosyoekonomik destek ve isdihdam alt yapısı sağlanmazsa 

buraya yerleĢmeler ütopik olmaktan öteye geçemeyecektir. 

Buraya iki ülkenin iĢbirliği ile yapılacak bir Türk-Gürcü Üniversitesi ve 

bağlı olarak kurulacak Tıp Fakültesi hastanesinde isdihdam edilecek /okuyacak  

Ahiskalı iĢçi, memur, öğretim üyesi ve öğrenciler  ile Üniversitenin çevresinde 

geliĢecek hizmet sektörü  bölgede büyük bir canlanma sağlayacaktır. 

Üniversitede verilecek eğitim ve sağlık hizmetleri sadece Ahiska 

bölgesine değil, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Batum illerine de hitap edecektir.  

Saygılarımla 10.9.2012 

 

 

Prof.Dr.Ġ.Hamit Hancı 

Dünya Ahiska Türkleri Birliği (DATÜB) 

Meclis Üyesi 
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DATÜB  3. KEZ VATANDA 
 

Vatana DönüĢ çerçevesinde baĢlatılan çalıĢmalar ıĢığında Gürcistan‟ın bir 

yıldan beridir vermeye baĢladığı “Yurda DönüĢ Statüleri” yavaĢlama dönemine 

girmiĢken DATÜB yöneticileri kolları sıvadı. Yaz aylarında özellikle Ramazan 

ayı boyunca Ahıska‟da çeĢitli çalıĢmalar yürüten DATÜB Yöneticileri üçüncü 

defa Ahıska‟ya gitti. 

Ramazan ayı baĢında ilk önce Genel BaĢkan Yardımcısı ve Genel 

Koordinatör Sadyr Eibov ile DATÜB Genel BaĢkan Yardımcısı ve Avrupa 

Temsilcisi Burhan ÖzkoĢar beraberinde Bursa‟dan gelen Bahadır Metanoğlu, 

PaĢa Alihan ve Ahmet Köse ile birlikte vatanda önemli incelemelerde 

bulunmuĢlardı.  

Ardından DATÜB Genel BaĢkan Vekili Prof. Dr. Ġlyas Doğan ile 

DATÜB Genel BaĢkan Yardımcısı ve Avrupa Temsilcisi Burhan ÖzkoĢar 

birlikte tekrar Ahıska‟ya giderek çeĢitli ziyaretlerde bulundular. Özellikle 

Ahıska‟da yaĢayan Ahıska Türkleri‟nin sıkıntılarını inceleyen DATÜB 

yetkilileri “Yurda DönüĢ Statüleri” alan aileleri de ziyaret ettiler. 

 

Prof. Dr. Hamit Hancı Ahıska‟da 
Geçtiğimiz günlerde DATÜB Meclis Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı‟da bir 

grup vatandaĢımız ile birlikte Ankara‟da yola çıkarak Batum üzerinden 

Ahıska‟ya ulaĢtı. Ġlk defa Ahıska‟ya giden Prof. Hancı Ahıska merkezi baĢta 

olmak üzere köylere kadar giderek çeĢitli araĢtırmalarda bulundu.  

Avrupa Birliği fonları desteği ile restore edilen Tarihi Ahıska Kalesi ve 

içerisinde 1749'da yaptırılan Ahmediye Camii, Ġspanyol mimarlar gözcülüğünde 

Gürcüler tarafından restore edildi. Müze olarak ziyarete açılan Ahmediye camii 

de gezen heyet daha sonra Ģehir turu attı. 

Ahıska ve köylerini tanıma fırsatını bulan Hancı ve beraberindekiler son 

olarak Tiflis‟te incelemelerde bulunarak Türkiye‟ye geri döndüler. 
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ALTUNKÖPRÜ TÜRKLERĠNĠ TANIYALIM  

Sadun KÖPRÜLÜ 

Altunköprü bir Türk ilçesi olarak Stratejik, Tarih, coğrafik, uygarlık, 

kültür bakımından, çok eski Türk tarihinde özel yeri olan bu ALTUN KÖPRÜ 

Türk kasabası, Türk ġehri (Kerkük, Bağdat ve Kerkük, Türk Ģehirleri Erbil, 

Musul) gibi kuzey Ģehirlerle iliĢkisi bulunmaktadır. ticaret ve turizm yolu 

üzerine düĢen bu Türk kasabası eskiden beri ve bu güne kadar da Irak‟ın diğer 

Ģehirleri ile yolculuk geçidi yani transit geçit sayılmaktadır. 

Tabii güzellikleri dillere destandır. Doğa ve evrenin insan üzerindeki 

yansımaları bu beldeye adeta âĢık eder ve bir liman gibi Türk milletine barınak 

olur. Bu kasabanın havası, suyu ve güzel kokusu ile adeta misk-i  amber yapar. 

Suyu adeta baldan tatlıdır. ġairlere ilham kaynağı olur ılık esen meltem kokusu.   

YemyeĢil ağaçlarıyla sanki insanlar birbirine sarılmıĢ gibi ormanlar el eder 

birbirlerine. Gönüllerde sevgi, aĢk büyütür geleceği kurgulayan çoluk çocuk 

yaĢlı genç  Türklük kokar demet demet buket buket sevgi olur hedefler tarihe 

bir sorumluluk yükler bu atayurdu, halı örer gibi geleceğe not düĢer hayaline 

düĢer özgürlüğün ahengi..  
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 ALTUN KÖPRÜ Türkmen bölgesi anavatan Türkiye ile iliĢkisi  son 

derece önemlidir.  Adeta mesire yeri ve gezilip görülmesi gereken önemli bir 

yer sayılmaktadır. Altun köprü. Atadan dededen kalan Türk Ģehri Kerkük‟ün 

kuzeybatısından 44 kilometre sağına düĢerek, Türk Erbil Ģehrinden ise 50 

kilometre uzakta kalmaktadır.  

Tarihte köprülere, hanlara hamalara önem vermekle tanınan Uygarlık ve 

geliĢme ile kalkınmanın ve adaletin adı olan Türklerin yaĢadığını çok eski 

tarihlerden beri buralarda yaĢadığı bve bu toprakların asıl sahibi olduğu su 

götürmez bir gerçek olarak karĢımızda durmaktadır.  

 ALTINKÖPRÜ TÜRKLERĠN TARĠHSEL VATANIDIR. 

Eski çağdan beri Türk toplulukları, aĢiretleri ve ortak bilince ulaĢmıĢ 

Türk milleti bu bölgelerde sürekli yaĢamıĢladır. Örneğin, Karakoyunlu 

devletinin baĢbuğu Bayram hoca 14 yüzyılın ortasında ve bir kıĢ mevsiminde 

Altunköprü, Kerkük‟te geçirtmekteydi. Bu örnek o bölgelere ve topluluklarına 

verilen önemi göstermektedir. 

Altunköprü kasabası Türk yerleĢim merkezi olarak, buradaki Türkler 

milattan önce burası Türk‟ün vatanları olduğu tarih kitaplarında görünmektedir, 

böylece Irak Türkleri bir bölüm yazarların söylediklerine göre, bizler Osmanlı 

imparatorluğundan ve Abbasiler, Amavilarla Irak‟a yerleĢmiĢtik, Irak‟ta hiç bir 

millet olmadan bizler burada olmamız bellidir. Daha Milattan önce (ġemiro) 

olan Altunköprü adı (Derin köy) olmuĢtur ayrıca Sümerlerin Türk soyu olarak 

bilimsel yönden günümüze aktarılan buluntu ve kültürel dilleri bağlamında 

Türklükle bağlantılı oldukları tarih araĢtırmacılarının makale ve kitaplarında ve 

oluĢturdukları yapıtlarında görülmektedir. Bu bağlamda Sümerler ilk topluluk 

ve millet olarak Irak‟ın kuzeyi ve güneyinde yaĢayarak büyük uygarlıklarını 

kurmuĢlardır. Sümerler her alanda oldukça ilerlemiĢler ve bugün Irak 

oluĢturulmadan öncer Sümerlerle yakın bağı olan Türkmenlerden oldukça 

önemli özellikler parça parça günümüze aktarılmıĢ anavatan olarak batı 

tarafından oluĢturulan sınırları içerecek biçimde Irak ülkesine biz 

Türkmenlerden kalmıĢtır.   

Bu nedenle Kerkük Ģehri yüzde yüz bir Türk Ģehri olarak etrafı ve içi 

Türklük bilinciyle  Altunköprü gibi yaĢamaktadır.  

Bayat, Oğuz, Ak koyunlu, Kara koyunlu, gibi bu bölgede yerleĢen Türk 

kabilelerĠ de gelmiĢlerdir. Dördüncü Murat dönemindeki Osmanlı 

imparatorluğu ve Selçuk imparatorluklarından önemli bir nüfus bu yörelerde 

kalmıĢlardır. 

ALTUN KÖPRÜ OYMAKLARI 

Altunköprü Oymaklarına gelince, Demirel, AteĢ, Acem, Ağalar, Bekler, 

Allaf, Attar, Bakkal, Balıkçı, Balyemez, Bayraktar, Behlüller, Dilber, Azizler, 
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Hayyav ,Oruç, Sıncana, Bayat, Ģurba,  Salıhı, Seyitler, Kervancı, Doğramacı, 

SarhoĢ, Dağstanı, Acem evi, acemli, siyan, düĢap, AteĢ, Fereç, KeleĢ evi, 

divana, haydara, Köprülü,DerviĢ, Zade ve baĢka oymaklarda bulunmaktadır.. 

ALTUNKÖPRÜ KASABASINDA ÜN YAPANLAR  

ALTUNKÖPRÜ bir Türk bölgesi olarak çok sayıda yazarlar, Ģairler ses 

sanatkarı, bilginler yetiĢtirmiĢtir bunlardan ġükür Han zad, ġevket AteĢ oğlu, 

Muhsin Behçet, Av Tarik Zeynel, Ziyat Köprülü, Sadun Köprülü, Faruk Faik, 

Zanun Taha, BektaĢ Köprülü, Molla Sadun, Molla HaĢim Köprülü, Ümit 

Osman Köprülü, Satıh Köprülü, Zühdü Namık, Abdurrahman Gör ses, Kamil 

Köprülü, Sinan Köprülü, Abid Köprülü, Sitar Köprülü, Ablukadır Ömer, Zanun 

Tüfik, Kara Sadi, Cuma Kasapoğlu, Mahmut, Adnan Kasap, Diyar Köprülü, 

Ömer Köprülü vb. 

14 Temmuz 1959 Yılında Altunköprü kasabasına saldırı yapmaya plan 

çizen PeĢmergeler üç gün bekleyerek, bir türlü Altunköprü‟ye giremediler 

çünkü Türk milleti tüm güçleriyle karĢı durmaya ölmeye can, kan vermeye 

toprağa, bayrağa ant ederek bir yabancının Altunköprü‟ye girmesini 

yasaklayarak engel olarak önlerinde durdular. Kadınlar, çocuklar yaĢlılar bile 

hazırlık görerek her türlü kollanan aletleri eve bırakarak gece gündüz uyumadan 

uyak kaldılar, beklediler gelenleri saldıranları yok etmeye tüm insanlarımız 

birleĢtiler böylece düĢman Altunköprü‟ye korkudan giremediler.  

ALTUNKÖPRÜ VE KÖPRÜLÜ SOYADI.  

Altunköprü kasabasında Köprülü soyadı bugün Türkiye‟nin bir çok 

yerinde kullanılmaktadır. Özellikle Ġstanbul ve Ankarada yaĢayan Altunköprü 

aileleri Türkiye‟de bulunan Köprülü Zade Ailesiyle akraba olarak dördüncü 

Sultan Murat döneminde Altunköprü kasabasına yerleĢmiĢlerdir. Bu dönemde 

birçok Altunköprülü de Türkiye‟ye yerleĢerek, Köprülü soyadını halen 

kollanmaktadır. Türkiye‟de tanınan Köprülü zade ailesinden önde gelenlerden 

Mehmet Fuat Köprülü zadedir. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun tüm 

Türkler tarihten getirdiği bilinç ve değerlerle tek bir aile hatta kan kardeĢ olarak 

birbirleriyle akrabalık ve kanbağı içindedirler. Bu nedenle  milliyetçilik ırk 

üstünlüğü olmayıp milli birlik ve hasletlere dayalı evren doğa ve insan 

üçgenindeki felsefeyi, duyguları ve birlikteliği ve yüceliği ifade etmektedir.  
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KERKÜK‟TE  TÜRKMENLERE YAPILAN 

KATLĠAMIN 53. YILDÖNÜMÜ 

                                                                                            Hulusi ġENEL

 

 

Geçtiğimiz 14 Temmuz,  Irak Türkmenlerine –soydaĢlarımıza Kerkük‟te 

yapılan katliamın 53.Yıldönümü idi. Katliamı  darbe ile iktidara gelen General  

Kasım‟a bağlı askerler  ile  bugün ülke yöneticilerinin kardeĢ diye bağırlarına 

bastıkları, Ģapır-Ģupur öptükleri  Mesut Barzani‟nin o tarihte babası komünist  

Mustafa Barzani‟ye bağlı  PeĢmergeler-Kürtler yaptılar. 

Irak‟ta soydaĢlarımıza çeĢitli yönetimler tarafından zaman zaman  bir çok 

soykırımlar  yapıldı. 1924, 1939, 1946, 1959, 1980 ve 1991 yıllarında 

Türkmenler unutulması mümkün olmayan acılı günler yaĢadılar. ĠĢte bunların 

arasında 14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük‟te meydana gelen soykırım, 

Türkmenlerin yaĢadığı en büyük facialardan biridir. Tarihe „Kerkük Katliamı‟ 

olarak geçen bu soykırımda, insanlık dıĢı vahĢet, Irak‟ta cumhuriyetin ilanının 

1. yıldönümünde kutlama Ģenliklerine katılan çoluk–çocuk, genç–ihtiyar, 

kadın–erkek bütün Türkmen halkına yapıldı. Katliam sırasında Türkmen ileri 

gelenleride birer ikiĢer evlerinden alınarak Kerkük kıĢlasına götürüldü  burada 

kurulan sözde halk mahkemelerinde 5–10 dakikalık bir yargılama sonrası 

kurĢuna dizildiler. Daha sonra cesetleri iple motorlu araçlara bağlanıp, cadde ve 

sokaklarda dolaĢtırılarak sürüklendiler. Bazı Türkmen Ģehitlerinin cesetleri de  

elektrik direklerine asılarak üç gün-üç gece direklerde asılı bırakıldılar 

Nüfus olarak Irak‟ın üçüncü unsuru olan Türkmen toplumu, özellikle 

dikta yönetimlerin acımasız uygulamaları karĢısında yıllarca dayanmaya 

çalıĢmıĢlardır. Türkmenlerin evleri, tarım arazileri ellerinden alınmıĢ, ticarî 

faaliyetleri kısıtlanmıĢtır. Yüzlerce Türkmen memuru görevden atılmıĢ, 

yüzlercesi sürgün edilerek Türkmen bölgelerinin dıĢına gönderilmiĢtir.  

 

IRAK TÜRKMENLERĠNĠN TARĠHĠ 

Kerkük Katliamı‟nı burada kısaca hatırlattıktan sonar Türkmen 

kardeĢlerimizim Irak‟taki tarihlerine de bir göz atmakta yarar var.Yaptığımız 

araĢtırmalara ve Doç.Dr. Suphi Saatçı‟nın yazdıklarına gore Irak Tükmenlerinin  

tarihine kısaca bakarsak,  Türkmenler 1000 yıldan fazla bir zamandır  Irak‟ta 

varlık göstermekteler. Irak‟ın kuzeybatısından güneydoğusuna, Bağdat 

yakınlarına  kadar uzanan geniĢ bir coğrafi sahada yaĢayan Türkmenlerin en 

önemli yerleĢim merkezleri; Musul‟un batısındaki Telafer ilçesi ve çevresindeki 

Türkmen köyleri, Musul ve çevresindeki Türkmen köyleri, Erbil, Altunköprü, 

                                                           
 Gazeteci, TÜRKBĠLĠM Sidney Temsilcisi, E-Posta: hulusisenel@yahoo.com 
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Türkmenlerin en büyük kültür merkezi ve kalbi olan Kerkük, Tazehurmatı, 

Tavuk, Tuzhurmatı, Bayat köyleri, Kifri, Hanekîn, Karatepe ve Mendeli‟dir.  

Türkmenlere uygulanan baskılar, bu topluluğu maddî ve manevî birçok 

imkândan yoksun bırakmıĢtır. Türkçe yayın ve eğitim gibi kültürel, siyasî ve 

idarî hakları ellerinden alınan Türkmenler, ekonomik açıdan da 

çökertilmiĢlerdir. Her türlü destekten mahrum bırakılan Türkmen toplumu, 

büyük bir yalnızlığa itilmiĢtir.  

 

IRAK TÜRKMENLERĠNĠN SORUNLARI  ÇÖZÜLMELĠ 

Bu arada Irak Türkmenlerinin sorunları  ile ilgi bir ileti aldım. Ġletide 

Türkmenlerin çözüm bekleyen siyasi ve siyaset dıĢı sorunları dile 

getirilmiĢ..Üstelik bu sorunlar 2003 yılından beri giderilememiĢ. Türkiye‟den 

destek bekleniyor.Irak‟ın kuzeyindeki PeĢmergelere gösterilen ilgiden daha 

çoğuna Türkmen soydaĢlarımızın-kardeĢlerimizin ihtiyacı olduğunu 

unutmayalım. 

 

SĠYASĠ SORUNLAR 

1. Arap ve Kürtlerden sonra üçüncü millet olarak kabul edilmeleri ve en 

azından Türkmenlerin yerel yoğunluk gösterdikleri bölgelerde Türkmencenin 

resmi dil kabul edilmesi. 

2. Kerkük‟ün müstakil bir bölge olması ve Türkmenlerin bu Ģehirde her 

konuda ve en azından üçte bir hakka sahip olduklarının tescili, 

3.Telafer ve Tuzhurmatu‟nun il olmaları. 

 Bu üç haklı talep 2003 yılından günümüze kadar uzanan siyasî 

konjonktürün bir sonucudur.  

 

SĠYASET DIġI SORUNLAR 

Bu sorunlar  en az siyaset sorunları  kadar önemli. Çünkü bunlar siyaseti 

besleyecek, onlara güç ve imkân temin edecek kaynaklar. 

 1. Türkmen eğitimi 

2. Türkmenlerin ekonomik durumu 

3. Sivil toplum ve medya kuruĢlularının  güçlendirilmesi 
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MUSUL-KERKÜK TÜRKTÜR TÜRK KALACAKTIR 

ġimdi de yazar Orhan  Ketene‟nin ulaĢtırdığı bir yazıya göz 

atalım.Bakalım Irak‟ta neler olmuĢ, ne oluyor ve neler olacak. 

” Musul, Birinci dünya savaĢı sonunda Türkiyenin resmen bir parçası 

iken, Ġngilizler bir takım entrikalarla Musulu iĢgal ettiler. Türkiye, sekiz yıl 

boyunca zengin petrol kaynaklarına sahip olan bu değerli vatan parçasını geri 

almaya uğraĢtı ama, diplomatik alanda yetersiz kalınca 5 Haziran 1926 Ankara 

anlaĢmasıyla Musulu, Ġngiliz sömürgesi olan Iraka bırakmak zorunda kaldı. Ona 

karĢılık Ġngiltere ve Irak, Türkmenlerin can ve mal güvenliği için garanti 

verdiler. 

Irak kraliyet hükümeti Türklerin can ve mal garantisine uydu ve halk 

bugünlere nisbeten çok daha rahat yaĢıyordu. Türkler Türkiyeyle kültür 

bağlarını rahatlıkla devam ettiriyorlardı.Irak ve Türkiye iliĢkileri gittikce 

iyileĢiyordu. 1955‟te Türkiye ve Irakın da dahil olduğu Bağdat Paktı kuruldu.  

1958‟de kraliyetin devrilmesiyle ve Komünistlerin-General Kasım‟ın 

baĢa geçmesiyle Irak tamamen  değiĢti. Irak, Bağdat paktından çekildi ve 

Sovyet Rusyaya yaklaĢmaya baĢladı, Türkiyeyle iliĢkiler soğudu ve tabii ki 

uzantısı görünümünde olan  Türklere düĢmanlıklar baĢladi. Zira komünistler, 

Türkleri Türkiyenin gizli ordusu olarak algılıyorlardı. 

Musul petrolleri Türkiyeden yok pahasına koparılmıĢtır. O petroller 

Türkiyeye geri gelseydi, Bu ülke bu yoksulluğu çekermiydi? Tersine dünyanın 

en zengin ülkesi olurdu.Ama bu zihniyetteki yetkililer onu da beceremediler, 

beceremiyorlar.Bugün Kerkuk günluk 800.000 varille, Irak‟ın petrol ihracatinin 

yüzde 40‟nı  olusturuyor ve günde 120.000.000 Dolar gelir getiriyor 

Ataturkün ölümünden sonra iktidara gelen bazı yetkilileri 

incelediğimizde asağıdaki guruplardan birisine mensup olduklarını görürüz: 

Birinci gurup;  kendi ülkelerinin çıkarlarını gözetmeyen hatta gözardı 

eden, sadece ve sadece batının buyruğuyla hareket eden batı güdümlüsüdürler, 

yanı batının kölesidirler. Bunların hayattaki tek amacı kendi kiĢisel çıkarlarını 

sağlamaktır. 

Ġkinci gurup ise; Türk asıllı olmadıkları ve Türklük için yürekleri 

sızlamadığı için, özellikle DıĢ Türklerle ilgilenmemektedirler. Hatta ve hatta 

onlarla her türlü yakınlaĢmayı engellemektedirler. 

Üçüncü gurup ise; Türk asıllı olupta, Türklükten nasibini alamayan 

gafillerden oluĢmaktadır. Yani milli duyguları olmayan ama baĢka hülyalar 

peĢinde koĢan bireyler.Bu zihniyete bir ad takmak gerekirse, ĠHANET 

ZĠHNĠYETĠ demek yerinde olur.  Atatürk'ün ölümünden beri Türkiye'nin neden 

geriye gittiği Ģimdi anlaĢılıyor mu?                        
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Türk milletinin sabrı uzundur ve bıçak kemiğe dayanınca kükrer. 

Kükrediği zaman da kimse önünde duramaz. Bu millete karĢı iĢlenen ihanetler 

milletin bilinç altına iĢliyor ve günü gelince hesabını çok ağır soracaktır. 

Ama tüm ihanet zihniyetlerine rağmen, Anadoludan önce bir Türk yurdu 

olan ve Haçlı seferlerine ilk karĢı koyan ve tarihe gömen Atabegleri doğuran 

Musul-Kerkük Türktür Türk kalacaktır. Bugünler için ne demiĢ atalarımız? “Bu 

da geçer ya HU ! “ 
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.  Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca ve 

Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek 

Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin 

kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada yayımlanmak 

üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 15-20 

sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde yazılmalıdır: 

Üst: 5.2 cm  Sol: 5 cm   Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

Karakter: Times New Roman 11 Punto  Satır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim 

Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir. 

7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde 

düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. 

Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara 

ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

9. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak 

yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile birlikte 

dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot 

Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun 

olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. 

Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 

11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
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12. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dahil hem 

Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150 

kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

13. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email 

adreslerini de yazmalıdır. 

14. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                  Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 


