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EDİTÖRDEN
Türkbilim ailesi olarak gerek Türk Bilim Dünyası ve gerekse Uluslararası
arenada kabul görmüş ve büyük takdir toplamış disiplinler arası bilimsel bir yayın
hareketi inançlı ve idealist bir kadronun nezaretinde sürdürülmektedir. Her türlü
zor koşulları arkada bırakarak büyük bir inanç ve şevkle kısacası alın teri ve
özveriyle Aralık 2018 yılı itibariyle 25. Sayımıza da ulaşmış bulunuyoruz. Emeği
geçen tüm editörlerimize ve hakem kurullarımıza sonsuz teşekkürler ediyor,
yazarlarımızı da gösterdikleri gayretten ötürü kutluyor sağlık ve esenlikler
diliyoruz. Türk milletinin en önemli sözlerinden birisi de bilindiği gibi “başlamak
bitirmenin yarısıdır”. Bu yönde gayretimiz her türlü statünün ve çıkarın ötesinde
sadece alın terine ve hizmet aşkına dayanarak ele alındığından maddi bir beklenti
asla hedefimiz olmamıştır.
Çünkü bilim aslında bitmeyen bir sevdadır. Bilimi statülerin içine kilitlemek
asla bir ülkeye ve bilim dünyamıza yarar sağlamaz, tam aksine yeni fikir ve
enerjilerin sisteme girmesine de mani olur. İşte bu nedenledir ki her zaman dilimi
içinde daha da büyük bir sorumluluk bilinciyle bu hizmeti yürütmeyi ülkemize ve
bilim dünyamıza önemli bir görev olarak algılıyoruz.
Bu bağlamda ortaya koyduğumuz bu çalışmalar büyük Türk milletinin
çağdaşlığı yakalayabilme yolunda düşünce buluş ve çıkarımlarını kamuoyuna
sunmaya ve bilim dünyamıza açmaya ve bir nebze de olsa alanlarında tebarüz
etmiş hocalarımızın yanında yeni yüzleri ve yeni fikirleri de açığa çıkararak onları
cesaretlendirmeye yönelik gayretlerimiz olduğunu belirtmek isteriz. Diğer
önemsediğimiz konu son derece alanında tanınmış ve kabul görmüş hocalarımızın
yayınlarıyla gerek topluma ve gerekse bilim dünyamıza katkı yapmaya yönelik
yayınlarımız bizlere ayrıca huzur ve mutluluk vermektedir. Kurumsal yapıların
dahi sürekli hale sokamadıkları yayın faaliyetleri her türlü maddi katkıya rağmen
süreklilik gösteremiyor bilim adına da üzüntü kaynağımız oluyor. Bilim sadece
unvan alarak statüleri kullanmak anlamı içine sığdırılamaz.
Çağdaş dünyanın hızla geliştiği ve giderek ulaşılmaz ve erişilmez bir sürece
girdiği müşahede edilmektedir. Türklerin de aslında bilime yatkın ve üretken bir
yapısı olduğu açıktır. Önemli olan bu yapıyı ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara
da taşımaktır. Türkbilim ailesi olarak kendimize düşeni ortaya koyduğumuz
malumlarınızdır. Giderek artan oldukça yüksek olan basım masraflarımızın
tarafımızdan karşılanabilmesi ve yayının sürdürülmesi açısından son derece
mütevazı bir katkı payı almayı son sayılarımıza doğru zorunlu olarak uygulamaya
başlattık. Bu konuda yazarlarımızın titiz olmasını ortak alanın ortak dili olarak
yorumlamasını ve destek olmalarını gönülden diliyoruz. Bu yayın faaliyetimiz
ortak bir hedefin ulusal diğer bir ifadeyle bilimsel bir hedefin gerçekleşmesine
katkıda bulunması yolunda işbirliğine yönelik bir eseridir. Bunu yaşatmak ve
geleceğe taşımak hepimizin öncelikli hedefi onurlu bir görevi olmalı, bu sese kulak
verip desteklemeli ve mutlaka katılmalıdır.
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M.Ali KAYA, Carol Stevens ve Mengü ÇENGEL hocalarımızın emeklerini de
işaret etmemiz gerekiyor. İnternet dağıtım ve yönetim sorumlumuz Kutay
GÜROCAK yayın yönetimine güç katıyor. Teknik basım ve mizanpaj yönetim
sorumlumuz Bülent SAKARYA ise en büyük teşeşkkürü hak ediyor. Kısacası
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ara vermeden zamanında çıkan, hiçbir mali beklentisi olmadan ve asla bağış
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bilinç ile aitlik olgusuna da ortam hazırlamasından dolayı da mutluluk
duyduğumuzu belirtmeliyiz.
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SİMETRİK HALKLA İLİŞKİLER MODELİ ÇERÇEVESİNDE
İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUĞU
Ahmet ÖZTÜRK
ÖZET
Günümüzde işletmelerin ekonomik örgütler olmanın yanı sıra, sosyal
kimlikleri de giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yirminci Yüzyılda başta
iletişim olmak üzere yaşanan olağanüstü gelişmeler, işletmeleri sosyal kimliklerini
güçlendirme ve belirginleştirme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Halkla
ilişkiler, kurumların toplumla güçlü bağlar kurmalarını hedeflerken, iletişim ve
bilişim olanaklarının sağladığı bilinçlenmeyle, tüketici ve diğer toplumsal
paydaşların, sosyal alandaki beklentilerini de hızla arttırmaktadır. Bu realite,
işletmeleri farklı alan ve boyutlarda kurumsal sosyal sorumluluk politikaları
benimsemeye ve uygulamaya yöneltmektedir. Yönetsel fonksiyonlardan biri olan
halkla ilişkilerin amacı; çift yönlü simetrik iletişim modeli çerçevesinde, sosyal
sorumluluk uygulamalarıyla toplumun destek ve güvenini kazanmaktır. Kurumsal
sosyal sorumluluk uygulamaları bu anlamda olumlu işletme imajının oluşmasında
ve kurumsal itibar elde edilmesinde önemli role sahiptir. Pazarda rekabet üstünlüğü
elde etme bakımından, işletmeler yönünden sosyal sorumluluk uygulamaları artık
kurumsal tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline dönüşmektedir. Bu gerçeğin
farkında olan işletmeler, hem dünyada hem de Türkiye' de kurumsal sosyal
sorumluluk uygulamalarına giderek daha fazla önem vermeye başlamışlardır.
Türkiye' de büyük işletmeler sosyal sorumluluk alanında kamuoyunda olumlu
etkiler oluşturan ve farkındalık yaratan sosyal projeleri başarıyla
uygulamaktadırlar. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı giderek halkla
ilişkilerden bağımsız bir işletme fonksiyonuna dönüşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İletişim, Halkla
İlişkiler, Sosyal Paydaşlar
SYMBOLIC FRAMEWORK WITH THE MODEL OF PUBLIC
RELATIONS SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESSES
ABSTRACT
Nowadays, in addition to being economic organizations, their social
identities are becoming more and more important. The extraordinary
developments in the twentieth century, especially in communication, left the
enterprises confronted with the necessity of strengthening and enhancing their
social identities. While public relations aim to establish strong ties with the
society, the awareness of communication and information facilities also increases
the expectations of the consumers and other social stakeholders in the social
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sphere. This reality leads enterprises to adopt and implement corporate social
responsibility policies in different areas and sizes. The purpose of public relations,
one of the managerial functions; In the framework of bi-directional symmetric
communication model, social responsibility practices to win the support and trust
of society. In this sense, corporate social responsibility practices have an
important role in creating positive business image and in obtaining corporate
reputation. In terms of achieving a competitive advantage in the market, social
responsibility practices in terms of enterprises are no longer the institutional
preference and become a necessity. Businesses that are aware of this fact, both in
the world in Turkey have started to focus increasingly on corporate social
responsibility practices.
Turkey's large enterprises constitute a positive impact on public opinion in
the area of social responsibility and are successfully implementing projects that
create social awareness. The concept of corporate social responsibility is
increasingly transformed into a business function independent of public relations.
Key Words: Corporate Social Responsibility, Corporate Communications,
Public Relations, Social Stakeholders
GİRİŞ
Toplumun oluşturan bireylerin çeşitli gereksinimlerini karşılamak ve kar
elde etmek gibi ekonomik bir amaçla kurulan işletmeler, bu hedeflerine
ulaşabilmek için, ilişki içinde oldukları tüketiciler ve diğer paydaşlarıyla etkin bir
iletişim içinde bulunmak durumundadır. Geride kalan yüzyılın sonlarına doğru
artan küreselleşme eğilimlerinin en somut etkilerinden biri de, rekabete dayalı
pazar ekonomisi anlayışını, alternatifi bulunmayan sistem olarak toplumların önüne
koymuş olmasıdır. Serbest piyasa ekonomisinin esasını oluşturan rekabetin
boyutları; yerel, bölgesel ve ulusal pazarları aşarak küresel bir nitelik kazanmıştır.
İletişim teknolojileri alanındaki olağanüstü gelişmelerle ortaya çıkan, yoğun
enformasyonun hızla yayılmasıyla gelişen iletişim olanakları sayesinde, sadece
kendisine sunulanla yetinen birey ve tüketici profili yerini, irdeleyen, sorgulayan
bilinçli tüketici prototipi almıştır. Klasik liberal anlayışı simgeleyen " ne üretirsem
onu satarım " yaklaşımının yerini yirminci yüzyılda ; " neyi satabileceksem onu
üretirim " anlayışının alması da bu değişimi yansıtmaktadır. Ürün, hizmet, marka
ve firma seçenekleri çoğalan bireyler, kendileriyle ve toplumla daha başarılı ve
ikna edici iletişim kurabilen işletmeleri tercih etmektedirler. Bu durum, pazarda
işletmeleri rekabet üstünlüğü sağlama amacıyla yeni arayışlara yöneltmekte,
etkileşim içinde olduğu paydaşlarıyla karşılıklı güven, anlayış ve yarar sağlamayı
hedefleyen halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonu olarak önem kazanmaktadır.
Kurumsal iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler yöntemlerinden sosyal
sorumluluk kavramı kısaca; bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve
2
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geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir. Doğal çevreyi
koruma; müşteri tercihlerine karşı duyarlı olma; işgörenlerin temel hak ve
özgürlüklerine saygı gösterme; işletmeyi ortaklarının haklarını koruyacak ve
geliştirecek şekilde yönetme, örgütsel faaliyetlerle ilgili kamuoyuna doğru bilgi
sunma ve toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık, spor ve
sanatsal etkinlikleri gerçekleştirme ve ya destekleme gibi konular bu kavram
kapsamında değerlendirilmektedir. (Aydemir, 2007: 68) Bu bağlamda kurumsal
sosyal sorumluluk ( corporate social responsibility ); işletme faaliyetlerinde sadece
kurumsal karlılığı maksimize etmenin ötesinde, örgüt faaliyetlerinden doğrudan
ve/veya dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşların çıkarlarının da göz önünde
bulundurulması ve korunması anlamına gelmektedir. (Aktan, Vural, 2007: 95)
Tüketiciler ve diğer bireylere, kendilerini önemli ve değerli hissettiren,
sunduğu ürün ve hizmetler dışında onların ilgi, bilgi ve saygı görme
gereksinimlerini de karşılayan kurumsal davranış ve yaklaşımlar, iletişim yönetimi
argümanlarından en önemlisi olan halkla ilişkilerin temel amaçlarını
oluşturmaktadır. Bu nedenle günümüzde işletmeler açısından halkla ilişkiler
uygulamalarını, en üst seviyede gerçekleştirmek bir yönetim tercihi olmanın
ötesine geçmekte ve zorunluluk haline gelmektedir.
Kurumsal iletişim yönetiminin önemli araçlarından biri olan halkla ilişkiler
kavramının içeriği, özellikle yirminci yüzyılın ortalarına doğru yaşanan büyük
ekonomik bunalımla birlikte değişmeye ve genişlemeye başlamıştır. Bu gelişmenin
en önemli yönü; büyük ekonomik kriz sonrasında, işletmelerin ekonomik
amaçlarını gerçekleştirmenin yanı sıra, topluma karşı daha başka sorumluluklarının
olduğunun farkına varmaları ve toplumun da işletmelerden bu yöndeki
beklentilerinin giderek artmaya başlamış olmasıdır. Dünyada 1950 ' li yıllardan
itibaren, iş adamlarının hayırseverlik uygulamalarıyla başlayıp, günümüzde
kurumsal hayırseverliğe dönüşen sosyal sorumluluk anlayışı, bugün yaygınlaşan
uygulama alanlarıyla, halkla ilişkilerin sınırlarını aşıp bağımsız bir yönetim
fonksiyonuna dönüşme sürecindedir. Bu çalışmada, halkla ilişkilerde çift yönlü
simetrik model teorisinin en önemli uygulanma araçlarından olan, işletmelerin
sosyal sorumluluk alanlarının genişlemesiyle yaşadığı dönüşüm, konuyla ilgili
yaklaşımların analizi, Türkiye' deki boyutu incelenmekte ve iki binli yılların
başlarında OPET’ in başarılı olmuş bir sosyal sorumluluk projesi irdelenmektedir.
Türkiye' de kurumsal halkla ilişkilerin başarıyla uygulandığı büyük ve köklü
kuruluşların, doksanlı yıllarda başlayan, iki binlerin başlarında itibaren artan
sosyal sorumluluk uygulamalarıyla, çok önemli başarılara imza atılmış, çeşitli
toplumsal sorunların çözümüne önemli katkılar sağlandığı ve birçok toplumsal
sorunlarla ilgili farkındalıklar meydana getirildiği görülmektedir. Bugün Türkiye'
de büyük köklü kuruluşların sosyal sorumluluk yaklaşımları, uluslararası alanda
çeşitli ödüllere layık görülmektedir.
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1. KURUMSAL
İLİŞKİLER

TANITIM

YÖNTEMİ

OLARAK

HALKLA

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan liberalizm, öncelikle ekonomik ve
işletmecilik başta olmak üzere, tüm toplumsal alanlarda önemli değişimlerin
yaşandığı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Başlangıçta kar etmekle sınırlı
olan işletme amaçları, yaşanan sanayileşme hamleleri sonucunda toplumsal
yaşamda meydana gelen değişimler, bireylerin işletmelerden talep ve beklentilerini
de arttırmıştır. Değişen rekabet koşulları, kuruluşların artan toplumsal taleplere
karşı kayıtsız kalmalarını neredeyse olanaksız hale getirmiştir. Bu durum,
işletmelerin öncelikle tüketiciler başta olmak üzere, paydaşlarıyla ve toplumla
kurumsal düzeyde daha yoğun bir etkileşimi zorunlu hale getirmiştir. Bu
gereksinim, halkla ilişkiler ve diğer kurumsal iletişim yöntemleri ile karşılanmaya
başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan, ancak gerçek etkisini
yüzyılın sonlarına doğru hissettiren işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları,
örgütlerin toplumla iletişiminde ve entegrasyonunda önemli bir etken haline
gelmiştir.
Halkla ilişkiler; çeşitli ürün ve hizmet üreterek ekonomik yarar sağlayan,
özel ve kamusal girişimcilikle kurulmuş örgütlerde uygulanan, ürün ve hizmet
tanıtımının yanında kurumsal tanıtımı hedefleyen iletişim biçimidir. Halkla ilişkiler
uygulamaları, medya görünürlüğü ile kurumsal tanıtımı amaçlayan çabaların tümü
olarak ifade edilebilir.
Kurumsal kimlik oluşturmak, örgüt felsefesini yansıtacak imaj çalışmasıyla
kurumun kamuoyunda istenilen şekilde algılanmasını sağlamak halkla ilişkiler
fonksiyonunun temel görevidir. Bu anlamda, imaj çalışmasıyla algı oluşturma,
tarihin her döneminde ve her yerde hatta kar amacı olmayan kuruluşlarda da halkla
ilişkilerin varlığından söz edilebilir. Kavram olarak kullanılması endüstri devrimi
öncesine, bugünkü anlamıyla benimsenip uygulanmaya başlaması 1930' lu yıllara
ve üzerinde bilimsel çalışmalar yapılması ise 2. Dünya Savaşı sonrası yıllara
rastlamaktadır. 1960' lardan yüzyılın sonlarına kadar kavramsal içeriği yenilenen
ve gelişen halkla ilişkiler; iç ve dış paydaşlarıyla iletişimlerini sağlayan temel bir
işletmecilik kavramı ve uygulaması haline gelmiştir.
Birçok bilim disiplinine göre oldukça yeni bir alan olan iletişim; içinde yer
alması nedeniyle halkla ilişkilerin eksiksiz ve doyurucu bir tanımı üzerinde
birleşmek oldukça güçtür. Nedeni ise, binlerce tanıma rağmen, pazarlama, politika,
propaganda, reklamcılık faaliyetleriyle, kamu, özel sektör ve kar amacı olamayan
kuruluşlar gibi oldukça geniş bir uygulama alanının olmasıdır. (Göksel, Yurdakul,
2004: 4) Yirminci yüzyılda , çevresel faktörler ve diğer alanlarda yaşanan
değişimlerin kavramı nasıl etkilediğini araştıran bilim insanları ortak çalışmalar
sonucunda şu tanıma ulaşmışlardır ( Harlov,1976, akt.: Peltekoğlu, 1998: 2 ) ; " Bir
işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve
sürdürmeye yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir. " İngiltere Halkla
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İlişkiler Enstitüsü (IPR) ise halkla ilişkileri ( Jefkins, 1989, akt.: Peltekoğlu, 1998:
3 ); " Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında iyi niyet ve karşılıklı anlayışa dayalı
ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye yönelik önceden planlanmış çabalar " olarak
tanımlamakta ve halkla ilişkileri işletmelerle paydaşları arasında karşılıklı ve
olumlu ilişkiler geliştirme süreci olarak ifade etmektedir. Sabuncuoğlu' da geniş
anlamda halkla ilişkileri; kurumların toplumla bütünleşme doğrultusunda
gerçekleştirdikleri çabaların tümü olarak tanımlamaktadır. (Sabuncuoğlu, 1998: 4)
Klasik anlamda halkla ilişkileri ifade eden bu tanımları çoğaltmak mümkün
olmakla birlikte, sosyal bilimlerin doğası gereği kavramın pek çok alanla ilişkili
olmasından dolayı daha sınırlı ve somut bir tanımla açıklanabilmesi oldukça
güçtür.
Kavramın daha iyi açıklanmasına katkı sağlayacak şu ortak noktaların
varlığından söz edilebilir.(Asna, 1974: 80, Kalyon, 2012: 26-28, Sabuncuoğlu,
1998: 4-5) :

Halkla ilişkiler, örgütlerin iç ve dış çevreleriyle ilişkilerini
düzenleyen çift yönlü (interaktif) bir iletişimdir,

İşletmenin hedef kitlelerini etkilemeyi ve ikna etmeyi
amaçlayan, karşılıklı anlayış, saygı ve güven esasına dayalı köklü ilişkiler
kurmak,

Çift yönlü iletişimin gereği olarak hedef kitlelerden
gelecek geri bildirimleri dikkate almak ve gerektiğinde kurum
politikalarında değişiklik yapmaktır.

Çeşitli yönetim fonksiyonlarından biri olup, planlı ve
programlı şekilde yürütülmesi gerekir,

İlişki içinde bulunulan kitlelerle karşılıklı yarar sağlayan
sürdürülebilir ilişkiler kurma yönündeki aktiviteleri kapsayan yönetim
işlevi ve yöneticilik sanatıdır,

Örgütün iç ve dış çevresinde yer alan hedef kitlelerin
sempati ve güvenini kazanmaya yönelik stratejik bir iletişimdir,

Kamuoyun neleri beğendiğini ve sevdiğini öğrenip onları
daha çok yapmak, nelerden hoşlanmadığını da bilerek onları ise
yapmaktan kaçınmaktır.
Yirminci yüzyılın son çeyreğinin görüntüsü olan küreselleşme, ekonomik,
siyasi ve sosyal alanda büyük çaplı değişimlerin tetikleyicisi olmuş, ekonomik
kurumlar, siyasal sistemler ve toplumsal yapılar bu dönemde kendilerini, misyon
ve işlevlerini yeniden tanımlayarak sürecin gereğine uygun şekilde yapılanmaya
başlamıştır. İletişim teknolojileri alanındaki olağanüstü gelişmeler, bilginin hızla
üretilmesi, yayılması ve paylaşılması iletişim çağını başlatmış, bilgi ve tüketim
5
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toplumu olgusunu tüm ülkelerin gündemi haline getirmiştir. Toffler' ın " Üçüncü
Dalga" olarak ifade ettiği evrensel konjonktür, tümüyle iletişim ve bilişim
teknolojilerinin ürettiği bilginin oluşturduğu yeni dünya düzenidir.(Toffler, 2008:
226-227) Yeni dünya düzeni bu etkiler altında, araştıran, sorgulayan ve daha kolay
örgütlenen birey ve bilinçli tüketici profilini ortaya çıkarmıştır. Bu hızlı dönüşüm,
işletmelerin faaliyetlerini ve kurumsal iletişimlerini de etkilemiştir. Tüketiciler ve
işletme faaliyetlerinden etkilenen diğer tüm paydaşların bu yeni dönemde daha
farklı bir takım tüketici davranışları sergiledikleri, işletmelerden istek ve
beklentilerinin de arttığı görülmektedir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan, ekonomik ve siyasal sistem
farklılıklarını daha da belirginleştiren yenidünya düzeni, klasikleşen, eskiyen veya
işlerliğini kaybeden unsurları tasfiye etmeye veya yeniden şekillendirmeye
başlamıştır. Çoğulcu ve özgürlükçü demokrasilerin yaygınlaşması doğrultusunda,
insan hakları, tüketici hakları ve çevreyle ilgili, gerek devletler iç hukuk
sistemlerinde, gerekse uluslararası örgütler konuyla ilgili birçok sözleşme ve
hukuki düzenlemeler yapmışlar ve devletler imzaladıkları bu sözleşmeleri iç
hukuklarına dahil etmişlerdir. Uluslararası alandaki bu değişimler işletmecilikle
ilgili kavram ve uygulamalar üzerinde de etkilerini göstermiştir. Başlangıçta tek
yönlü etkileme çabası ve kurumsal tanıtım işlevi olarak algılanan halkla ilişkiler
uygulamalarında, bu dönemden itibaren paydaşların da süreçte daha etkin duruma
geldiği bir içeriksel değişim yaşanmaya başlamıştır. Klasik halkla ilişkiler
anlayışının özünde bir değişim olmaksızın, ağır basan ekonomik örgütsel nitelikleri
ile zayıf olan soysal kimlikleri arasında daha dengeli bir görünüme (imaja) duyulan
ihtiyaç belirginleşmiştir. Sosyal kimliklerini güçlendirme gereksinimi, kurumsal
vatandaşlık bilincinin oluşmasına ve ekonomik etkinliklerinin yanında sosyal
faaliyetlere yönelmelerini sağlamıştır.
Halkla ilişkilerin 1980' li yıllarda yaşadığı değişimde bazı akademisyenlerin
yaptıkları bilimsel çalışmalar etkili olmuştur. Grunig ve Hunt' ın, " Managing
Public Relations " (Halkla İlişkileri Yönetmek), Freeman' ın " Strategic
Management " (Stratejik Yönetim) isimli kitapları ve Ferguson' un " Building
Theory in Public Relations " (Halkla İlişkiler Kuramı) başlıklı konuşması bu
değişimin öncüsü olan çalışmalar olmuştur. Bu üç bilimsel çalışmanın ortak
noktası, örgütlerin etkilediği ve etkilendiği kesimlerle ilişkilerine yeni bir yaklaşım
getirmeleri ve bunun uygulanmasından da halkla ilişkilerin sorumlu olduğu
görüşünde birleşmeleridir. Bu değişimin somut görüntüsünü ise; halkla ilişkilerde o
zamana kadar baskın olan " örgütün avukatlığı " anlayışından; " örgüt için
ilişkilerini yöneten " konumuna geçiş oluşturmaktadır.(Van Het Hof, Hoştut, 2015:
72)
Halkla İlişkiler, kurumsal iletişim yönetiminin etkin araçlarından biri olarak
kabul edilmektedir. Halkla ilişkilerin daha önce kurumsal tanıtım yapmakla sınırlı
kabul edilen işlevi, bu dönemle birlikte, " ilişki yönetimi ", " kurumsal itibar
yönetimi ", " kurumsal sosyal sorumluluk " ve " iç ve dış paydaş teorisi " gibi yeni
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kavramlarla daha geniş bir teorik içeriğe ve uygulama alanına ulaşmıştır. Böylece
işletmeler sosyal yönü daha güçlü ve belirgin örgütsel yapılara dönüşmeye
başlamıştır.
Grunig ve Hunt' ın, kurumsal iletişim kavramının içini halkla ilişkiler odaklı
bir içerikle doldurmaya başladıkları dikkat çekmektedir. Kurumsal iletişim alanını
genişletirken " paydaş " teorisini geliştirerek, kurum kimliği ve kurumsal itibar
kavramlarını çalışmalarının merkezine almışlardır.(Vural, Bat, 2015: 55)
Stratejik iletişim yönetimi kabul edilen modern halkla ilişkilerin yararlandığı
tekniklerden, sosyal sorumluluk uygulamaları ve diğer sosyal aktiviteler, örgüt
imajını belirginleştirirken aynı zamanda kurumsal itibarını da arttırmaktadır.
Modern halkla ilişkilerin kapsamında; " güven ", " dürüstlük ", " karşılıklılık " ve "
gönüllülük " gibi elle tutulamayan, ancak işletme imajı ve kurumsal itibar
açısından büyük değer ifade eden soyut kavramlar yer almaktadır. Bunların ilkeli
ve istikrarlı yönetim politikalarıyla uygulanması güçlü kurum imajının oluşmasına
katkı sağlamaktadır.(Karatepe, 2008: 83-85) Olumlu profillere dayalı oluşturulan
kurumsal imaj ise; işletmelerin kurumsal itibar yönetiminde önemli rol
oynamaktadır.
Klasik halkla ilişkiler yaklaşımı içinde, kurumsal halkla ilişkiler gibi spesifik
alanlar yer almamakta ve medyada görünürlük sağlamak temel hedef olarak
görülmektedir. Kurumsal halkla ilişkiler alanı ise; üretilen ürün ve hizmetlerden
çok, daha kompleks tanıtım çalışmalarını kapsamakta ve finansal halkla ilişkiler,
kurum içi iletişim, lobicilik, toplumsal sorumluluk, resmi ilişkiler ve sponsorluk
gibi belirli konularda uzmanlaşmayı gerektiren alanlara ayrılmaktadır.(Aydede,
2002: 15-17) Kurumsal halkla ilişkiler, işletme ile her düzeydeki paydaşları
arasında uzun vadeli, kalıcı ilişkiler kurmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Halkla ilişkiler bunu, oluşturduğu kurum kimliği, örgüt kültürü ve kurum imajı gibi
çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirmektedir. Bunlar aynı zamanda
kurumsal halkla ilişkilerin temel bileşenleridir. Günümüzde, kriz yönetimi, insan
ilişkileri, insan kaynakları yönetimi gibi işletme ve yönetim fonksiyonları da halkla
ilişkiler kapsamında veya ilişkili yakın kavramalar olarak görülmektedir.( Bilgin,
2008: 133-141)
Klasik halkla ilişkiler, kurumsal iletişim işlevlerini dört temel model
çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Grunig ve Hunt' ın geliştirdikleri, halkla
ilişkiler uygulamalarını sınıflandıran ve geniş kabul gören bu dört model şunlardır:


Basın Ajansı / Tanıtım Modeli



Kamuoyu Bilgilendirme Modeli,



İki Yönlü Asimetrik Model



İki Yönlü Simetrik Model
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Bu halkla ilişkiler modelleri farklı hedefleri ve kullanım alanları yönünden
birbirinden ayrılmaktadır. Farklı ölçek ve sektörlerdeki konumlarına göre
işletmelerin kurumsal halkla ilişkilerinin hangi düzeyde ve nasıl
gerçekleştirileceğini teorik olarak ifade etmektedir. Halkla ilişkilerin bu dört
modeli aynı zamanda tarihsel süreç içinde, kurumsal tanıtım anlayışındaki değişimi
de ifade etmektedir.
Basın Ajansı Modelinde asıl olan; " kamuoyunun kurumla ilgili
bilgilendirilmesi " olup daha çok, işletmenin kendisini kitle iletişim araçlarıyla tek
yönlü olarak tanıtmasını esas alır. Ancak, tek yönlü iletişimlerde propaganda
tekniği hakim olduğu için verilen mesajların doğruluğu konusunda
inandırıcılık
sorunu yaşanmaktadır.
Kamuoyu Bilgilendirme Modeli; özellikle devlet yönetiminde yaygın şekilde
kullanılan yöntemdir. Siyasal iktidar ve temsilcilerinin vatandaşlarla kurduğu tek
yönlü iletişimleri bu model kapsamında değerlendirilmektedir.(Kalyon, 2012: 45)
Bu iletişim modelinin doğasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu değildir. Ancak
bu model, tek yönlü iletişimi içermesine rağmen, belirgin özelliği, paylaşılan
bilginin mutlak doğru olma gerekliliğidir. Çeşitli konularda kamuoyunun
bilgilendirilmesi, aydınlatılması ihtiyacının ortaya çıkardığı bir halkla ilişkiler
modelidir.
İki Yönlü Asimetrik Model; 1900' lerin başından itibaren uygulanmaya
başlanmış, esas olarak karşılıklı olmakla birlikte, eşitsiz (dengesiz) bir iletişimi
içermektedir. Bu modelin amacı; bilimsel verilere dayanarak ikna stratejilerini
hayata geçirmek ve hedef kitleyi ikna etmek (Kalyon, 2012: 46) olduğu için buna "
bilimsel ikna modeli " de denilmektedir. İletişim, en azından görünürde karşılıklı
ancak sonuçta " etkileşim " değil, tek yönlü olarak " etkileme / etkilenme "
gerçekleşmektedir. Bu ise, sonucu itibariyle iletişimin " asimetrik " karakterde
olduğunu göstermektedir.
Günümüzde halkla ilişkileri en iyi ifade eden ve en ideal model olarak kabul
edilen " iki yönlü simetrik model "de; eşitlik, denge ve karşılıklılık ilkesi esas olup,
taraflar (işletme-hedef kitlesi) arasında karşılıklı etkileşimin sağlanması, çift yönlü
iletişimin kurulması ve ilişkilerde dengenin varlığını gerektirmektedir.(Kalyon,
2012: 47) Kurumsal halkla ilişkiler günümüzde artık kuramsal olarak bu modelle
ifade edilmektedir.
James Grunig' in 1960' larda ortaya koyduğu "Mükemmel Halkla İlişkiler
Kuramı "ında yer verdiği " Çift Yönlü Simetrik Halkla İlişkiler Model " i
diğerlerinden farklı olarak, " Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları "nı
işletmelerin kurumsal iletişimi kapsamında ve kurum kültürünün bir parçası olarak
değerlendirmektedir.(Van Het Hof, Hoştut, 2015: 72-73) Çift yönlü simetrik
modelin, kurumsal halkla ilişkilerde benimsenip uygulanması, diğer modellerin
geçersiz ve işlevsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Kurumsal tanıtımda ideal
olan ise; tüm bu modellerin birlikte ve bir tanıtım karması olarak kullanılmasıdır.
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2. HALKLA İLİŞKİLERDE SİMETRİK İLETİŞİM MODELİ
İşletmeler, toplumsal yapının alt sistemlerden biri olan ekonominin temel
unsurlarından biridir. Ekonomik ve teknik olduğu kadar, aynı zamanda sosyal yönü
de olan kuruluşlardır. Yoğun rekabet nedeniyle bunu görmezden gelen veya ihmal
eden işletmelerin pazarda tutunabilmesi oldukça zordur. Toplumla bütünleşmeyi
hedefleyen işletmelerin, iç ve dış çevreleriyle karşılıklı ve güçlü bir etkileşim
içinde olmaları zorunludur. Bu nedenle, örgütlerde kurumsal halkla ilişkiler
faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Kurumsal halkla ilişkilerin
önemli ilkelerinden birisi; hedef kitlelerle çift taraflı ve karşılıklı ilişkiler kurulması
ve yürütülmesidir.
James Grunig ve Hunt' ın 1980' li yılların ortalarında geliştirdikleri " iki
yönlü simetrik model " in teorik içeriği, çift yönlü ve karşılıklı etkileşimi
öngörmektedir. İşletme ile toplum ilişkilerinin eşit ve dengeli şekilde yürütülmesi,
çift yönlü simetrik modelin teorik öngörüsüne uygun bir durumdur. Modern halkla
ilişkiler anlayışı, tüm işletme faaliyetlerinde paydaşlarla ilişkilerini karşılıklı ve
denge içinde yürütmeye çalışmaktadır.
Simetrik modeli, iletişimde bazı durumlarda kurumun, bazen de paydaşların
iletişimi yöneten taraf olmasını sağlamaktadır. Simetrik iletişimin başarılı şekilde
uygulanması, toplumsal yaşamın temeli olan müzakere ve uzlaşma olgusunu
geliştireceği, sosyal ilişkiler ve demokrasi kültürünün gelişmesine de katkı
yapacağı savunulmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar işletmeler, daha çok tek yönlü
yaklaşımlarla, hedef kitleleri kurum politikalarını benimseme doğrultusunda
etkileme ve yönlendirmeyi hedefleyen halkla ilişkiler modellerine uygun örgütsel
davranışlar sergilemişlerdir. Bu bağlamda, Grunig ve Hunt' ın yanı sıra Freeman ve
Ferguson' ın bilimsel çalışmaları, klasik anlayıştan modern halkla ilişkilere geçiş
açısından büyük önem taşımaktadır. Klasik halkla ilişkiler uygulayıcıları, tek yönlü
yaklaşımlarla adeta " örgüt avukatlığı " rolüyle yürüttükleri kurumsal iletişim
çizgisinden ayrılarak, paydaşlarla karşılıklı ve olumlu ilişkiler kurmaya
yönelmişlerdir. J.Grunig, 1960' lardan itibaren üzerinde çalıştığı " Mükemmel
Halkla İlişkiler Modeli " inde; organizasyon ile hedef kitlesi arasında sürekli ve çift
yönlü etkileşimin gerekliliğine yer vermiştir. (Van Het Hof, Hoştut, 2015: 72-73)
İki Yönlü Simetrik Model diğer üç modelden farklı olarak; sosyal sorumluluk
anlayış ve uygulamalarını, kurum imajın oluşması, örgütsel kültür ve kurumsal
itibarın sağlanması ve biçimlenmesi için gerekli kabul etmekte ve modelin özünü
ise," ortak fayda " düşüncesi oluşturmaktadır. (Karatepe, 2008: 83)
Simetrik model; halkla ilişkiler uygulayıcılarının; paydaşlarla, aktivist
gruplarla, anlaşma, iyi ilişkiler kurma ve bunu sürdürme adına gerektiğinde işletme
politikalarında değişiklikleri de gündeme getirecek örgütsel güce sahip olmasını
veya bu konuda yetkili olmasını zorunlu kılmaktadır. (Van Het Hof, Hoştut, 2015:
77) Peltekoğlu, çift yönlü simetrik model anlayışıyla yürütülen halkla ilişkiler
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çalışmalarında, tanıtım uzmanının örgütle paydaşlar arasında iletişim köprüsü
kurmaya ve uzlaşma zemini oluşturmaya çalışan bir mediatör (arabulucu) rolü
üstlendiğini belirtmektedir. (Peltekoğlu, 1993: 25) Sadece hedef kitleyi işletme
politikaları doğrultusunda ikna etmeyi değil, gerektiğinde bu talepler yönünde
örgüt kararlarını da değiştirmeyi kabul eden bu yaklaşım biçimi, simetrik modeli
diğerlerinden ayıran en önemli özelliktir.
Halkla ilişkilerin günümüzde, işletmeyi esas alan geleneksel anlayıştan
uzaklaştığı görülmektedir. Bu yaklaşımın yerini ise; kurumsal iletişimi stratejik
şekilde kullanan " ilişki yönetimi " almakta ve yeni bir yönetim işlevi olarak değer
kazanmaktadır. Halkla ilişkilerin, " ilişki yönetimine " dönüşmesi, örgüt ile
paydaşları arasında belirleyici olanın iletişim değil, " ilişki " olduğunun göstergesi
kabul edilmektedir. ( Van Het Hof, Hoştut, 2015: 77) Bu perspektiften
bakıldığında, salt iletişimden daha çok, toplumsal yönü ağır basan sosyal
sorumluluk politika ve uygulamalarının işletmelerin imaj ve kurumsal itibarı
yönünden daha önemli ve anlamlı hale geldiği görülmektedir. Kurumsal
güvenilirliğin ve saygınlığın önemli parametrelerinden biri olan işletme imajı,
paydaşların ve toplumun örgütü nasıl algıladıklarıyla ilgili birikimidir.(Karatepe,
2008: 83)
J.Grunig, " mükemmel halkla ilişkiler " için en etkili yaklaşımın, iki yönlü
simetrik model olduğunu belirtmektedir. Mükemmel halkla ilişkilerin bileşenleri
arasında, simetrik iletişim sistemleri, demokratik liderlik, katılımcı ve toplumsal
kültür ve örgütlerin sosyal sorumlulukları yer almakta ve modelin esasını
oluşturmaktadır.
İş yaşamında önemi giderek artan " çatışma yönetimi ", " müzakere
stratejileri " ve " uyuşmazlık çözme " becerileri de simetrik modelin kapsamında
bulunmaktadır. Bunların yanında bu modelin içeriğinin; hukuk, sosyoloji,
psikoloji, çevre ve ekoloji gibi doğa bilimleri alanlarıyla da desteklenerek halkla
ilişkiler alanında yararlanılması gerektiği öngörülmektedir.(Kalyon, 2012: 51)
Kuramsal içerikli halkla ilişkiler modellerinin, uygulamaya ne ölçüde ve
nasıl yansıdığı, tanıtım uygulamalarını ne ölçüde temsil ettiği, örgütlerin model
tercihini hangi faktörlerin etkilediği tartışmalı bir konudur. Grunig bu konuyu, dört
modelin içini dolduran " yön " ve " amaç " değişkenleriyle incelemiştir. Yön, bir
modelin mesaj yönü itibariyle tek veya çift yönlü olma biçimini ifade etmektedir.
Uygulamada tek yönlü iletişim, monolog ve sadece bilgilendirme gibi durumlarda
görülmekte, karşılıklı diyaloglar, bilgi değişimi ve görüş alışverişi gibi iletişim
faaliyetleri ise, çift yönlü iletişim etkinlikleri olarak gerçekleşmektedir. .(Kalyon,
2012: 51)
Modelin incelenmesindeki " amaç " değişkeni ise, halkla ilişkiler
yaklaşımının asimetrik mi, simetrik mi olduğunu belirlemektedir. Daha önce de
belirtildiği gibi, asimetrik iletişim; eşitsiz ve dengesiz yapısıyla halkla ilişkilerde
örgütün değil, kamuoyu etkilemeyi ve değiştirmeyi hedeflemektedir. Asimetrik
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modelin doğasında " etkileşim " den çok, tek yönlü olarak " etkileme " hedefi
vardır. Halkla ilişkilerin ruhuna gerek kuramsal, gerekse uygulanabilirlik açısından
en uygun olanı iki yönlü simetrik iletişim olup, örgütle kamuoyu arasında sadece
tek yönlü ikna çabalarıyla etkilemeyi değil, eşitliği ve karşılıklı etkileşimi
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu modelin günümüzde işletmelerin kurumsal
iletişimlerine uygunluğu, aynı zamanda müşterilerin ve diğer sosyal paydaşların
firmalar karşısında artan belirleyici rollerinin de bir göstergesidir.
Kurumsal tanıtımda yeni bir anlayış olmakla birlikte, simetrik model
kavramsal olarak halkla ilişkilerin tarihsel gelişim sürecinde her zaman var
olmuştur. Ivy Lee, Edward Bernays ve John Hill gibi bu alanın öncüleri, halkla
ilişkilerin iki yönlü iletişime dayandığını sürekli olarak vurgulamışlardır.
(Peltekoğlu, 1993: 26) Günümüzde işletmelerin artık " açık sistem " esasına dayalı
olarak faaliyette bulunmak zorunda olmalarının doğal sonucu olarak, kurumsal
iletişimde de buna uyulması gerektiği görüşü savunulmaktadır. (Sabuncuoğlu,
1998:11-16) Başka bir ifadeyle, açık sistem ilkesini benimseyen modern işletmeler,
çift yönlü simetrik modele uygun şekilde kurumsal iletişimlerini yönetmektedirler.
Örgütler de diğer canlı organizmalar gibi bulundukları ortama uyabilme
yetenekleri ölçüsünde ayakta kalabilirler. Simetrik iletişim modeli, işletmenin dış
çevresiyle entegrasyonunu kolaylaştırabilecek birikimi içermektedir. Denetim ve
özdenetimle ilgili simetrik modelin sağlayacağı olumlu etkiler, işletmenin iç ve dış
çevresiyle olası çatışmaları daha doğru yönetmesinde yardımcı olacaktır.(Göksel,
Yurdakul, 2004: 19)
Kuramsal açıdan halkla ilişkiler modelleri incelendiğinde, işletmelerin
sosyal sorumluluklarının uygulanabileceği modelin, çift yönlü simetrik iletişim
yaklaşımı olduğu görülmektedir. İşletmeler, örgütsel hedeflerini gerçekleştirmeye
çalışırken, kaynaklarını kullandıkları topluma karşı duyarlı bir tutum içinde olmak
durumundadır. Kurumun toplumla bütünleşmesini hedefleyen halkla ilişkilerin,
etik bir anlayışla hareket ederek, toplumsal duyarlılıklara uygun kurumsal
davranışlar geliştirmesi gerekmektedir. Çift yönlü simetrik modelin doğası,
örgütlerin paydaşlarıyla eşit, dengeli ve uyum içinde olmalarını öngörmektedir. Bu
bağlamda işletmelerin yasal zorunlulukların dışında, tamamen gönüllü olarak
toplumsal beklentiler doğrultusunda, sosyal sorunların çözümüne, toplumsal
özlemlerin giderilmesine yönelik faaliyetler içinde yer alması beklenmektedir.
İşletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları bir halkla ilişkiler yöntemi
olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen, günümüzde halkla ilişkiler sınırlarını aşarak
bağımsız bir yönetim işlevi haline dönüşmektedir. Kuramsal alanda ve
uygulamadaki gelişmeler, sosyal sorumluluk alanlarının giderek genişlemesi, örgüt
bütçelerinden ayrılan ve yaratılan kaynakların artması bu eğilimi
güçlendirmektedir. İşletme-toplum ilişkilerinin her alanında " karşılıklılığı " esas
alması, uzlaşmayı benimsemesi ve çoğulcu demokrasi ruhuna yatkınlığı onu diğer
halkla ilişkiler modellerinden farklı kılmaktadır.
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3. SOSYAL
TEMELLERİ

SORUMLULUĞUN

TARİHSEL

VE

DÜŞÜNSEL

İşletmelerin sosyal sorumluluğu, tarihsel derinlikte ele alındığında;
temellerinde dinsel motiflerin bulunduğu görülmektedir. Bütün dinlerde bu yönde
görüş ve inançlar mevcut olmakla birlikte, özellikle semavi dinlerin inanç kuralları
içerisinde,
sosyal sorumluluk anlayışını yansıtan mesajların bulunduğu
görülmektedir. Bu nedenle kavram çok yeni olmakla birlikte, sosyal sorumluluk
düşüncesinin dini medeniyetlerle başladığı kabul edilmektedir. Dinlerin taşıdığı
pozitif mesajların, sorumluluk anlayışının ortaya çıkmasında önemli etkileri
olmuştur. Bütün dinlerin içeriğinde yer alan; başkalarına iyilik yapma, haksızlık
yapmama, adaletli davranma, hoşgörü, merhamet, sevgi, fedakârlık, güven,
başkaları için özveride bulunma, yardımlaşma, karşılıksız iyilik yapma, doğayı ve
doğadakileri koruma gibi kavram ve davranışlar, toplumsal sorumluluk düşüncesi
ile ilgilidir.( Özgen, 2017: 36)
Musevi Dininin Peygamberi Hz. Musa, " On Emir " ile, toplumsal
sorumluluğu ön plana çıkaran bir örgütlenme anlayışının hâkim olmasına olanak
tanımıştır.(Özgen, 2017:36) Tevrat' ta; ürün kalitesi, fiyatlama, tartı ve ölçme
konularında satın alana karşı haksızlık yapılmamasını öneren sorumluluklar yer
alırken, çalışan hakları ve doğal kaynakların korunması ile ilgili mesajlar
bulunmaktadır. Benzer söylemlere diğer kutsal kitaplarda da rastlanmaktadır.(
Yamak, 2007: 11)
Hristiyanlık'da ise, toplumsal sorumluluk ile ilgili görüşler, kilisenin
öncülüğünde dile getirilmiştir. Sanayi Devrimi sonrasında sosyal sorumlulukla
ilgili ilk girişimlerin Hristiyan örgütler tarafından başlatıldığı ve oluşturulduğu
bilinmektedir.(Lantos, 2001, akt.: Yamak, 2007: 11) Sosyal sorumluluk kavramını
ilk kez kullanan Bowen, bu alanındaki en önemli eserlerden biri olan kitabında, iş
adamının
sorumluluklarını
Protestan
Dininin
kurallarına
dayanarak
sıralamıştır.(Bowen, 1953, akt.: Yamak, 2007: 11)
İslam Dini, sosyal yönetim düşüncesinin ağır bastığı bir süreçte gelişmiş ve
toplumsal yaşamda yoksullara yardım amacıyla vakıflar ve hayır kurumlarının
inşasına önem vermiştir.( Özgen, 2017: 36) İslam Dininin kutsal Kitabı Kur'an,
özellikle insanlara yapılacak her türlü haksızlıklar ekseninde bir çok kurallar
getirmiş, " kul hakkı " nı çiğnemeyi en büyük günahlardan biri olarak önemle
vurgulamıştır. Kur'an, işverenlerin çalışanlarına ve topluma yönelik hayırseverlik
faaliyetleriyle ilgili bir çok kesin hükümler getirmiştir. Buna göre; işverenin
malında diğer insanların ve genel olarak toplumdaki yoksulların hakkı olduğu
açıkça ifade edilmektedir. Yakınlarına, çalışanlarına ve muhtaçlara yardım etmesi
istenirken ve bu davranışlar yüceltilmiş, buna karşılık; hile, vurgunculuk, rüşvet,
tefecilik ve karaborsacılık gibi ticari davranış ve uygulamalar ise kötülenerek
yasaklanmıştır.(Yamak, 2007: 10) İşverenlerin çalışanlarına adaletli davranması,
ücretlerini tam ve zamanında ödemesi gibi zayıf olanı korumaya yönelik birçok
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sosyal sorumluluk içerikli davranışları Kur'an ve hadisler yoluyla telkin ederek
aynı zamanda sosyal adaleti sağlamayı da hedeflemiştir. Bireyler ve toplumsal
psikoloji üzerinde pozitif etkisi güçlü olan ruhani mesajlar, hemen her toplumda
sosyal sorumluluk bilincinin düşünsel temellerini oluşturmuştur.
Sanayi Devrimi öncesinde batıdaki temel anlayış; fakirlere yardım etmek ve
işsizlere iş bulmak devletin görev alanında kabul edilmekteydi. Buna karşılık doğu
toplumlarında ise, İslamiyetin yardımlaşma, toplumsal dayanışma gibi bir çok
kurallara dayanması, faizi yasaklayarak yardıma ihtiyacı olanlara zekat verilmesini
emretmesi, dönem itibariyle toplumsal sorumluluğun Batı' ya göre Doğu' da daha
önemli ve uzun bir geçmişe dayandığı göstermektedir.(Aktan, Börü, 2007: 16)
Sanayi Devrimi öncesi dönemlerde toplumsal yaşam ve iş ilişkilerini
belirtmek için çeşitli yasalar ve kurallar kabul edilmiştir. Bu dönemde iş hayatı
daha çok, ahlaki ve toplumsal kurallar ile ticaret yapan kişilerin vicdanı
çerçevesinde şekillenmekteydi. Bununla ilgili bilinen ilk yasalar, sosyal sorumluluk
adına tüketicileri korumayı amaçlayan Hammurabi Kanunlarıdır.(Özgen, 2017: 35)
Bugünkü anlamda olmasa da çalıştırdıkları kimselere karşı sorumlu olduğu kabul
edilen yönetici ve işverenleri sınırlayıcı nitelikte ve bazı hallerde belirli yaptırımlar
uygulanmasını öngören kuralların varlığında söz edilebilir.
12. ve 14. Yüzyıllar, ilk kapitalistlerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem
olmuştur. Katolik Kilisesinin bu dönemde toplumsal yaşamı ve iş hayatını büyük
ölçüde baskı altına aldığı ve etkilediği görülmektedir. Kilisenin baskı ve
telkinlerinin etkisiyle dönemin ilk kapitalistleri bu zorlamanın da etkisiyle sosyal
sorumluluk konusuna uzak ve karşı değillerdi.(Peltekoğlu, 1993: 182) 15.Yüzyılla
birlikte başlayan rönesans ve reformların etkisiyle, eğitim, sanat ve ticari hayat
hızla gelişmeye, çeşitli alanlarda keşif ve icatlar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle
eğitime ve bilime yönelmenin olumlu etkileri görülmeye başlanmış, üretim
artmaya, refah düzeyi yükselmeye, manevi değerlerin yerini maddi unsurlar almaya
başlamıştır.( Demirtaş, 2015:7) Rönesansla başlayan bu dönem, skolastik çağın
köhnemiş kurumlarını tasfiye ederken çeşitli alanlarda yapılan reformlarla
Avrupa'nın sosyal, kültürel ve ekonomik çehresi tümüyle değişmeye başlamıştır.
Orta çağın sonu ile sanayi devrimi arasında yaşanan Merkantilist Dönemde,
kilisenin yerini merkezi otoriter devletler almaya başlamıştır. Bu dönemde devlete
sosyal sorumluluk açısından görev yüklenilmediği gibi, ekonomik faaliyetlerde en
yüksek oranda kar etmek amaçlanmış, çalışanların ücretleri olabilecek en düşük
seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Sermayenin belirli ellerde toplanmasıyla bir
yandan zenginleşme alabildiğine büyürken, diğer yanda yoksulluğun da giderek
yaygınlaşması, toplumsal huzursuzlukları arttırmıştır. Sermaye ile emeğin ücreti
arasında farkın büyük boyutlara ulaşması ve bunun neden olduğu sonuçlar,
düşünsel düzeyde, işletmelerin çalışanlarla ilgili sorumluluklarını toplumsal bir
gereksinim olarak gündeme getirmeye başlamıştır.(Demirtaş, 2015: 7-8)
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Sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimindeki ikinci dönem; mekanizasyon
dönemi olarak da ifade edilen, sanayi devrimi sonrasıdır. James Watt' ın buhar
makinesini icadıyla başlayan bu dönem, makineleşmenin yaygınlaşması, modern
üretim araçlarının ve seri üretim yöntemlerinin kullanılmaya başlamasıyla Kara
Avrupa'sını da etkileyen sanayileşme dönemi başlamıştır. Sanayileşmenin
Avrupa'ya getirdiği en önemli yenilik, " işletme " kavramının ortaya çıkmış
olmasıdır. Bu dönemin yaygın iktisadi düşünce biçimi olan klasik liberalizmin en
önemli savunucusu Adam Smith' in görüşleri geniş kabul görmüştür. Adam Smith,
merkantilizme karşı tümüyle serbest piyasa ekonomisini savunmuştur.(Özgen,
2017: 39-40) Sanayi devrimi sonrası kütlesel seri üretim, makineleşme ve yoğun
rekabetin hakim olduğu " klasik liberalizm " dönemi başlamıştır.
Sanayi devrimi, işletmecilikte yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Pazar
araştırmaları, maliyet, üretim standardizasyonu ve üretim araçlarının tasarımı gibi
teknik konular ve bununla ilgili teknik eğitimin varlığını zorunlu kılmaktaydı.
Merkantilist kapitalistler, bu bilgi birikimine sahip olmadıkları için, eğitimli, teknik
bilgi ve beceriye sahip profesyonellere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Böylece,
sermayedar-sahip yöneticilerin yerini, sosyal sorumluluk anlayışının gelişimini de
hızlandıracak olan, modern, eğitimli profesyonel yönetici dönemi almaya
başlamıştır.(Peltekoğlu, 1993:182)
19. Yüzyıl, Avrupa'da " Endüstriyel Kapitalizm " dönemi olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla bu dönemin işletme yöneticileri de "endüstriyel
kapitalistler" olarak tanımlanmıştır. (Peltekoğlu, 1993: 182) Klasik liberalizm
dönemi Avrupa' da, klasik liberal iktisatçıların özel mülkiyet hakkını savunmaya
başladıkları bir dönem olmuştur. Sanayi Devrimi sonrasının egemen iktisadi
görüşü, endüstriyel kapitalizmdir. John Locke' un öncülük ettiği " özel mülkiyet "
düşüncesi, bu dönemin ağırlıklı olarak benimsenen ve savunulan liberal görüşü
olmuştur. Adam Smith'in, kişinin özel mülkiyet hakkını her şeyden üstün tutan "
bireyci " yaklaşımı ve devlet müdahalesini tümüyle reddeden iktisadi felsefesi,
Locke’ un " özel mülkiyet " düşüncesiyle örtüşmekteydi. Özel mülkiyet ve özel
girişimciliğin öne çıkmasıyla işletmeler, liberal ekonominin temel unsurları haline
gelmişlerdir. Bu dönemde, işletmelerin " maksimum kar " anlayışını benimsemesi,
bireyin kişisel çıkarlarını veya işletme karlarının toplumsal yararı da maksimize
edeceğine inanılmıştır. Bu bireyci ve faydacı anlayış, klasik liberalizmin
sanayileşme şekline tamamen uyan bir yaklaşım olmuştur.
Sanayi Devrimini izleyen klasik liberalizm dönemi, " laissez faire - laissez
passer " ( bırakınız geçsinler-bırakınız yapsınlar) simgesel ifadesi ve sloganıyla
özdeşleşmiştir. Klasik liberalizmi özetleyen bu deyim; devletin ekonomiden
tümüyle çıkmasını, rekabeti engelleyecek teşviklerin kaldırılmasını isteyen, devlete
sadece özgürlüklerin bekçiliği işlevini yükleyip ona " jandarma devlet " rolü biçen
klasik iktisatçıların düşüncesini yansıtmaktaydı. İktisadi liberalizmin öncüsü Adam
Smith, merkantilizmin sanayileşme için uygun bir sistem olmadığını, ekonominin
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devlet müdahalesinden kurtulması gerektiğini ve devlet korumacılığı yerine
rekabete dayalı özel girişimciliğin esas olması gerektiğini savunmuştur.
Serbest piyasa ekonomisinin özgürce ve tam rekabet koşullarında işlemesini
savunan Adam Smith, " görünmez el " teorisiyle; bireylerin ve kurumların kişisel
çıkarları için çaba harcarken harekete geçirdiği kuvvetlerin (görünmez el) piyasayı
düzenleyerek bir bütün olarak tüm topluma fayda sağlayacağını savunmuştur. Bu
görüşü benimseyen işletme sahip ve yöneticileri de, kişisel kazançlarını maksimize
etmenin dışında bir sorumluluk üstlenmemişlerdir.(Aktan, Börü, 2007: 16)
İşletmelerin, belirledikleri ekonomik amaçlara ulaşmaları onların en önemli sosyal
sorumluluğu olarak kabul edilmiştir.
Sosyal sorumluluk anlayışının gelişmesinde en önemli etkenlerden biri de
1929 yılında Amerika'da başlayan ancak tüm dünyayı etkileyen büyük ekonomik
kriz olmuştur.(Aydede, 2007, akt.: Demirtaş, 2015: 8) Amerika'da işletmelerin
büyük boyutlara ulaşmasına rağmen " görünmez el " teorisinde savunulanın aksine,
beklenen olumlu etkilerin toplumun refah seviyesine yansımaması, beklentilerin
karşılanmamış olması, işletmelere karşı kamuoyunda büyük bir güven kaybı
yaşanmasına neden olmuştur.Bu dönemde kitleler, değişen düşünce sistemiyle
işletmelerin kimlik ve sorumluluklarını da sorgulamaya başlamıştır. Halkın
güvenini kaybeden ve eleştirilen kuruluşlar, toplumla ilişkilerini düzeltmek
amacıyla çalışanlar ve müşterileri başta olmak üzere çevre ile ilişkilerine daha fazla
önem vermeye başlamışlardır. Çalışanlara, topluma ve siyasal yönetime karşı
sorumlulukları bulunduğunun farkına varan işletmeler, iyiliksever yatırımlara
yönelerek halkın güven ve desteğini yeniden kazanma yoluna gitmişlerdir.
(Kazancı, 1997, akt.: Karsak, 2016: 29) Özellikle de İkinci Dünya savaşından sonra
girişimcilerin kriz döneminde yaşananlardan gerekli dersleri aldıkları ve sosyal
sorumluluklar konusunda daha özenli davranmaya başladıkları görülmüştür.
Kurumsal imajlarını tekrar düzeltmek ve yeniden itibar kazanmak için karlarının
bir kısmından vazgeçmeye başlamışlardır. (Okay, Okay,2001, akt.: Karsak, 2016:
29) Büyük ekonomik kriz ve sonrasındaki gelişmeler, iş dünyası açısından halkla
ilişkilerin ve işletmeleri sosyal sorumluluklarının öneminin anlaşıldığı yeni bir
dönemin başlamasına zemin hazırlamıştır.
1930' lu yıllarda Amerika' da, önemli sosyo-kültürel değişimlerin etkisiyle,
kişisel ahlak anlayışından toplumsal ahlak kurallarına doğru geçiş görülmüştür. Bu
değişimle, çalışanlar elverişli çalışma koşullarına kavuşmuşlar, daha iyi ücret ve
sendikal haklar için pazarlık gücü elde ederek daha etkin hale gelmişlerdir(Aktan,
Börü, 2007: 17)
Büyük ekonomik bunalımın neden olduğu zihinsel değişimin etkisiyle,
işletmelerin sosyal sorumlulukları daha fazla gündeme gelmiştir. Bu tartışmaların
başlamasında iktisadi, politik ve toplumsal faktörler etkili olmuştur. Çıkarılan antitröst yasaları, tüketici haklarını koruyucu düzenlemeler, insan hakları ve demokrasi
alanındaki ilerlemeler, iletişim ve bilişimle ilgili gelişmeler bu dönemde işletmeleri
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sosyal sorumluluklar üstlenmeye zorlayan nedenlerden bazılarıydı. Önemli
değişimlerden birisi de, " bireyci ve faydacı " ahlak felsefesinin yerini, sosyal ahlak
anlayışının almaya başlamış olmasıdır. (Aktan, Börü, 2007: 18) İşletmeler,
bulundukları çevreyi etkileyen ve aynı çevreden etkilenen örgütler olduklarını, bu
nedenle topluma karşı sorumluluklarının bulunduğunun farkına bu dönemde
varmışlardır. Kendi çıkarlarıyla toplumsal çıkarların birbirinden ayrılamayacağı
gerçeğiyle, büyük ekonomik kriz döneminde yüzleşmişlerdir.(Balı, Cinel, 2011:
48)
İşletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili, klasik ve modern olmak üzere iki
temel yaklaşım söz konusudur. Klasik sosyal sorumluluk yaklaşımı; işletme
yönetici ve ortaklarının ekonomik çıkarlarını maksimize etmek dışında hiç bir
sorumluluk taşımadıklarını savunur. Bu anlayışın en önemli savunucusu, iktisatçı
Milton Friedman' dır. Friedman' a göre, işletmelerin tek sosyal sorumluluğu karını
maksimize etmesidir. Bunun da mevcut hukuki ve ahlaki düzen içinde topluma
yapılabilecek en iyi hizmet olduğuna inanmaktadır.(Demirtaş, 2015: 9) Friedman
ekonomide her türlü devlet düzenlemesine karşı çıkarak, devletin ekonomide
küçülmesini, ancak özgür bir pazarın siyasal ve toplumsal özgürlüklerin en önemli
güvencesi olabileceğini savunmuştur.(Van Het Hof, Çabuk, 2011: 51) Modern
sosyal sorumluluk yaklaşımı ise; işletmelerin hem kar elde etmek hem bulundukları
toplumun yaşam standartlarını korumak ve geliştirmek olduğu görüşünü
savunmaktadır.(Demirtaş, 2015:9) Bu görüşü benimseyenler daha çok
komünteryanlardan ve sol eğilimli kişilerden oluşmaktadır. Sosyal sorumlulukta
modern yaklaşımı benimseyenler; işletmelerin topluma ve paydaşlarına karşı yasal
düzenlemeye gerek kalmadan sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini savunmaktadır.
Bu tezin savunucuları, Freeman ve Reed, işletmelerin paydaşlarını, örgütün
amaçlarına ulaşmasını etkileyen ve bundan etkilenen kişi ya da gruplar olarak
tanımlamışlardır.( Van Het Hof, Çabuk, 2011: 51
Sosyal sorumluluğun ilk ve en önemli savunucularından biri olan Oliver
Sheldon’ın, 1923 yılında yazdığı "The Philosophy of Management " ( Yönetim
Felsefesi ) adlı kitabı, konuyu bilimsel açıdan ele alan ilk eser olduğu kabul
edilmektedir. Sheldon “ Yönetimin ilk sorumluluğu topluma hizmettir ” diyerek
yönetimin gelişmesinin bilimsel metotlara bağlı olduğunu ve yönetimin temel
sorumluluğunun toplumsal olduğunu savunmaktadır. (Karsak, 2016: 28) Kavramın
Amerika' lı savunucularından olan John D.Rockefeller ve Henry Ford gibi önemli
sanayici iş adamları, insan faktörüne daha az önem vermişler ve genel olarak; "
önce kar, sonra sosyal sorumluluk " anlayışını benimsemişlerdir. H.Ford, sosyal
sorumluluğu, üretimin ve karın artışı olarak yorumlamıştır. Rockefeller ve Ford'un
ortak temel felsefeleri ise; " iş dünyası için iyi bir şeyin, toplum için de iyi olacağı
" şeklindedir.(Peltekoğlu, 1993: 184)
Howard R.Bowen, 1953 yılında yayımladığı, " İş Adamının Sosyal
Sorumlulukları " ( Businnesman's Social Resposibilities ) adlı kitabında ilk kez
kurumsal sosyal sorumluluk kavramına yer vermiştir. Bowen' a göre; iş
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adamlarının, toplumun değer yargılarına uygun sosyal sorumluluk politikaları
benimsemeleri gerekmektedir.(Bowen,1953, akt.: Özgen, 2017: 34) Bowen
işletmelerin aldıkları kararların, sonuçlarını da göz önünde bulundurmak
durumunda olduklarını savunmuştur. Kavramı ilk kez kullanması ve bu alana
yaptığı bilimsel katkılardan dolayı " kurumsal sosyal sorumluluğun babası " olarak
kabul edilmektedir.( Carroll,1999,akt.: Balı, Cinel, 2011: 48)
Küreselleşme belirtilerinin hissedilmeye başladığı 1970' li yıllarda, dışa açık
liberal ekonomi politikalarının uygulanması,
tüketici davranışlarının da
değişmesine neden olmuştur. İşletmelerin sadece kar odaklı davranması, çevre ve
toplumsal duyarlılıklarının yetersiz olması, bu yıllarda kuruluşlara en çok
yöneltilen eleştiri konuları olmuştur.(Demirtaş, 2015: 13) 1980' lerden itibaren
işletmelerin sadece ekonomik faaliyetleriyle değil, sosyal yönleriyle de
değerlendirilmesi gerektiği savunulmaya başlanmıştır.(Lantos,2001, akt.: Balı,
Cinel, 2011: 48) Çok yönlü bu etkiler altında işletmelerin bir çoğu sosyal sorunlara
daha fazla eğilmeleri gerektiğine inanarak sosyal kimliklerini geliştirmeye
yönelmiştir. Medya ve bilgi ve bilişim teknolojileri, iş dünyasının faaliyetleri
üzerindeki şeffaflığı arttırmakta, kuruluşlar paydaşlarının beklentileri yanında,
çevresel, toplumsal talepler ve çıkar gruplarının baskılarıyla karşı karşıya
kalmaktadır.(Demirtaş, 2015: 13) Bu dönem, işletmelerin sosyal sorumluluklarının,
kaçınılması kolay olmayan zorunluluğa dönüştüğü bir süreçtir.
Yirminci yüzyılın son çeyrek diliminde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği,
Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı gibi uluslararası örgütler
bünyelerinde kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili birimler oluşturmaya
başlamışlardır. Bu kuruluşlar, çeşitli ilke ve standartlar geliştirerek, kurumsal
sosyal sorumlulukla ilgili hukuki düzenlemeler yapmışlardır. 2005 yılının Avrupa
Birliği tarafından " Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yılı " olarak ilan edilmesi (Balı,
Cinel, 2011: 49), yeni yüzyılın başlarında, işletmelerin sosyal sorumluluklarının
uluslararası alanda da giderek önem kazandığının güzel bir göstergesi olmuştur.
Günümüzde, giderek küçülen ulus devletlerin sosyal hizmet alanından
çekilmesiyle oluşan boşluk, uluslararası örgütlerin düzenlemeleriyle doldurulmaya
çalışılmaktadır. Uluslararası kuruluşlar, işletmelerin toplum içindeki rollerini
tanımlamakta, bir takım ilke ve standartlar belirlemektedir. ( Van Het Hof, Çabuk,
2011: 59) Bu nedenle kurumsal sosyal sorumluluk üstlenmek artık işletmeler
bakımından tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk haline gelmiştir.(Doğan ve
Varinli,2010: 9) Sosyal sorumluluğun örgütsel imaj ve kurumsal itibarın
artmasındaki etkisi ise, işletmelerin bu programlara katılımdaki " kendiliğindenlik "
veya " gönüllülük " esasını içselleştirmelerine bağlı olarak değişmektedir.(Van Het
Hof, Çabuk, 2011: 59)
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4. SOSYAL SORUMLULUK
KAZADIRDIKLARI

UYGULAMA

NEDENLERİ

VE

Günümüzde işletmelerin aldıkları çeşitli kararlardan ve faaliyetlerinden
toplumun farklı kesimlerinden birçok insan, çeşitli düzeylerde etkilenmektedir. Bu
nedenle işletmelerin ekonomik faaliyetleriyle neden oldukları dışsal maliyetlerini
topluma ve paydaşlarına ödetmemesi, tüm dünyada toplumların kuruluşlardan en
önemli beklentisi haline gelmiştir. (Dalyan, 2007: 40)
İşletmelerin, faaliyetlerinden etkilenen, topluma ve çevreye karşı duyarlı
olmak, etik çerçevede sorumlu davranmak ve hesap verme yükümlülüğünün
bilincinde olmak örgütsel sorumluluğun asgari boyutudur. Toplumsal sorunların,
özlemlerin ve beklentilerin farkında olmak, bunların kurumu da ilgilendirdiğini
hissetmek, bunlarla ilgili yapabileceği bir şeylerin olabileceğini düşünmek,
kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin oluşma ve başlangıç noktasıdır.
Sosyal sorumluluk kavramı, yeni yüzyılın başlarından itibaren daha çok
kurumsal sosyal sorumluluk şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır. Genel bir
anlama sahip olan " sosyal sorumluluk " kavramı; tüketicileri aldatmamak,
haklarına saygılı olmak, adalet anlayışı içinde hareket etmek gibi daha çok " iş
ahlakı " çerçevesinde kullanılan bir içeriktedir. Buna karşılık, kurumsal sosyal
sorumluluk kavramında, " gönüllülük, isteklilik ve kendiliğindenlik " gibi tematik
öğeler daha fazla ön plana çıkmaktadır.(Kotler, Lee, 2005: 2-3)
Sosyal sorumluluk, kuruluşların kendilerini çevreleyen iç ve dış paydaşlarına
yönelik aldığı karar ve yürüttüğü uygulamalarda benimsediği ahlaki duruşu ifade
etmektedir. Kendi karar ve uygulamalarının neden olacağı sosyal ve çevresel
sonuçlar için hesap verme yükümlülüğüdür.(Özdemir, Topsümer, 2016: 239-240)
Kotler, sosyal sorumluluğu; "Kurumsal sosyal girişimler, sosyal amaçları
desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için bir
kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetlerdir." şeklinde tanımlayarak,
kurumsal sosyal girişim kavramını, sosyal sorumluluk şemsiyesi altındaki çabaları
anlatmak için kullanmaktadır. (Kotler, Lee, 2005: 3) Üstlendikleri sosyal
sorumluluklar, işletmelerin ekonomik olduğu kadar aynı zamanda birer sosyal
örgüt olduklarının ve sosyal kimliklerinin de farkına varmalarının doğal sonucudur.
Ekonomik etkinlikleriyle sağladıkları " ekonomik fayda "
yanında, tüm
kaynaklarından " üretim girdisi " olarak yararlandıkları toplum için " sosyal yarar "
oluşturma düşüncesinden ve bu konuda giderek artan toplumsal beklentilerin
karşılığı olarak ortaya çıkmıştır.
Toplumsal fayda sağlama temelinde, ekonomik, sosyal ve çevresel
faaliyetler yürüterek toplumsal koşulları daha iyi bir düzeye getirme çabası olarak
nitelendirilen kurumsal sosyal sorumluluk, günümüzde işletmeler için
sürdürülebilirliklerinin ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra,
örgütün rekabet gücünün arttırılmasıyla, kendini geliştirme ve varlığını koruma
stratejilerinden biri olarak da kabul edilmektedir.(Özdemir, Topsümer, 2016: 240)
18

Türkbilim Aralık 2018
Örgütsel halkla ilişkilerin, kurum imajı oluşturma çalışmalarında yararlandığı en
etkili yöntemlerden biri olarak değer kazanmaktadır.
Günümüzde başarılı işletme açılımına, ürün ve hizmet niteliği, pazar payı,
finansal performans gibi somut başarı kriterlerinin yanında soyut bir takım
nitelikler de eklenmiştir. İşletmelerin kurumsal imajı bunların en önemlilerinden
biridir. İşletmelerin dış ve fiziksel görünümleri, kurumsal iletişim yöntemleri ve
kurumsal davranışları, örgüt imajının bileşenlerini oluşturmaktadır. Kurumsal
sosyal sorumluluk yaklaşımları da kurum felsefesi ile örgütsel tutum ve
davranışları kapsamında kabul edilmektedir. Bu bağlamda işletme sosyal
sorumluluğunun, paydaşlarca algılanan kurum imajıyla yakından ilişkili olduğu
görülmektedir. Bu nedenle, kurumsal imaj, en etkin rekabet araçlarından biri ve
iletişim stratejisi olarak ifade edilebilir.(Doğan, Varinli, 2010: 2)
Kotler, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluklarının, pazarlama
faaliyetlerinde toplumsal kaynaklara zarar vermeme veya toplumsal bir sorunun
çözümüne katkıda bulunma amacıyla (etkinlik düzenleme veya bunlara katılma
şeklindeki yaklaşımı ifade eden) " neden temelli pazarlama " şeklinde olabileceği
gibi, sosyal sorumlulukla ilgili konuların aynı zamanda pazarlama ahlakıyla da
ilişkili olabileceğini ifade etmektedir.(Kotler, 2000, akt.: Torlak, 2007: 60)
Kotler'ın, pazarlama ve sosyal amaçlı olarak ayırdığı kurumsal sosyal sorumluluk
anlayışı, birbirinden farklıymış gibi görünmekle birlikte, birbiriyle ilişkili
kavramlar olup, işletmelerin tüketiciler tarafından daha olumlu algılanması
amacında birleşmektedir. (Torlak, 2007: 61-62)
İşletmeler, sağlamış olduğu önemli kazanımlar nedeniyle kurumsal sosyal
sorumluluk kavramını gittikçe daha fazla önemsemeye başlamıştır. Bilinçlenen
tüketiciler artık bir ürünü sadece kalitesi ve maddi değeriyle değil, bunları üreten
ve satan işletmeleri sosyal sorumluluk faaliyetleriyle birlikte değerlendirerek satın
alma veya almama kararlarını oluşturmaktadır. Tüketicilerin yanı sıra, dünyada bir
çok fon ve kurumsal yatırımcılar da, bir kuruma yatırım kararı almadan önce, o
işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk performansını değerlendirmektedir.(Mohr
ve Webb, 2005, akt.: Aktan, Börü, 2007: 13-19) Ancak, toplum ve paydaşlar
tarafından beğenilen ve örgüte saygınlık ve itibar kazandıran sosyal uygulamalar,
yasal veya diğer zorlamalarla yapılanlardan daha çok, gönüllülük esasıyla
gerçekleştirilen, insana ve çevreye yapılan yatırımlardır.
Dünyada 1960' lardan itibaren iletişim ve enformasyon olanaklarının
gelişmesiyle kamuoyu, işletme faaliyetlerini daha yakından ve sorgulayarak
izlemeye başlamış, sorumluluklarını ihmal, yasaları ve diğer kuralları ihlal eden
kuruluşlara karşı ciddi boyutta tepkiler geliştirilmiştir. Bir çok işletme ciddi pazar
kayıplarıyla karşılaşırken bir kısmı, çeşitli düzeylerde tazminat ödeme
yükümlülükleriyle karşı karşıya kalmıştır.(Çelik, 2007: 43) Keefe (2002), yine bu
dönemin ön plana çıkardığı; saydamlık (şeffaflık), bilgi, bilişim, enformasyon,
sürdürülebilirlik, küreselleşme ve kamudaki başarısızlık ve yetersizliklerin,
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kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasındaki etken ve trendler olduğunu
belirtmektedir.(Aktan, Börü, 2007: 19)
İşletmeler, ekonomik amaçlarını gerçekleştirirken, çalışanlarının,
ortaklarının ve toplumun menfaatlerini de gözetmek zorundadırlar. Bu
zorunluluklar işletmelerin sosyal faaliyetlere katılmanın zeminini oluşturmaktadır.
Sosyal sorumluluğun önem kazanmasında etkili olan nedenlerden bazıları şunlardır
(Çelik, 2007: 45) :
 Profesyonel yöneticiliğin gelişmesi ve yaygınlaşması,
 İşletmelerin büyümesi ve çok ortaklı duruma dönüşmesi,
 Ekolojik dengenin bozulması, çevre bilincinin artması,
 Kurumsal imajın önem kazanması, toplumda iyi bir izlenim bırakma
zorunluluğu,
 Sendikaların ve işçilerin hak arama yollarının genişlemesi,
 Doğal kaynakların tükenmeye başlaması,
 Personelin verimlilik için motive edilmesi gerekliliği,
 Toplumun tercih ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretme,
 Yaşanan hızlı küreselleşme ve demokratikleşme süreci,
 Yeni pazarlara girme ve tutunma (Aktan, Börü, 2007: 19)
 Müşteri ve marka sadakati sağlama,
 Sosyal sorumluluk uygulamalarıyla toplumun ve kural koyucuların
işletme görüşlerine önem verilmesinin sağlanması.
Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumsal beklentilerle
örtüşmesi durumunda, kurumların toplumda yarattığı mutluluk, çalışanları,
müşterileri ve hissedarları da kapsayan bir sosyal memnuniyete dönüşecektir.
Gerçekleştirdiği sosyal uygulamaları medya aracılığıyla paylaşmayı bir tanıtım
politikası haline getiren işletmeler bazı kazanımlar sağlamaktadır. Bunlardan
bazıları şunlardır (Argüden, 2007: 29) :
 Kurumun marka değeri ve dolayısıyla piyasa değeri yükselmektedir,
 Nitelikli işgücü için bir çekim merkezi haline gelmekte, motive etme ve
kurumda tutma olanağı sağlamaktadır.
 " Kurumsal öğrenme " ve " yaratıcılık " potansiyeli artmaktadır.
 Hisse değerleri artarken, borçlanma maliyetleri düşmektedir
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 Yeni pazarlara girmede ve müşteri sadakati sağlamada önemli kolaylıklar
sağlamaktadır,
 Verimlilik ve kalite artışı yaşanmaktadır,
 Risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir.
Aktan ve Börü '(2007) de, sosyal sorumluluk uygulamalarının firmalara
sağlayacağı yararları şöyle ifade etmektedirler:
 İşletmenin bir sosyal kimlik kazanması,
 Pazarda rekabet üstünlüğü elde etmesi,
 Toplumsal saygınlık kazanma, kurum imajının belirginleşmesi ve değer
kazanması,
 Paydaşların işletmeye olan bağlılıklarının artması.
İşletmeler, sosyal sorumluluklarının kurumsal halkla ilişkiler faaliyetleriyle
eşgüdümlü olarak yürütülmesi halinde, daha başka yararlar da elde edebilir. Halkla
ilişkilerin de hedeflediği bu faydalardan bazıları şunlardır(Çelik, 2007: 55)
 Kurum imajına katkıda bulunur,
 İşletmeye olan güven artar,
 İşletmenin bilinirliği pekiştirilir,
 İşlem hacmi yükselir,
 Kurum kültürüne olumlu katkıda bulunur.
Halkla ilişkilerde olduğu gibi, sosyal sorumluluk uygulamalarının da olumlu
etkileri uzun vadede ortaya çıkacağı, bu nedenle sosyal faaliyetlere ayrılacak
kaynakların kısa vadede bir maliyet unsuru gibi görülse de, uzun süre tutarlı ve
istikrarlı şekilde uygulanması halinde ekonomik geri dönüşümünün olacağı kabul
edilmektedir. Toplumsal sorunlara duyarlı davranmanın işletmeyi, sosyal sistemin
bir parçası haline getireceği ve toplum tarafında daha kolay benimseneceği görüşü
ağırlıklı olarak savunulmaktadır.(Çelik, 2007: 30)
Bazı işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalarındaki amacı; kurumu ve
tepkiyle karşılanabilecek bazı faaliyetlerini aklama ve sempati kazanma amacına
yöneliktir. Bu tür kurumlarda, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı örgütsel
misyon ve vizyon olarak benimsenmemiş, örgütsel değerlere yansıtılmadığından,
samimiyetsiz görülerek ve toplum tarafından benimsenmemektedir. Gönüllülük
esası ile ve gerçek bir sosyal değer üretme amacıyla gerçekleştirilen tanıtım
çalışmaları ve sosyal uygulamalar, kamuoyunda olumlu imaj ve kurumsal itibar
kazandırdığı gibi, samimiyetsizliğin algılanması durumunda, aynı kampanya ile
bunlar kaybedilmektedir. Çünkü toplum, sadece sosyal sorumluluğun uygulanma
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başarısını değil, sosyal programı yürütürken dikkate aldığı toplumsal ve çevresel
ahlaki değerler odağında değerlendirmektedir.(Özdemir, Topsümer, 2016: 243246)
İşletme tanınırlığı, örgütsel imaj ve kurumsal saygınlık elde edilmesi
bakımından önemli kazanımlar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları, doğru
strateji saptanmaması ve iyi yönetilmemesi halinde işletme açısından bazı
sakıncalar da ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şunlardır (Çelik, 2007: 55) :
 Sosyal faaliyetlere aktarılan kaynakların, ürün maliyetlerine
yansıtılmasıyla fiyatların artması belli ölçüde bir pazar kaybına neden
olabilir,
 Sosyal faaliyetleri yürütebilmek için yeni insan kaynağına ihtiyaç
duyulabilir,
 İşletme yönetiminin sosyal konulara fazla duyarlı davranması, örgütsel
amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir.
Kurumsal ahlak anlayışıyla bağdaşmayan bazı faaliyetler, işletme adına bir
takım sorunlar ve bunların neden olabileceği bazı kayıplar meydana getirebilir.
Bunlardan bazıları şunlardır(Çelik, 2007: 55) :
 İşletmeye olan güvenin azalması,
 Kurum imajının zedelenmesi veya kaybedilmesi,
 Örgütsel imajın zayıflaması,
 Özgüvenin ve özsaygının kaybedilmesi,
 Ekip ruhunun bozulması ve grup etkinliğinin kaybolması,
 İşçi devir hızının yükselmesi,
 Kurumsal kültürün zayıflaması,
 Motivasyon eksikliğine bağlı performans kaybı.
Kurumlarda bir veya birkaçı görülebilecek bunun gibi çözülmesi zor veya
olanaksız olmayan bu dezavantajlar, doğru tespit ve iyi planlama ile aşılabilecek
olağan işletmecilik durumları olup, örgütlerin sosyal sorumluluk uygulamalarından
vazgeçme gerekçesi olmamalıdır.
5. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN BOYUTLARI VE
ALANLARI
Klasik medya teknolojilerinin ve yeni medyanın (sosyal medya) genişlettiği
iletişim olanakları, özellikle sosyal sorumlulukları yönünden işletmelerden
beklentilerin artmasındaki en önemli etkenlerden birini oluşturmaktadır. Ekonomik
ve yasal nitelikli kurumsal sorumlulukların dışında kalan, işletme etiği ve
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gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk uygulamaları, toplum üzerinde daha
olumlu etkiler meydana getirerek karşılık bulmaktadır.1990' lı yılların başlarından
itibaren akademik alanda kavramla ilgili çalışmalar da yoğunlaşmaya başlamıştır.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, yeni terminolojik açılım ve yaklaşımlarla,
sosyal sorumluluğun boyutları ve yeni sorumluluk alanları akademik çevrelerde
incelenmeye ve iş dünyasının gündeminde yer almaya başlamıştır. Özellikle çok
uluslu şirketlerin konuya büyük önem vermeleri, bu alanın da yeni bir rekabet
aracına dönüşmesine neden olmuştur. Çünkü, olumlu kurum imajının, toplumsal
beklentilerle örtüşen sosyal faaliyetlerin yanı sıra, tutarlı örgütsel eylem ve
söylemlerin kazandıracağı kurumsal itibarın uluslararası rekabet gücünü arttıracağı
inancı oldukça yüksektir.
İşletmeler bu nedenle, kamuoyun güven ve saygısını kazanarak toplum ve
paydaşlar nazarında, " iyi bir kurumsal vatandaş olma " zorunluluğunu daha fazla
hissetmeye başlamışlardır. Bugün ise bunu da geride bırakan; " zaten iyi bir
kurumsal vatandaş olmak zorundasınız, bunun dışında toplum için ne yapıyorsunuz
? " sorusu işletmeleri, sosyal konularda daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönelten
(zorlayan) yaygın ve güncel görüş haline gelmiştir.(Karatepe, 2008: 85) Toplum
ve tüketiciler, hiç bir yasal ve hukuki zorlama olmaksızın; " almadan verme " veya
" aldığından daha fazla verme " şeklinde formüle edilebilecek kurum felsefesini
yansıtan, etik değeri güçlü sosyal sorumluluk anlayışını daha içten bularak
yüceltmekte ve işletmeyi daha pozitif olarak algılamaktadır.
1990 ' lı yıllarda finans ve çevreyle ilgili konulardaki memnuniyetsizlikleri
arttıran gelişmeler, sosyal sorumluluk ve etik kavramlarının önemini
arttırmıştır.(Yamak, 2007: 63) Bu dönemde bilimsel alanda kurumsal sosyal
sorumlulukla ilgili yapılan çalışmalarda farklı yaklaşımlara ve kavramsal içeriklere
yer verildiği görülmektedir. İşletmelerin sosyal sorumluluğu farklı kuramsal
modeller içinde ele alınmış, birçok yeni kavram ve terim literatüre
girmiştir.(Aktan, Börü, 2007: 13) Bu yıllarda, sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili
dikkat çeken değişim; " hayırseverlik " anlayışının yerini, stratejik yönü daha güçlü
olan " kurumsal sosyal sorumluluk " yaklaşımına bırakmış olmasıdır. Başka bir
ifadeyle, zorunluluğa dayanan genel nitelikli işletme sosyal sorumluluğunun yerini,
gönüllülük esaslı " kurumsal sosyal sorumluluk " kavramı almış, teoride ve
uygulamada daha çok bu şekliyle ifade edilmeye başlanmıştır.
İşletmeler, üstlendikleri sosyal sorumluluklarla, " kurumsal vatandaşlık "
kimliklerini belirginleştirmeye yönelmişler, bu imajla kamuoyunda " iyi bir
kurumsal vatandaş " algısıyla, hedef kitlelerini inandırma ve ikna etme çabası
içinde olmuşlardır.(Karatepe, 2008: 88) " Kurumsal yurttaşlık ", H.Bowen'in 1953'
te yazdığı, " İş Adamının Sosyal Sorumlulukları " ( Social Responsibilities of the
Businnesman ) başlıklı kitabında, iş adamlarının sorumlulukları için kullandığı bir
kavramdır. 1990' ların başlarında Carroll' un, kendi kurumsal sosyal sorumluluk
tanımında değişiklik yaparak, daha önce " hayırseverlik " olarak tanımladığı
başlığı, " İyi Kurumsal Yurttaşlık " şeklinde kullanmayı tercih ettiği görülmektedir.
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Daha önce kurumsal sosyal sorumluluk için kullandığı tanımı ve dört boyutunu bu
kez kurumsal yurttaşlık kavramı için kullanmıştır.(Yamak, 2007: 66) Windsor, "
kurumsal yurttaşlığı ", sürdürülebilir büyüme ve karlılığa ulaşabilmek için
işletmenin toplumsal ve doğal çevreye yaptığı stratejik yatırım olarak tanımlamakta
ve kurumsal sosyal sorumluluğun genişletilmiş ve zenginleştirilmiş bir şekli
olduğunu savunmaktadır.(Yamak,2007: 67)
İşletmelerin sosyal sorumluluk boyutunu açıklamaya yönelik birçok çalışma
yapılmıştır. Kurumların sosyal faaliyetleriyle ilgili çalışma alanları genişlemeye
devam ederken, Carroll, Kurumsal yurttaşlığın dört boyutunu, kurumsal sosyal
sorumluluk piramidi ile açıklamaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi; *
ekonomik * Yasal *Ahlak (Etik) ve * Gönüllülük ( Hayırseverlik) olmak üzere
dört basamaktan oluşmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk piramidi ve
dört
boyutu ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte genel bir kabul görmekte ve
yararlanılmaktadır.
Maignan' da(2001), kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutunu kabul
ederken, konuya en geniş bakış açısını " gönüllülük " yaklaşımının getirdiğini
savunmaktadır. Bu anlayışı benimseyen işletmeler, özveri ve ahlaki duyarlılıkla
hareket ederken, kendilerine maliyet getirse de, yardımlaşma ve dayanışma yönlü
sosyal katkılarını topluma sunmaya çalışmaktadır.(Torlak, 2007: 63) Gönüllülük
ilkesi, sosyal sorumluluğu zorunlu ve genel olmaktan çıkararak daha özel ve ahlaki
bir karaktere dönüştürmektedir. Bu ise, paydaşların ve toplumun, örgütlerin sosyal
yönünü değerlendirmede samimiyet kriteri ve tatmin edici bir ölçüt
oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği' nin 2001 yılında yayımladığı bildirgede "gönüllülüğü "; "
şirketlerin gönüllü olarak, toplumsal ve çevresel konulardaki faaliyetlerinde ve
paydaşlarıyla olan ilişkilerinde esas aldığı bir kavram " olarak tanımlamıştır.(
Doğan, Varinli, 2010: 5) Yirminci yüzyılın sonlarında, gönüllülük esasıyla
uygulanan sosyal sorumluluk politikalarının, iyi bir kurumsal vatandaşlığın
temelini oluşturduğu konusunda geniş bir görüş birliğinin varlığı dikkat
çekmektedir.
Yirminci yüzyılın son on yıllık bölümünde, kurumsal sosyal sorumlulukla
ilgili, kurumsal sosyal performans, paydaş ve iş etiği kuramı gibi yeni akademik
çalışma alanları gelişmiştir. Yine bu dönemde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili
olarak, "sürdürülebilirliği " baz alan, toplum, ekonomi ve çevre arasında denge
kurmayı hedefleyen; " Üçlü Raporlama " (Triple Bottom Line) yaklaşımı, "
Kurumsal Yurttaşlık " (Corporate Citizen Ship) ve " Kurumsal İtibar " (Corparate
Reputation) gibi kavramlar öne çıkmıştır.(Yamak, 2007: 65)
İşletmelerin sosyal sorumluluk üstlenmesindeki nedenler ne olursa olsun,
ekonomik kaygının öncelikli olduğu ve her zaman göz önünde bulundurulduğu bir
gerçektir. Bu ise, kar amacı güden ve gütmeyen kurumların sosyal amaçlı
etkinlikler gerçekleştirmelerindeki en belirgin farkı oluşturmaktadır. Kar amaçlı
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kuruluşlar, hangi alanda bir sosyal proje içinde olursa olsun, mutlaka ekonomik
tablolarını dikkate alarak planlamak ve uygulamak durumundadır.(Balı, Cinel,
2011: 50)
Carroll' un (1991), geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk modeli;
ekonomik, yasal, ahlak ve hayırseverlik (gönüllü) yönlü sosyal sorumluluklar
olmak üzere dört basamaktan oluşan bir piramitle gösterilmektedir. Piramitte,
sosyal sorumluluğun temel seviyesi olan ekonomik yönlü sosyal sorumluluklar,
birinci basamakta yer almaktadır. İşletmenin, bulunduğu çevrede yerine getirmesi
gereken yasal yönlü sosyal sorumluluklar, piramidin ikinci kademesinde yer
alırken, ahlak yönlü sosyal sorumluluklar üçüncü basamakta ve piramidin en üst
seviyesinde ise, gönüllülük esaslı hayırseverlik faaliyetleri bulunmaktadır.(Balı,
Cinel,2011:50-51)

HAYIRSEVERLİK
YÖNLÜ
İyi bir kurumsal vatandaş
ol. Kaynaklarını topluma
aktar, yaşam kalitesini artır
AHLAK YÖNLÜ
Dürüst ol, doğru olanı yapmaya kendini mecbur
hisset, doğru ve adil ol, zarar vermekten kaçın

YASAL YÖNLÜ
Kanunlara uy, kanunlar doğru ve yanlışın toplum tarafından
kodlanmış halidir, oyunu kurallarına göre oyna

EKONOMİK YÖNLÜ
Karlı ol, karlılık kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde yer alan diğer öğelerden
en önemli olanıdır.

Şekil 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi
Kaynak: Carroll, 1991 (Balı ve Cinel, 2011:51)
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5.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modelleri
Carroll' un, Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Modelinde, yer aldıkları
konuma göre, işletmelerin bulunabileceği dört kademe ve bu kademelerde
uygulanacak sosyal sorumluluğun nitel çerçevesi şöyledir:
I. Ekonomik Yönlü Sorumluluklar: Bu alanda sosyal sorumluluk üstlenen
işletmeler, ekonomiye katkıda bulunacak işletme faaliyetleriyle, ekonomik nitelikli
sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini düşünürler.(Balı, Cinel, 2011: 51-51)
Jamali ve Mirshak' a göre (2007), bu seviyedeki sosyal sorumluluğun bileşenleri;
işletme hissedarlarına yatırımlarının geri dönüşünü sağlamak, yeni ürün, kaynak ile
iletişim sistemlerini geliştirmek, çalışanların ekonomik-sosyal haklarını
iyileştirmek ve alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bunlardan
yararlanmaktır.(Doğan, Varinli, 2010: 6) İşletmenin ekonomik hedeflerini, verimli
çalışarak kar sağlamakla bu seviyede ekonomik yönlü sosyal sorumluluklarını
gerçekleştirdiği kabul edilmektedir. Ancak, örgütlerin ekonomik hedeflerine
ulaşması, örgütsel misyonlarının bir gereği olarak değerlendirilmekte,
kendiliğindenlik ve gönüllülüğün bulunmaması nedeniyle kurumsal sosyal
sorumluluk yönünden yetersiz bulunarak eleştirilmektedir.
II. İşletmelerin Yasal Yönlü Sosyal Sorumlulukları: İşletmeler ekonomik
etkinliklerini gerçekleştirirken aynı zamanda geçerli yasaların öngördüğü sosyal
sorumlulukları da gerçekleştirmeye çalışırlar. Ekonomik karlılıklarını, yasalar ve
diğer hukuki düzenlemelerin getirmiş olduğu denetim ve kısıtlayıcı koşullar altında
gerçekleştirmeye çalışırlar.(Doğan, Varinli,2010: 6)
III. Ahlaki Yönlü Sosyal Sorumluluklar: Ahlaki ve etik sorumluluklar,
paydaşların ve toplumun işletmelerden gerçekleştirmesini umduğu ve beklediği,
sosyal
değer
ölçüleriyle
şekillenmiş
davranış
ve
faaliyetlerini
kapsamaktadır.(Doğan ve Varinli,2010: 6) Bu işletmeler, yasal sorumluluklarını
yerine getirmekle yetinmeyip, kendilerini ahlaki anlamda da sorumlu kabul ederler.
Örgütün Sosyal sorumluluklarını, yasal zorunluluk olmanın ötesinde bir ahlaki
davranış biçimi olarak görürler.(Balı, Cinel, 2011: 52)
İşletmelerin, sosyal sorumluluk piramidinin ilk iki kademesinde yer alan
ekonomik ve yasal sorumluluklar konusundaki duyarlılığını, o örgütün etik
davranışları belirlemektedir. Kar elde etme ve pazarda sürekli rekabet avantajı
sağlama amacı güden işletmelerin, bu konuda toplumsal ve yasal hassasiyetler
karşısındaki tutumu, ahlaki sorumluluklarının bir göstergesidir.(Özdemir,
Topsümer, 2016: 242)
IV. İşletmelerin Hayırseverlik (Gönüllülük) Yönlü Sosyal sorumlulukları:
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinin en üst seviyesinde yer alan, işletmelerin
diğer sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, herhangi bir zorlama olmaksızın,
ancak gerçekleştirildiğinde toplumun ve paydaşların mutlu olacakları, tamamen
gönüllülük esasıyla yerine getirebilecekleri sorumluluklardır. İşletmeler, ancak
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kendileri için esas olan bu sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman toplumsal
gelişmeye katkı sağlamış olacaklarından iyi birer kurumsal vatandaş olarak kabul
edilir.(Balı, Cinel, 2011: 52)
İşletmeler açısından her seviyedeki sosyal sorumlulukların varlığı ve
uygulanabilmesi için, ekonomik performansın önceliği söz konusudur. Bu nedenle,
sosyal sorumluluk ile ekonomik performans arasında birbirini karşılıklı olarak
etkileyen bir ilişki bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk düzeyi iyi olan işletmelerin
ekonomik performansları da arttığı için, sosyal programlara daha fazla kaynak ve
zaman ayırmaya özen gösterdikleri görülmektedir.(Özdemir, Topsümer, 2016: 242)
Piramidin en üst seviyesindeki hayırseverlik anlayışına dayalı sosyal sorumluluk
uygulamaları günümüzde toplum ve paydaşlar gözünde daha samimi ve olumlu
algılanmaktadır.
Gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk yaklaşımı bir yönüyle de, işletmelerin
topluma karşı teşekkür ve vefa borcunun gereği, minnet duygusunun örtülü ifadesi
olarak da kabul edilmektedir. Bu anlayışla, örgütlerin sosyal kimlikleri
güçlenmekte ve toplumla bütünleşmeleri daha kolay gerçekleşmektedir. Stratejik
kurumsal iletişim yöntemlerinden halkla ilişkiler ve ihtiyari nitelikteki sosyal
sorumluluklar, firma-toplum entegrasyonunu sağlayan önemli etkenlerdir.
İşletmeler, kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yaptıklarını kitle iletişim
araçları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmayı bir tanıtım politikası haline
getirmişlerdir.(Argüden, 2007: 26) Halkla ilişkilerin amacının, kurumsal tanıtımda
olumlu algı oluşturmaya yönelik örgüt imajıyla medyada görünürlük elde etmek
olduğu düşünüldüğünde, bunun olağan karşılanması gerekmektedir.
5.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları
İşletmeler, bulunduğu toplumun farklı kesimleriyle girift ilişkiler içindedir
ve başarısı da bu unsurlarla olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Kurum
faaliyetlerinden etkilenen toplum kesimleri, paydaşlar kavramıyla ifade edilmekte
ve " paydaş teorisi " ile açıklanmaktadır.
Paydaş teorisi, işletme açısından stratejik bir yönetim kavramıdır. Amacı,
serbest piyasada rekabet avantajı sağlamak için organizasyonun iç ve dış çevresi ile
olan ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.(Aktan, Börü, 2007: 9) Bu
nedenle, örgütlerin kurumsal sosyal sorumluluk alanları, örgütün iç ve dış
çevresinde yer alan ve ilişki içinde bulunduğu çeşitli düzeydeki paydaşlardan
oluşmaktadır.
Friedman' ın (1962), kurumun sorumluluğunu işletmenin hissedarlarına ve
sahiplerine dayandıran " pay sahipleri " yaklaşımı; " paydaş teorisi " nin
geliştirilmesiyle, işletmenin sorumluluğu; faaliyetlerinden etkilenen tüm
paydaşlarına karşı olduğu yönünde genişletilmiştir. Bu teoriye göre, işletmenin
kaynaklarını; sahiplerinin yanı sıra, çalışanlar, tedarikçiler, tüketiciler, resmi
makamlar gibi diğer sosyal paydaşlar da, sahip oldukları çeşitli soyut ve somut
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değerleri, işletmelere faaliyetleri için sundukları tüm " girdi "
ler
oluşturmaktadır.(Doğan ve Varinli, 2010: 7) Bu anlamda, örgütün ilişki içinde
olduğu tüm iç ve dış unsurlar, işletmenin paydaşları kapsamında yer almaktadır.
İşletmelerin sosyal sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bilimsel çalışmalarda
farklı bir takım tasnifler yapılmıştır. Bu çalışmalarda; örgütün paydaşları, " kurum
içi paydaşlar " ve " kurum dışı paydaşlar " olmak üzere ikili bir sınıflandırma
içinde ele alınmaktadır. İşletme sahipleri, hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlar
kurum içi paydaşları oluştururken; müşteriler, tedarikçiler, rakipler, resmi kurumlar
ve tüm toplum örgütün dış paydaşlarını oluşturmaktadır.
Paydaş kavramı kapsamının, yirminci yüzyılın sonlarından itibaren yaşanan
hızlı değişim ve gelişmelerin sonucu olarak genişlemeye başladığı, yeni
paydaşların kapsama dahil olduğu görülmektedir. Bu yeni paydaşlar arasında;
elektronik ve yeni (sosyal) medya, klasik medya, sivil toplum kuruluşları, müşteri
sözcüleri, çevreci aktivistler ve finans kurumları yer almaktadır.(Aktan, Börü,
2007: 13)
Stratejik kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yönetimi konularında
çalışmalar yapan üniversiteler, çeşitli kurum ve organizasyonlarla bireylerin
oluşturduğu 4 CR örgütü, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarını; iş yeri, piyasa,
çevre ve toplum olmak üzere üç başlık altında sınıflandırmıştır.
İş Yeri

Piyasa

Çevre ve
Toplum


















İş yerinde sağlık ve güvenlik
Çalışanlara fırsat eşitliği
Eğitim ve profesyonelleştirme
İyi iç ilişkiler
Çalışanları ücretlendirme
Ürünlerin güvenliği ve etkisi
Tüketicileri ilgilendiren diğer unsurlar
Tedarikçi ilişkileri yönetimi
Ahlaki standartlar
Bireysel bilgilerin güvenliği
Çevresel konularda proaktif destek
Çevresel risk yönetimi
Çevresel performans
İnsan hakları
Hayvanlara karşı olan davranışlar
Kendi çalışanları dışındakiler için de eğitim ve
mesleki gelişme konularında destek
 Topluma entegrasyon ve destek

Tablo: 1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınıflandırılması - Balı Cinel,2011:49-50)
Kaynak
:
http://www.csrquest.net/?articleID=7763&heading=TheCSRQuestProject,ET:27.0
9.2010
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Örgütlerin farklı toplumsal gruplara karşı sorumluluklarını adaletli bir
şekilde yerine getirmesinde ve hangisine öncelik verileceği konusunda yaşanacak
güçlük, halkla ilişkiler birimiyle işletme yönetiminin birlikte saptayacağı stratejik
planlama ile aşılmalıdır.(Karatepe, 2008: 88-89) Toplumsal beklentileri görmezden
gelen, neden oldukları dışsal maliyetleri umursamadan topluma
yükleyen
kuruluşlar, başta rekabet dezavantajı olmak üzere çeşitli alanlarda değişik bedeller
ödemek durumunda kalmaktadır.
6. TÜRKİYE' DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yapılan akademik çalışmalar, kavramın
Türkiye' de kullanılmaya başlaması konusunda farklı görüşlerin varlığını
göstermektedir. Bazı çalışmalarda,1990' lı yılların başında TUGİAD ( Türkiye
Genç İş Adamları Derneği ) tarafından yayınlanan " İş Etiği " ile ilgili yayını esas
alırken, bazıları ise, 1975 yılında Yönetim Dergisi' nde yayımlanan bir makaleyi bu
konuda öncü kabul etmektedir. Ancak bu alanda yapılan araştırmalarda, kavramın
Türkiye' ye gelişinde özellikle 1970' lerin başında İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi' nin ilk sayısında yer alan, " Modern Eğilimler ve İş Hayatının
Sosyal Sorumlulukları " başlıklı makalenin etkili olduğu kabul
edilmektedir.(Yamak, 2007: 164-165) Türkiye' nin 1980 sonrasında benimsediği
dışa açık liberal ekonomi modeliyle, batıya açık ve dünya ekonomileriyle
entegrasyonu hedefleyen sürecin hızlanmasıyla birlikte, iç ve dış pazarlarda
rekabet yeteneği kazanan işletmelerin sosyal sorumluluklarına daha fazla ilgi
göstermeye başladıkları görülmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler ve diğer birçok işletme terim ve
konularında olduğu gibi, yerli olmayıp, Amerika'dan Avrupa' ya ve Türkiye' ye
gelen ithal bir kavramdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye' nin tarihsel
ideali olan Batı dünyası içinde yer alma sürecinde gerçekleşen Amerikan
yardımları çerçevesinde kurulan ve geliştirilen kurumlar vasıtasıyla Türkiye' ye
geldiği söylenebilir. Bu konuda, Sevk ve İdare Derneği' nin ve aynı isimli
dergisinde yayımlanan yazılar, işletmelerin sosyal sorumluluğu konusunun
akademik ve iş dünyasının gündemine gelmesini sağlamıştır.(Yamak, 2007: 198)
Yerli olmamakla birlikte, sosyal sorumluluk kavramı, Türkiye' nin sosyokültürel yapısına uygun, felsefi ve düşünsel yönü güçlü, toplumsal yaşamda
karşılık bulan bir anlayış olup, tarihsel açıdan uzun bir geçmişe sahiptir. Osmanlı
Devletinin, İslamiyet'in de etkisiyle en belirgin toplumsal özelliklerinden birini
oluşturan, vakıf geleneği kapsamında eğitim ve sağlık gibi alanlar başta olmak
üzere, " hayırseverlik " odaklı sosyal yaşam tarzı, yüzyıllar öncesine dayanan bir
sosyal sorumluluk bilincinin varlığını göstermektedir.
Osmanlı' da , toplumsal ve ekonomik bir güç olarak iş hayatında önemli yeri
olan Ahilik teşkilatı ve onun uzantısı olan Loncalar, on sekizinci yüzyıla kadar,
Gedikler ise, yirminci yüzyıla kadar varlıklarını etkin şekilde devam ettirerek, iş
ahlakı ve disiplininin oluşması ve korunması için bir takım düzenlemeler
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getirmişlerdir.( Bayraktaroğlu vd.,2009, akt.:Demirtaş, 2015: 20) Semavi dinlerin
inanç kuralları içinde yer alan yardımlaşma ve hayırseverlik ilkelerine İslam
Dininin verdiği büyük önem, cumhuriyet öncesi dönemdeki toplumsal
sorumluluğun sosyolojik temellerini oluşturmaktaydı.
Sosyal sorumluluk kavramının, ortaya çıktığı Amerika' da dini vurguyla
tanımlanmasına rağmen, Türkiye' de özellikle ilk kullanılmaya başladığı
dönemlerde kavramın bu yönü pek dikkate alınmamıştır.(Yamak, 2007: 199)
Bunda, dönemin siyasal şartlarının ve cumhuriyet döneminin en önemli siyasal
tartışma alanının din ve laiklikle ilgili olmasının etkisinin olduğu düşünülebilir.
Türkiye' de işletmelerin sosyal sorumluluğu ile ilgili yapılan kuramsal
çalışmaların, Amerikan geleneği çizgisinde geliştiği ve orada yapılan çalışmaların
etkisinde kaldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda, işletmeleri toplumsal yaşamın
merkezine konumlandıran ve çoğunlukla kar maksimizasyonu yaklaşımını
benimseyen bir anlayışın varlığı dikkat çekmektedir. Türk ve Amerikan
toplumlarının önemli farklılıklarına rağmen, bu teori ve temel parametreler
sorgulanmadan doğru kabul edilerek benimsenmiştir.(Yamak, 2007: 201)
Kuramsal benzerliğe rağmen, Türkiye' de kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamaları Amerika ve Batı' da ki örneklerinin aksine ters yönde bir gelişme
süreci izlemiştir. Dünyada, Enron, Nike ve Shell gibi önemli marka ve işletmeler,
neden oldukları çeşitli kriz ve skandallar sonrasında artan toplumsal tepkiler ve
kamuoyu baskısı sonucunda, reaktif halkla ilişkiler stratejisi doğrultusunda
savunma ve akla(n)ma amaçlı kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına
yönelirken, Türkiye de ise işletmeler üzerinde, böyle bir baskı olmaksızın tamamen
gönüllü hayırseverlik uygulamalarına başladıkları görülmektedir. Bu gelişimin,
evrensel sürece ters yönde olmasının iki önemli nedeni vardır. İlki; Türkiye' nin
siyasi birikimi ve demokrasi kültürüyle ilgili olup, sivil toplum örgütlerinin siyasi
ve ekonomik zayıflıkları nedeniyle işletmeler üzerinde yeterli baskı
oluşturamamalarıdır. İkinci neden ise; kurumları sosyal sorumluluk programlarına
yönelten uluslararası örgütlerin bu konuda çeşitli sözleşmelerle oluşturdukları
standartların varlığıdır. Türkiye' de işletmelerin uyguladığı kurumsal sosyal
sorumluluklarının çoğu, Carroll' un " kurumsal vatandaşlık " tanımlamasında yer
alan; yasal, ekonomik, etik ve hayırseverlik boyutlarından "hayırseverlik ve
gönüllülük " düzeyine uygun programlardan oluşmaktadır.(Demirtaş, 2015: 22-23)
Türkiye, İkinci Dünya Savaşından sonra, tek partili siyasal sistemden
çoğulcu demokrasiye yönelerek, bloklara dayalı oluşan yenidünya düzeninde
yerini, tarihsel ideali doğrultusunda Batı Dünyası içinde yer alma tercihiyle
belirlemiştir. Demokratik altyapının, demokrasi birikim ve kültürünün
yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, bu geçişin oldukça zor ve sancılı
gerçekleşmesine neden olmuştur. 27 Mayıs Askeri Darbesi ve ona bağlı oluşan
siyasal, ekonomik askeri komplikasyonlar, henüz yapısal sorunlarını aşamamış
ekonomik sistemi ve siyasal yaşamı tümüyle istikrarsızlaştırmış, darbe, muhtıra ve
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darbe girişimleri yüzyılın sonuna kadar onar yıllık periyotlarla tekrarlanmış, askeri
ve siyasi alanda çeşitli olumsuz gelenekler oluşmaya ve yerleşmeye başlamıştır.
Batı dünyası içinde yer alma tercihi, siyasal ve ekonomik alanda büyük
reformlarla köklü değişimlerin yapılmasını gerektiriyordu. Türkiye ekonomisi,
1930' lu yıllarda iç ve dış konjonktürün etkisiyle kabul edilen ve bir anayasa ilkesi
olarak benimsenen " devletçilik " uygulamasıyla, batının serbest piyasa anlayışıyla
çelişen, ekonomide yoğun devlet müdahalesi, rekabetin yetersiz ve özel
girişimciliğin zayıf olduğu, devletçi ve merkezi bir ekonomik yapı
görünümündeydi. Bu durum Türkiye'nin batıyla ekonomik ve siyasal
entegrasyonunun önündeki önemli engellerden biriydi ve bunun aşılması için,
ekonomik ve siyasal alanda özgürleşmek yönünde reformların yapılmasına ihtiyaç
vardı. 1930' larda başlayan ekonomideki devletçilik anlayışı, elli yıl süreyle özel
sektörün güçlenmesi ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla koruyucu
politikalarla desteklenerek, " karma ekonomik model " içinde kamu girişimleriyle
birlikte uygulanmıştır. Ancak, çeşitli teşvikler, yüksek gümrük duvarları gibi iç
sanayiyi koruyucu devlet desteklemelerine rağmen özel sektör verimlilik yönünden
üretken ve dinamik bir kimliğe dönüşerek uluslararası pazarlarda rekabet gücü elde
edememiştir.
Ortadoğu' daki Arap - İsrail Savaşları, 1970' li yıllarda tüm dünyayı büyük
bir enerji krizine sürükleyerek derinden etkilemiştir. Özellikle enerji ve petrol
konusunda tümüyle dışa bağlı konumda olan ve yapısal sorunlarını henüz
çözememiş olan Türkiye ekonomisi, bu krizde oldukça ağır şekilde etkilenmiş ve
işlemez hale gelmiştir. Bu konjonktür, Türkiye için önemli ekonomik reformların
yapılmasını, korumacı ekonomi politikalarından vazgeçip, serbest piyasa
ekonomisine geçilmesini, siyasal, lüks bir tercih olmanın ötesinde, alternatifsiz ve
pragmatik çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır.
Türkiye 1980' li yılların hemen başında, ekonomideki tarihsel dönüşüm
olarak kabul edilen ve " 24 Ocak 1980 " kararları olarak tarihe geçen köklü
ekonomik değişimi hayata geçirdi. Yeni dönem, devletçilik ilkesiyle şekillenen "
karma ekonomik model " den, serbest piyasayı öngören liberal ekonomiye geçiş
anlamı taşımaktaydı. Bu ise, esas itibariyle 1923 1.İzmir İktisat Kongresi' nde
öngörülen, ancak yetersiz sermaye birikimi nedeniyle uygulamaya geçirilemeyen
bir durumdu. Bu yönüyle bakıldığında, siyasal bir tercihle 24 Ocak Kararları ile
cumhuriyet tarihinin en köklü reformuyla ekonomide tarihsel dönüşüm süreci
başlamıştır. 1945 'te başlayan çok partili demokratik yaşam, 1980 deki liberal
ekonomiye geçiş kararıyla desteklenerek Batı Dünyasıyla bütünleşme yolunda
atılan önemli bir adım olmuştur.
12 Eylül Askeri Yönetimi de, 24 Ocak Kararlarıyla geçilen ekonomik
liberalleşme sürecini kesintiye uğratmamaya ve kararlılıkla sürdürmeye özen
göstermiştir. Ekonomik dönüşümün hazırlayıcısı olduğu bilinen dönemin Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal, programın aksamaması için askeri
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yönetimin hükümetinde ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak
görevlendirilmiştir. 6 Kasım 1983 Genel Seçimlerinde, kurduğu Anavatan Partisi
birinci parti olarak iktidara gelince, Turgut Özal önce Başbakan, 1989 yılından
görevi başında vefat ettiği 1993 yılına kadar da Cumhurbaşkanı olarak, DPT
Müsteşarı iken hazırladığı ekonomi programının, bu kez oturması için siyasi
mücadele içinde olmuştur. Liberal ekonominin doğasında var olan özelleştirme bu
dönemde başlamış, ancak batıdaki kadar kolay yürümemiştir. Özelleştirmeyle
ulaşılmak istenen amaç; devletin ekonomideki etkisini azaltarak piyasanın
işleyişine bırakmak ve devletin " düzenleyici ve denetleyici " rolünü
güçlendirmektir. İstenilen düzeyde olmasa da, özel sektör güçlenmeye, bazı
sektörlerde uluslararası pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelinmiştir
Türkiye' de 1980' lerde başlayan bu çok yönlü değişimin etkileri her alanda
farklı boyutlarıyla hissedilmiştir. İletişim alanındaki gelişmeler, enflasyon ve terör
gibi önemli ekonomik ve siyasi sorunların varlığına rağmen renkli, dinamik ve
canlı bir Türkiye görüntüsü ortaya çıkmıştır. Bu döneme kadar pek hissedilmeyen
cılız tüketici hareketlerinin yerini, özellikle 1980' lerin ikinci yarısından itibaren
daha bilinçli tüketici davranışlarının almaya başladığı görülmektedir. 1990' lı
yılların ortalarına doğru ise, tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalar
artmaya ve hukuki düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.
Cumhuriyet döneminde yürürlüğe giren tüm anayasalarda, sosyal refahı
sağlamak devletin görevleri arasında kabul edildiğinden, önceki dönemde etkin
olan vakıfların sosyal alandaki etkisi azalmaya başlamıştır. Başlayan
transformasyon sürecinde, iş dünyası sosyal sorumluluklarının önem kazanmaya
başlamasıyla modern bir yaklaşımla vakıf sistemini yeniden canlandırmaya
başlamış, ( Demirtaş, 2015: 20) ve kurumsal sosyal sorumluluklarını kurdukları
vakıflar eliyle yürütmeye başlamışlardır.
Yüzyılın ve bin yılın son on yıllık diliminde Türkiye tekrar siyasi ve
ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele etmeye başlamış, kısa ömürlü güçsüz
hükümetler, sık yaşanan ekonomik krizler tekrar ülke gündemini oluşturmaya
başlamıştır. Yüksek enflasyona dayalı ekonomik canlılığın yerini siyasi
istikrarsızlığın etkisiyle, üretimin ve ihracatın azaldığı, yüksek enflasyonun
yanında ekonomik durgunluğun da yaşandığı stagflasyon dönemi almış, buna bağlı
olarak sosyal yaşamda da durgunluk ve hoşnutsuzluklar dikkat çekmeye
başlamıştır.
1990 ile 2000 yılları arasında işletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili
yapılan bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak " iş ahlakı ve etik " konuları
işlenmiştir. Bu ise, siyasi ve ekonomik dengelerin bozulmaya başladığı bu
dönemde iş yaşamında moral değerlerin önem kazanmaya başladığını
göstermektedir. Ahlaki değerleri göz ardı eden işletmelerin bu dönemde ekonomik
ve kurumsal itibar yönünden önemli kayıplar yaşadığı görülmüştür.(Yamak, 2007:
191)
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Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde, 1990' lı yılların sonlarına doğru
gerçekleştirilen reformların da, işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışlarının
gelişmesinde etkisinin bulunduğunu belirtmek gerekir. Siyasal sivilleşmenin yanı
sıra, örgütlü toplum bilincinin gelişmesine bağlı olarak sivil toplum örgütlerinin
nicel ve nitel olarak artması da demokrasi kültürünün gelişmesi yönünden önemli
katkılar sağlamıştır.
Sosyal sorumluluk bilincinin ve toplumsal sivil inisiyatifin gelişmesinde
1990'lı yıllarda üç önemli faktör etkili olmuştur. Bunlardan ilki; 1996 yılında
İstanbul' da düzenlenen Habitat II Konferansı, sivil toplumla ilgili bir farkındalık
meydana getirmiştir. İkinci olarak; Türkiye açısından büyük maddi ve manevi
yıkıma neden olan 1999 Marmara Depremi sırasında sivil bir hareket olarak Akut
etrafında şekillenen, toplumsal ve doğal afetlerde kurtarma çalışmalarına gönüllü
sivil katılımların ortaya çıkmasıdır. (Demirtaş, 2015,: 21) Üçüncü olarak; son
yıllarda dünya genelinde ve Türkiye’ de, özellikle insan haklarına aykırı
uygulamaların gündeme getirilmesinde ve önleyici girişimlerin başlatılmasında
sivil inisiyatifin giderek daha etkin rol oynamaya başladığı görülmektedir.
(Aydemir, 2007: 71) Özellikle, 1999 Helsinki Zirvesi'nde Avrupa Birliği' ne tam
üyelikle ilgili resmi adaylık statüsünün verilmesi sonrasında, sivil toplum
programları aracılığıyla Türkiye' ye çeşitli fon ve kaynakların aktarılması, sivil
toplum örgütlerinin yapı ve kapasitelerinin gelişmesini sağlayacak yasal
düzenlemelerin yapılması da örgütlü sivil toplum bilincinin bu dönemde
gelişmesine katkı yapan faktörlerden biri olmuştur.(Demirtaş, 2015: 21)
Türkiye' de iki binli yılların başlarından itibaren hızla yaygınlaşan sosyal
sorumluluk uygulamaları, kamuoyu önünde " toplumsal sorumluluğu yüksek bir
kurumsal vatandaş " imajı oluşturmada etkin şekilde yararlanılan önemli bir
enstrüman haline gelmiştir.( Demirtaş, 2015: 22) Klasik liberalizmin egemen
olduğu sanayi devrimi sonrası dönemde işletmeler arasında mevcut rekabet
konularına, 21.yüzyılın başlarında örgütlerin sosyal sorumluluk etkinlikleri yeni
bir rekabet alanı olarak eklenmiştir.
İki binli yılların başlarından itibaren kurumların toplumsal sorunlarla ilgili
duyarlılıklarının giderek arttığı, üstlendikleri veya destekledikleri sosyal proje
alanlarının genişlediği görülmektedir. Kurumların sorumluluklarıyla ilgili sahadaki
uygulamalarda değil, ancak yapılan kuramsal çalışmalarda konuyla ilgili farklı
görüş ve tezlerin geliştirildiği dikkat çekmektedir. Bazı araştırmacılar,
yatırımcıların, çalışanların, sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların günümüzde
işletmeleri toplumsal alanda sorumlu davranmaya zorladığından söz ederken,
(Yamak, 2007: 197) bazı akademisyenler ise; kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalarının toplum ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve baskılarına cevaben
değil, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, işletmeler
öncülüğünde gerçekleştirilen projeler olduğunu, uygulamada ( olması gerekenin
aksine ) işletmelerin sivil toplum örgütlerini sosyal projelerde birlikte çalışmaya
davet ettiklerini savunmaktadır.(Demirtaş, 2015: 23) Bazı sosyal sorumluluk
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projelerine işletmeler öncülük ediyor olsa da, tüketicilerin ve paydaşların da
kuruluşlardan bu yöndeki talep ve beklentileri artmaktadır.
Türkiye' de özellikle büyük ölçekli aile şirketleri ve holdinglerin konuya
büyük bir duyarlılıkla yaklaşmaya başladıkları görülmektedir. Bu sorumluluk proje
ve çalışmalarıyla birçok konuda toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanmakta
ve toplumsal farkındalık oluşturulmaktadır. Uygulanan sosyal projelerin bir kısmı
diğer örgütlerin işbirliği ve desteğiyle yürütülmüş olsa da, kurumsal tanıtım
açısından önemli kazanımlar sağlandığı görülmektedir.
6.1. Türkiye' de Büyük İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Yatırımları
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de 2000' li yıllardan itibaren
işletmelerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yapacakları faaliyetleri bir yatırım
olarak görmeye başladıkları ve bu yatırımları giderek arttırdıkları görülmektedir.
Özellikle büyük ve köklü işletme ve holdinglerin sosyal sorumluluk alanındaki
proje ve faaliyetleri toplumsal karşılık da bulmaktadır. Bu dönemde Türkiye' de,
sosyal sorumlulukla ilgili toplumsal bilincin de yükseldiği, bu konuda duyarlı
davranan firmaları ödüllendirdiği, kurumsal kimliklerinin belirginleştiği, örgütsel
itibarlarının yükseldiği, kurumsal imajlarının güçlendiği bilinmektedir. Doğası
gereği KOBİ' lerin biraz daha mesafeli olduğu kurumsal sosyal sorumluluk proje
ve uygulamalarında büyük ölçekli yerli firmalar, 2000' li yılların başlarından
itibaren, toplumun iş dünyasından beklentileri doğrultusunda, özellikle eğitim,
sağlık, doğa ve çevre, kültür ve sanat, aile içi şiddet, insan hakları ve çalışanları ile
ilgili alanlarda etkin çözümler getirmeyi hedefleyen sosyal programlar üzerinde
hassasiyetle durmaya ve uygulamaya başlamışlar ve oldukça başarılı sonuçlar elde
etmişlerdir. İşletmelerin sosyal sorumluluğunun " karlarını maksimize etmek"
şeklinde ifade eden Friedman' ın öğretisinin dünyada olduğu gibi Türkiye' de de
fazla bir geçerliliğinin kalmadığı ve alanda bir karşılık bulamadığını belirtmek
gerekir.
Türkiye' de büyük ölçekli işletmeler ve holdingler, bugün sosyal sorumluluk
programlarına yönelik olarak kurumsal halka ilişkiler boyutlarını aşan profesyonel
yapılanmalar içine girerek uzman kadrolarla, kurdukları vakıflar aracılığıyla destek
vererek önemli miktarda kaynak ayırarak bu projelerin uygulanmasına kanalize
etmektedirler. Bu önemli gelişmede kuşkusuz, aile büyüklerinin, "Bu topraklardan
kazandığımı, bu toprakların gelişmesi için ülkeme veririm" şeklindeki sofistike
yaklaşımları, toplum ve ülkeyi yöneten siyasal kadrolar ve hükümetler tarafından
takdirle izlenmekte ve desteklenmekte, bu da işletmelerin sosyalleşmesine ve
toplumla entegrasyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. (Karahasan, 2016: 3)
Önemli sosyal sorunlara etkin çözümler geliştiren kurumsal sosyal sorumluluk
projelerine toplumsal desteğin sağlanmasında ve toplumsal bilinçlenmede kitle
iletişim araçlarının ve yeni medyanın büyük katkısı olduğu kabul edilmektedir.
Türkiye' deki büyük şirketler ve holdingler toplumsal ve paydaş talepleri
yönünde sosyal vatandaşlık bilinciyle profesyonel uzmanlarla sürdürülebilirlik
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ilkesi esasıyla birçok önemli sosyal projeleri hayata geçirmektedir. Ancak,
Türküye' de iki milyona yakın işletmenin (1.834.300) %98' ini KOBİ' ler
oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar ise genellikle örgütsel büyüme, gelişme ve varlığını
sürdürme gibi temel hedeflerini gerçekleştirmeye odakladıkları için insan
kaynaklarının gelişmesine ve sosyal projelere yeterince kaynak ayıramamaktadır.
(Karahasan, 2016: 3)
Türkiye' de işletmelerin sosyal sorumluluğu konuları, bu amaca yönelik
olarak düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde yayınlanan, "Sürdürülebilir
Kalkınma Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu" nda açıklanmıştır. Bu raporda
işletmelerin kurumsal sorumluluk girişimlerinin; "Kurum içi davranış ve
uygulamalar" ile "Kurum dışı davranış ve uygulamalar" olmak üzere ikiye ayrıldığı
belirtilmektedir. Söz konusu raporda yer alan Türküye' deki işletmelerin başlıca
sosyal sorumluluk konuları şunlardır ( Başar, Başar, 2016: 218) :


Yasalara, çevresel ve toplumsal değerlere duyarlı davranmak,



Bilgi ve iletişime açık olmak, üretimi dağıtım ve satış sonrası hizmet ve
etkinliklerde, çevrenin ve toplumsal değerlerin korunmasına özen göstermek,



Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini kabullenmek ve uygulamak,



Bölgesel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak



İstihdam ve hizmet alımı gibi kurumsal iç ve dış ilişkilerin bütününde aynı
davranış biçimini sergilemek.
Türkiye' de sosyal sorumluluk konusunda artan bilinçlenme ve ilginin
artması nedeniyle konuya ilgi duyan özel sektör, sivil toplum ve akademik
dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllülerinin katılımıyla 2005 yılında
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği kurulmuştur. Dernek kuruluş amacını;
"Türkiye' de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda
yaygınlaşmasını ve Türkiye' nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik
kültürü ile var olan sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmak" olarak
deklare etmiştir. (TKSSD, 2005). Sosyal sorumluluk projelerinin başarılı şekilde
uygulanması ve hedeflenen sonuca ulaşmasında, kamu kuruluşları ve medyalarının
destek vermesi yanında, "altın üçgen" olarak tanımlanan; Sivil Toplum Kuruluşları,
Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarının işbirliği büyük önem taşımaktadır.
(Karahasan; 2016: 3)
Türk iş dünyasında 2015 ve 2016 yıllarında işletmelerin bütçelerinden
kurumsal sosyal sorumluluk programları için ayıracakları kaynakla ilgili yapılan
eğilim araştırmalarında "artacak" şeklindeki görüşlerin ağırlıklı olduğu görülürken,
"azalacak" şeklindeki düşünceler en düşük oranları oluşturmuştur. İşletmelerin
2015 ve 2016 yıllarında kurumsal sosyal sorumluluk alanında yeni projeler için
bütçe arttırma eğilimleri, Tablo:2' de gösterilmiştir.
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2015
Bütçesi

2016 (Bütçe
Arttırma
Eğilimi)

%

Artacak

36,8

40,5

Aynı Kalacak

41,0

38,0

9,7

8,5

Fikrim Yok

12,5

13,0

Toplam

100

100

Azalacak

Tablo : 2 Capital Dergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eki, Nİsan 2016
Türkiye' de 1990' lı yıllarda iş hayatıyla ilgili sektörel yayınlarda belirgin bir
artış gözlenmeye başlanmıştır. Bunlardan en önemlisi 1992 yılında aylık olarak
yayımlanmaya başlayan ekonomi dergisi Capital'dir. İş dünyasının trendlerini
yakından izleyerek nabzını tutan bu dergi, işletmelerle ve iş dünyası ile ilgili
önemli araştırmalar yapmakta ve ödül programları düzenlemektedir.
Capital dergisi 2016 yılında kurumsal sosyal sorumluluk alanında en başarılı
20 şirketi saptamıştır. Bu araştırmada başarılı işletmelerin, halkın ve iş dünyasının
gözünde farklı bir sıralamayla yer aldıkları görülmektedir. Araştırmada kamuoyuna
göre Sabancı Holding; iş dünyasına göre Koç Holding Kurumsal Sosyal
Sorumluluk alanında lider konumda bulunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk
alanında 2016 yılında en başarılı 20 şirket Tablo:3' de görülmektedir.
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İŞ DÜNYASININ GÖZÜNDEN

2016

ŞİRKET

HALKIN
GÖZÜNDEN
ŞİRKET

Koç Holding

1

Sabancı Holding

Turkcell

2

Koç Holding

Eczacıbaşı Holding

3

Yıldız Holding

Sabancı holding

4

Turkcell

Yıldız Holding

5

İş Bankası

Borusan

6

Yaşar Holding

İş Bankası

7

Eczacıbaşı Holding

Akbank

8

Arçelik A.Ş

Garanti Bankası/Vodafone

9

Hürriyet

Anadolu Grubu

10

Türk Telekom

Unilever

11

Garanti Bankası

Coca-Cola

12

Intel

Opet / Arçelik A.Ş.

13

Zorlu Holding

Yaşar Holding

14

Enka

Doğan Holding

15

Anadolu Grubu

Eti / P&G

16

Abdi İbrahim

Doğuş Holding

17

Doğan Holding

Boyner

18

Migros

YKB / THY / Migros

19

Coca-Cola

Türk Telekom

20

Akbank

Tablo : 3 2016' da Kurumsal Sosyal Sorumluluk' de En Başarılı 20 Şirket
Kaynak : Capital Dergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eki (2016)
Türkiye' de işletmeler son yıllara kadar daha çok eğitim, çevre, kültür ve
spor gibi alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk çalışması yapmayı tercih
etmişlerdir. Ancak son yıllarda aile içi şiddet, engellilerin zorlu yaşam koşullarıyla
ve sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla toplumsal sorunlara
çözüm üretme veya çözümün bir parçası olma amacıyla ilgili yeni açılımların
olduğu dikkat çekmektedir. 2016' da halkın gözünde en başarılı kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri ve gerçekleştiren işletmeler Tablo:4' de sıralanmıştır.
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ŞİRKET

PROJE
Baba
1 Beni Okula Gönder

Doğan Gazetecilik

Plastik
2
Kapak Projesi

Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği

123Dev Adam Basketbol Okulları
Aile
4 İçi Şiddete Son
Engelsiz
5
Hayat
816İlde 81 Orman
Annem
7
ve Ben
Temiz
8 Çevre
Nar
9 Taneleri

Garanti Bankası
Hürriyet
CarrefourSA
İş Bankası
Tikav
CarrefourSA
Boyner Holding

Tablo: 4 Halk gözünde 2016 Yılının En Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Projeleri
Kaynak: Capital Dergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eki (2016)
Türkiye' nin köklü işletmelerinin sosyal performanslarının değerlendirildiği
"Sosyal Sorumluluk Liderleri 2016" listesinde ilk 20' de yer alan kuruluşların
tümünde, bu sıralamada kendilerine yer bulmada olanak sağlayan bir takım ortak
prensiplerin varlığı dikkat çekmektedir. Tablo:2' de yer alan 20 büyük işletmeyi
KSS alanında başarılı yapan ortak özellikleri şunlardır (Capital Dergisi, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Eki, 2016: 11) .
 Uzun Vadeli Çalışma: Kurumsal sosyal sorumluluk alanında başarılı olan bu
işletmelerin en önemli ortak özelliği; kısa dönemli sosyal projelerle medyada
görünürlük elde etmeyi değil, uzun vadeli bir faaliyet alanı olarak
benimseyerek, anlayışını bir yaşam biçimi ve kurum felsefesi olarak görmeleri
ve böylece toplumun takdirini, saygı ve sevgisini kazanmalarıdır.
 Kurumsallaşma: Bu alanda başarılı olan işletmelerde yönetimler, kurumsal
sosyal sorumluluk anlayışını insan kaynakları yönetim süreçlerinin içinde
görmekte, şirketler de kurumsal iletişim profesyonelleri istihdam ederek bu
kişilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlamaktadır. Ancak bu
konuda tümüyle istenilen düzeyde bulunulduğunu söylemek henüz mümkün
değildir.
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 Öncü Liderler:
Kurumsal sosyal sorumluluk programlarında, başarılı
işletmelerde yönetim kurulları sosyal sorumluluk projelerini asli işi olarak
benimsemekte, yöneticiler yapılan çalışmaları izlemekte, çalışanları için birer
rol model olarak, sosyal faaliyetlerde öncü liderler olarak dikkat çekmektedirler.
 Toplumsal Uyum: Başarılı Sosyal Sorumluluk Projelerinin tümü toplumsal
duyarlılık ve değerler ile uyumlu çalışmalardır. Toplumun duyarlılıklarına
uygun olan, duyguları istismar etmeden yapılan bu sorumluluk projeleri sade,
dürüst ve dolaysız bir iletişim ile gerçekleştirilmiştir.
 İş Birlikleri: Kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte ve etkin çalışması "
Başarı üçgeni" olarak nitelenmekte, toplumsal kalkınma ve gelişmede önemli
rol oynamaktadır. Bu iş birliği sağlanmadan yapılan çalışmalar sürdürülebilirlik
niteliği kazanamamaktadır.
 Odaklanmak : " Sosyal Sorumluluk Liderleri 2016 " da yer alan kuruluşların bir
başka ortak özelliği, konuya odaklanmalarıdır. Çeşitli alanlara bölünmek yerine,
kendi kurumsal kültürlerine uygun alanlarda çalışma yaparak çalışanlarını,
tedarikçilerini ve vatandaşları da harekete geçirerek sosyal çalışmaların
etkinliğini artırmaktadır.
 Tutarlı, Anlamlı ve Tek Sesli İletişim: Yeni medyanın gelişmesiyle ortaya çıkan
yenidünya düzeninin işletmeler toplum ve tüketicilerin tümüyle gözetimindedir.
Bu nedenle artık günümüzde işletmelerin sosyal medya alanını düzenli ve
stratejik biçimde kullanacak şekilde yapılanması zorunluluk haline gelmiştir.
Kampanyaların verilen mesajların tutarlı, tek sesli biçimde yapılması meydana
gelebilecek olası krizlerde uzman kadroların devreye girebilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Dünyada 1990' lardan itibaren işletmeler ve yöneticileri, yeni medyanın
sağladığı olanaklarla kolayca iletişim kurabilme olanağına sahip olan milyonlarca
kişinin karşısında eski güçlerinin kalmadığının farkına varmışlardır. Sosyal iletişim
ağlarının etkin kullanımının oluşturduğu baskı nedeniyle kuruluşlar, toplumsal
özlemleri, paydaşların beklentilerini anlamaya ve buna uygun davranmaya
başlayan işletme sayısı hızla artmaya başlamıştır. (Doğan Burda Dergi; 2014: 10)
Türkiye' de de benzer gelişmeler görülmekle birlikte, toplumsal baskılardan
daha fazla sosyo-kültürel etkiler, işletmelerin sosyal faaliyetlere yönelmesinde
belirleyici olduğu görülmektedir. Köklü kurumsal altyapısı ve kültürü olan
işletmeler, sosyal boşluklardan çok, kurumsal hayırseverlik ve tümüyle
"gönüllülük" ilkesiyle oluşturdukları vakıflara ve STK' lara bu amaçla önemli
miktarlarda kaynak ayırmaya ve aktarmaya başlamışlardır. Uyguladıkları sosyal
proje konularına bakıldığında da, tamamının çeşitli alanlara dağılmış şekilde
toplumsal özlemleri gidermeye, sorunların çözümüne katkıda bulunmaya ve bir
farkındalık oluşturmaya yönelik olduğu görülmektedir.
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"Sosyal Sorumluluk Liderleri 2016" araştırması, büyük kuruluşların sekiz
temel kurumsal sosyal sorumluluk alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini
göstermektedir. Bu kuruluşların kurumsal hayırseverliklerini günlük ve dönemsel
her türlü gelişmelerin akışında ve üstünde tutarak istikrarlı şekilde sürdürdükleri ve
bununla da özellikle KOBİ' ler için bir tür rol modelleri oldukları görülmektedir.
"Sosyal Sorumluluk Liderleri 2016" araştırmasında ilk yirmi sıralama içinde yer
alan kuruluşların sosyal faaliyetleri şu sekiz alanda yoğunlaşmaktadır: (Capital
Dergisi, KSS Eki, 2016: 12)

Eğitim
Alanı

Sağlık
Alanı

Doğa ve
Çevre

Spor

1. Koç Holding
2. Turkcell
3. Sabancı Holding
4. İş Bankası
5. Vodafone
1. Koç Holding
2. Sabancı Holding
3. Eczacıbaşı Holding
4. Anadolu Grubu
5. Avon Türkiye
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Koç Holding
Coca-Cola Türkiye
Opet
Sabancı Holding
Garanti Bankası
Yıldız Holding
Vodafone
Garanti Bankası
Anadolu Grubu
Arçelik

Kültür ve
Sanat

Aile İçi Şiddet

İnsan Hakları

Çalışanlarla
İlgili Alan

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eczacıbaşı Holding
Akbank
Borusan Holding
Koç Holding
Sabancı Holding
Koç Holding
Hürriyet
Doğan Holding
Sabancı Holding
Turkcell
Vodafone
Koç Holding
Doğan Holding
Turkcell
Boyner
Sabancı Holding
Koç Holding
Turkcell
Eczacıbaşı Holding
Sabancı Holding
Borusan
Garanti Bankası

Tablo: 5 Sosyal Sorumluluk 2016 Liderleri ve Alanları
Kaynak: Capital Dergisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eki
İş dünyasının en büyük kuruluşlarından olan bu sosyal sorumluluk liderleri,
hem temel varlık nedenini oluşturan ekonomik sorumluluklarını yerine getirirken,
hem de parçası oldukları toplumla bütünleşme nihai hedefini gerçekleştrirmektedir.
6.2. Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örneği: OPET' in "Tarihe
Saygı Projesi"
Ülkemizde özel sektör kuruluşlarının, özellikle 2000' li yıllardan itibaren
kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birçok kurumsal sosyal sorumluluk
projesini başarıyla hayata geçirdikleri ve sosyal performanslarıyla da iyi bir
kurumsal vatandaş olarak toplumsal yaşama önemli katkılar sağladıkları
görülmektedir. Ülkemizin enerji sektöründeki önemli kuruluşlardan olan OPET' de
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bu bağlamda özellikle 2000' lerin başından itibaren kurumsal gelişmesiyle birlikte
birçok sosyal sorumluluk projesini başarıyla gerçekleştirmiş ve farklı alanlarda
toplumsal farkındalık meydana getirmiştir.
Asıl mesleği öğretmenlik olan Fikret Öztürk ve kendisi gibi öğretmen olan
eşi Nurten Öztürk' le, 1980' de Mersin 'de Öztürkler Petrol olarak kurdukları
işletme, 1992' de merkezini İstanbul' a taşıyarak OPET A.Ş. hukuki ismiyle
faaliyetine devam etmiştir. 2002' de Koç Holding Enerji Grubu'nun ortak
olmasıyla ülkemizin bugün enerji sektörünün en önemli kuruluşlarından biri haline
gelmiştir. Halen 1300' ün üzerindeki şubesi ve OPET ve SUNPET adlı iki
markasıyla enerji alanındaki hizmetine devam etmektedir.(Aktan, 2017: 102)
OPET' in özellikle Koç Grubu ortaklığı sonrasında kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarına büyük önem vermeye başladığı ve önemli birçok sosyal sorumluluk
projesini başarıyla gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu sorumluluk projelerinin en
önemlilerinden biri de, Çanakkale Gelibolu Yarımadasında gerçekleştirilen "Tarihe
Saygı Projesi" 2006 Şubat aynında başlamıştır. Projenin amacı; Türkiye' yi
dünyaya, bugünü ve dünüyle/tarihiyle layık olduğu şekilde tanıtmak olarak
belirlenmiştir. Bu proje ise Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale savaşlarının
yaşandığı Gelibolu yarım adası, tarihe saygı duyulacak hale getirilmesi ve her yıl
ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlamak için bu bölgede
yaşayanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemiştir. (Aktan, 2017: 102)
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, kuruldukları ilk günden bu
yana sosyal sorumluluğa önem verdiklerini, gerçekleştirdikleri sosyal projelerle,
toplumu, çevre, doğa, sağlık ve turizm gibi pek çok alanda bilgilendirerek
bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirtmektedir. (Doğan Burda Dergi, 2014:38)
Öztürk "Tarihe Saygı Projesi" ile ilgili olarak ; "Tarihe Saygı Projesi" ile tarihi
Gelibolu Yarımadasının doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme
kavuşması için çalışmalar yaptık. Proje kapsamında, Çanakkale Savaşının geçtiği
bölgede, toplumsal kalkınmaya destek olacak eğitim projeleri ile Gelibolu
Yarımadasını ziyaret eden turistlerin sorunsuz olarak gezmelerini sağlayacak alt
yapı ve çevre düzenleme çalışmaları uyguladık" larını ifade etmekte, bu proje
kapsamında Kültür Bakanlığı ve Yerel Yönetimler ile işbirliği yapıldığını
belirtmektedir. (Doğan Burda Dergi, 2014: 38-39)
"Tarihimizle Gurur Duyuyor, Ona Sahip Çıkıyoruz" sloganı ile yürütülen
"Tarihe Saygı Projesi" kapsamında ise, Tarihi Gelibolu Yarımadası' nın doğal
dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için, Çanakkale Savaşlarının
geçtiği bölgede düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı,
Kilitbahir, Kocadere, Behramlı, Büyük ve Küçük Anafarta Köyleri ile Eceabat
ilçesi yeni bir çehreye kavuşturulmuştur. Köy meydanları ve evlerin yüzlerinin
yenilendiği projede modern satış reyonları kurulmuştur. Köyler yeşillendirilmiş,
mevcut müzeler yenilenmiş, müze olmayan köylere yeni müze ve kültür merkezleri
yapılmıştır.
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Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile İngilizce, bilgisayar, pansiyonculuk ve
kişisel gelişime yönelik eğitimlerin verildiği proje kapsamında Eceabat' a açık hava
müzesi niteliğinde bir park yapılmıştır. " Tarihe Saygı Parkı" adı verilen park,
Çanakkale Savaşı' nın tüm detaylarını gösterecek şekilde donatılmıştır. Proje
kapsamında 57. Alay Şehitliği ve Gelibolu Yarımadası'nın en büyük iki hastane
şehitliğinden biri olan Akbaş Şehitliği aslına uygun olarak yenilenerek ziyarete
açılmıştır. Eceabat' ta işlevselliğini yitiren ilköğretim okulunun yerine ise yeni ve
modern bir okul inşa ederek eğitim ve öğretim hayatına kazandırılmıştır.
(https://www.opet.com.tr/tarihe-saygı, 2018)
Tarihe Saygı Projesi' nin uygulanması ve sonuçlarıyla ilgili yapılan
araştırmada, projenin bütünsel olarak başarıya ulaştığı bilimsel olarak ortaya
konulmuştur. Söz konusu proje, bölgede; sosyal yaşam kalitesini yükseltmiş, tarih
bilincini geliştirmiş, kültürel yaşamı zenginleştirerek, sosyal mekanlara estetik ve
hijyenik özellikler kazandırmıştır. Ayrıca işletmecilik kültürünü geliştirmiş,
ekonomik seviyesini yükseltmiş, eğitim kurumlarının çok yönlü gelişimine katkı
sağlamış ve estetik mimari kültürü geliştirmiştir. (http://www.opet.com.tr/tarihesaygı, 2018) Tarihsel yönüyle Türk kamuoyu nezdinde çok özel ve anlamlı bir yeri
olan Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilen "Tarihe Saygı Projesi"
enerji alanında Türkiye' nin önemli kuruluşlarından olan OPET' e kurumsal
tanınırlığın yanı sıra güçlü bir kurumsal imaj ve saygınlık da kazandırmıştır.
OPET, "Tarihe Saygı Projesi" ile Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından
düzenlenen 7. Altın Pusula Ödülleri' nde, "Jüri Ödülü" nü almıştır. Kurucu
Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, TBMM tarafından "Üstün Hizmet Ödülü"
ne layık görülmüş, OPET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk' e Tarihe
Saygı Projesi ve bölgece yaptığı katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından teşekkür plaketi takdim edilmiştir. (https://www.opet.com.tr/tarihesaygı, 2018)
İş dünyasında 21. yüzyıl başlarından itibaren artmaya başlayan kurumsal
sosyal sorumluluk bilinciyle, iyi bir kurumsal vatandaş olma yönünden çok önemli
mesafeler kat eden kuruluşlardan biri olan OPET, tarih alanındaki en iyi sosyal
sorumluluk projelerinden birine imza atmıştır. Gelibolu Yarımadası' nda yapılan
çalışmaların yarattığı değişim ve etki her geçen gün daha belirgin şekilde kendini
hissettirmekte, Türk kamuoyunun gönlünde hak ettiği güzel görüntüye
kavuşmaktadır.
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SONUÇ
Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, özellikle de son çeyreği tüm dünyada çok
önemli siyasi ve ekonomik gelişmelere ve değişimlere sahne olmuştur.
Küreselleşme olgusuyla açıklanabilecek bu değişim süreci, siyasal sistemler ve
sosyal yaşam biçimleri üzerinde olduğu kadar ekonomik sistemleri ve temel
aktörleri olan işletmeleri de etkilemiştir. İletişim ve bilişim teknolojileri alanındaki
olağanüstü gelişmeler, Marshall McLuhan'ın ifadesiyle, dünyayı adeta büyük
global bir köye dönüştürmüş, siyasal ve coğrafi sınırları neredeyse ortadan
kaldırarak çok kısa sürede, çok büyük ölçekte iletişimi, bilgi paylaşımını ve
etkileşimi olanaklı hale getirmiştir. İletişim ve bilişim teknolojilerinin başlattığı
küreselleşme süreci, klasik işletmecilik anlayışını değişime zorlayarak, bir çok
işletme fonksiyonlarının yeniden tanımlanmasını kaçınılmaz kılmıştır.
Sanayi Devrimi sonrası dönemin " işletme " odaklı işletmecilik anlayışı,
yirminci yüzyılın başlarından itibaren " tüketici " lerin merkezde olduğu bir
dönüşüme uğramıştır. Bu yüzyılın sonlarına doğru ise, yoğun küresel rekabet
işletmeleri " toplum " eksenli yeni bir işletmecilik anlayışına yöneltmiştir. Bu
süreçte işletmeler, mevcut ekonomik sorumluluklarına, boyutları ve alanları sürekli
artan ve çeşitlenen sosyal nitelikli, yeni sorumluluklar üstlenmeye başlamışlardır.
Tüketicilerin ve diğer sosyal paydaşların klasik ve yeni medya kanallarıyla iletişim
kurma, kolayca ve ortaklaşa hareket etme olanaklarının genişlemesi, işletmeleri
özellikle toplumsal konularda özenli ve duyarlı şekilde, şeffaf ve hesap verebilirlik
ölçüsü içinde davranmaya zorlamaktadır. Böylece işletmelerin ekonomik
faaliyetlerinin neden olduğu sosyal maliyetlerin, yine işletmeler tarafından
uygulanacak sosyal sorumluluk uygulamalarıyla giderilmesi hem dünyada hem de
Türkiye’ de kamuoyun kuruluşlardan en önemli beklentisi haline gelmiştir. Toplum
ve toplumsal yarara endeksli yeni işletmecilik anlayışının en önemli enstrümanını
ise, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve uygulamaları
oluşturmaktadır.
Yenidünya düzeninin temel taşlarını; modern çoğulcu demokratik kurum ve
kuralların gelişmesi ve geliştirilmesi, düşünce özgürlüğü, insan haklarının ve bu
bağlamda tüketici haklarının korunması ve doğa ve çevre bilincinin arttırılması
oluşturmaktadır. İşletmeler, bu konularda üstlendikleri toplumsal sorumluluklarla,
sosyal paydaşların ve tüm kamuoyun bu yönde artan beklentilerini karşılayarak, "
toplumsal yarar " üretme ve " iyi bir kurumsal vatandaş " olma çabası içine
girmektedirler. Tüketiciler ve diğer sosyal paydaşların işletmeleri, sosyal
sorumluluk üstelenmelerinde " gönüllülük " ölçütüyle değerlendirdikleri
görülmektedir. Etik anlayışla, gönüllü olarak ve samimiyetle uygulanan sosyal
sorumluluk politikaları, kurumsal itibarı yükselterek örgüt imajını güçlendirmekte
ve halkla ilişkilerin tanıtım çalışmalarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Güçlü
kurumsal imaj, işletmelerin iç ve dış pazarlardaki rekabet gücünü arttırarak
ekonomik performanslarını da olumlu şekilde etkilemektedir.
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İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, J.Grunig ve Hunt' ın
halkla ilişkiler modelleri teorisiyle de örtüşmektedir. İşletme - toplum ilişkilerinin
her aşamasında karşılıklılığı, eşitliği ve dengeyi esas alan " iki yönlü simetrik
model " teorisi; toplumsal beklentileri karşılamak üzere hayata geçirilen sosyal
sorumluluk projeleriyle, alanda pratik karşılığını bulmakta ve bu da halkla
ilişkilerde gelinen en üst nokta olarak kabul edilmektedir. Kuramsal bir iletişim
modeli olsa da benimsediği " karşılıklılık, eşitlik ve denge " özelliği, günümüzde
işletmelerin sosyal sorumluluklarını da kapsayan ve en iyi ifade eden bir
yaklaşımdır.
İşletmeler artık iç ve dış paydaşlarıyla tüm kamuoyun çıkarlarını karşılıklı
olarak gözetmek ve geliştirmek durumunda olduklarının, aksine davranmanın
kendilerini ekonomik hedeflerine ulaşmaktan alıkoyacağının bilincindedir. Bu da
onları, içinde bulundukları toplumun sorunları, özlemleri ve beklentileriyle
ilgilenme, duyarlı davranma, kurumsal sorumluluk anlayışıyla çözüm üretme, bu
yöndeki çabalara katkıda bulunma amacıyla sosyal programlar yapmaya ve
kazançlarının bir kısmını bu amaca kanalize etmeye yöneltmektedir. Kurumsal
sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelere geri dönüşümü ise, olumlu bir
örgütsel imaj ve kurumsal saygınlığın artması şeklinde gerçekleşmektedir.
Türkiye' de özellikle büyük ölçekli aile şirket ve holdinglerin kurumsal
sosyal sorumluluğa büyük önem verdikleri görülmektedir. Özellikle iki binli
yılların başlarından itibaren bu konuda çok önemli sosyal sorumluluk projelerinin
başarıyla uygulandığı görülmektedir. Kendiliğinden ve gönüllülük esaslı kurumsal
sosyal sorumluluk konusunda yasal düzenleme yapılması konunun doğasına uygun
olmamakla birlikte, özellikle KOBİ' leri de bu konu da cesaretlendirecek, teşvik
edici ve pozitif ayrımcılığı da öngören hukuki düzenlemelerin sağlayacağı olası
katkıların tartışılmasında yarar görülmektedir.
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WILD LIFE, THE IMPORTANCE OF ENDEMIC PLANTS AND
NATURAL PRODUCT SOURCES AND MANAGEMENT STRATEGIES
OF WILD LIFE
Canan Sevimli-Gur*
ABSTRACT
Our world is increasingly growing in terms of population, human needs and
living spaces are shifting towards more and more different areas. However, in order
for the human to live, energy resources are required to be protected with natural
resources and transferred to future generations. However, rapidly increasing
urbanization and environmental problems are experienced. Our seas and lakes are
contaminated. The habitats of animals, including humans, disappear. This is not
only the responsibility of the governors, but it is also possible to participate and be
functional in their management.
Wild life has a wide scope, including wild animals and their environment.
World Wildlife Natural Resources Conservation Union (IUCN) 16.928 of the type
known by the world, while Turkey was faced with the threat of extinction 364. The
basis of wildlife management is that the natural process is under protection. In
order to gain the expected benefit from the areas allocated as wildlife development
sites, a plan example which takes into account the socio-economic and cultural
structure of the local population depends on the table.
Plants provide the oxygen and nutrients necessary to sustain human life and
protect health. According to recent data, Turkey 'is also trained approximately
12.000 plant species. Approximately 3.500 plant species are endemic.
Conservation of species around the world and ensuring biodiversity depend only on
one principle. Ecological sanctions should prevent economic sanctions. Nowadays
people want to use all the resources in the world in order to meet their needs.
However, our natural resources are limited.
It is not enough for us to have only natural resources for development. In
addition to the natural resources, there is also a need for well-organized economic
policies in the form of qualified manpower and effective management, which
accepts the capital, technological educations, technological competence and the
target of efficiency.
This study deals with the importance of wildlife, preserving our endemic
species and providing a public benefit by evaluating the natural products that are
increasingly important in terms of human health.
Key Words: wildlife, endemic plants, natural products, development,
management strategies.

*

Assoc. Prof. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

47

Türkbilim Aralık 2018
YABAN HAYATI, ENDEMİK BİTKİLERİN VE DOĞAL ÜRÜN
KAYNAKLARIMIZIN ÖNEMİ, KULLANIMI VE YABAN HAYATININ
YÖNETİM STRATEJİLERİ
ÖZET
Dünyamız giderek nüfus açısından çoğalmakta insan ihtiyaçları ve yaşam
alanları da giderek çok daha farklı alanlara doğru kaymaktadır. Oysa insanın
yaşayabilmesi için enerji kaynakları başta doğal kaynaklarımız ile korunması ve
gelecek kuşaklara aktarılmasını gerekli kılıyor. Bununla birlikte hızla artan
kentleşme ve çevre sorunları yaşanıyor. Denizlerimiz, göllerimiz akarsularımız
kirleniyor. İnsan dâhil hayvanların yaşama alanları da yok olmaktadır. Bu sadece
yönetenlerin sorumluluğu olmayıp yönetenlerinde katılması ve fonksiyonel
olmasıyla mümkündür.
Yaban hayatı, vahşi hayvanları ve bulundukları çevreyi içine alan, oldukça
geniş bir anlama sahiptir. Dünya Doğa Doğal Kaynakları Koruma Birliği’ne
(IUCN) göre Dünya da bilinmekte olan türlerin 16.928’i, Türkiye’de ise 364’ü
yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Yaban hayatı yönetiminin temeli,
doğal sürecin koruma altında olmasıdır. Yaban hayatı geliştirme sahaları olarak
ayrılan alanlardan beklenen faydanın kazanılabilmesi için de mahalli halkın sosyo
ekonomik ve kültürel yapısını dikkate alan bir plan örneğinin masaya konulmasına
bağlıdır. Bitkiler, insan yaşamının sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ve
besini sağlar sağlığı korurlar. Son verilere göre Türkiye’ de yaklaşık olarak 12000
bitki türü yetişmektedir. Bitki türlerinin yaklaşık olarak 3500 ise endemiktir.
Dünya’daki türlerin korunabilmesi ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması yalnızca bir
ilkeye bağlıdır. Ekolojik yaptırımlar, ekonomik yaptırımların önüne geçmelidir.
Günümüzde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, dünyada bulunan tüm
kaynaklardan yararlanmak istemektedirler. Ancak doğal kaynaklarımız sınırlıdır.
Kalkınma için yalnızca doğal kaynaklara sahip olmamız yeterli değildir. Doğal
kaynakların yanında aynı zamanda sermayeye, teknolojik imkânlar konusunda
eğitimli, bilişimci girişim ruhuna sahip verimlilik hedefini kabul eden kalifiye
insan gücüne, etkin yönetim biçimine iyi düzenlenmiş ekonomi politikalarına da
ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu çalışma yaban hayatının önemini, bunun yanında endemik türlerimizin
korunmasını ve insan sağlığı açısından giderek önemi artan doğal ürünlerin
değerlendirilerek bir kamu yararı sağlamasını bilimsel yaklaşımlarla ele
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: yaban hayatı, endemik bitkiler, doğal ürünler, kalkınma,
yönetim stratejileri.
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INTRODUCTION
Wild life has a wide scope, including wild animals and their environment.
This term is used in general in Turkey in relation to terrestrial and aquatic
vertebrate animals (Baskaya ve Baskaya, 2012).
In the world, from the beginning of life, wildlife and people have interacted.
The impact and pressure of people on wildlife has changed from prehistoric times
to today. In the beginning, the effect of mankind on wildlife has been demonstrated
by the desire to buy food, shelter, the goods needed, the construction of the
instruments and to protect themselves (Başkaya and Baskaya, 2012, Akkuzu et al.
2015).
Nowadays, there are differences in the effects and desires of people on
wildlife compared to the past. Examples of such differences include wildlife-based
recreational activities and sporting activities (Akkuzu et al. 2015).
It is known that there are many wild animal species in the world and in our
country which are in danger and are in need of protection. World Wildlife Natural
Resources Conservation Union (IUCN), according to which 16.928 species are
known in the world, while Turkey was faced with the threat of extinction 364 (Via
J. C. et al., 2009).
There are two basic elements in hunting and wildlife. These are wildlife
areas and living creatures in these areas. It is possible to ensure that the species
living in wildlife live in the forest cover that is appropriate to their wishes and to
maintain and develop these areas.
For this reason, the qualitative and quantitative differences of species and
their habitats in wildlife areas should be determined first (Anonymous, 2005). In
forest ecosystems where wildlife is prioritized, it is essential to protect species and
to increase their populations and to ensure that these species are accommodated
and to ensure the continuity of these habitats (Randall and Sassaman 1979).
The basis of wildlife management is that the natural process is under
protection. Protection is necessary for all species that are hunted and not hunted
from wildlife elements. It is essential to ensure the protection and development of
rare and endemic species that are endangered and threatened by the national and
regional criteria in wildlife management (Anan 2000).
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Photo 1. Pictures of endangered wild animals. Environmental news archives
30/61 Anatolian wild sheep (female). (WEB-1).

Photo 2. Pictures of endangered wild animals. Anatolian wild sheep (male).
(WEB-1).

Photo 3. Endangered species of wild animals. Mediterranean monk seal.
(WEB-2).
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Photo 4. Pictures of endangered species of wild animals. Wild Deer. (WEB3).
On the other hand, hunting production, which is one of the opportunities
offered to the community by forest, shrubbery, pasture and pasture areas, has been
found to be more advantageous for forest biotopes than for the production of wood
raw material, and it provides more direct and short time benefits and it can provide
support for the public by facilitating participation. Moreover, considering that the
costs in this direction do not constitute inflation, the necessity of converting this
resource to economic gain as soon as possible (Geray, 2000).
The wildlife development areas, which are the most important of wildlife
management, are the National Park, Nature Park and so on. The protected natural
area is similar in principle with planning, but there are differences as a perspective
and a monitored method. The experience in the world reveals that it is not a way to
ignore the communities living in the field in the preparation and implementation of
the management plans of these areas (Korkmaz et al. 2005).
In order for sustainable transfer of these areas to future generations, it should
be taken into consideration that local communities are part of the planned area in
all stages from planning to implementation (Korkmaz et al. 2005).
Therefore, in order to gain the expected benefit from the areas allocated as
wildlife development areas, a plan example which takes into account the socioeconomic and cultural structure of the local people depends on the table. In order to
plan wildlife management, socio-economic, cultural, etc. of wildlife development
areas and surrounding villages are planned. It is understood that it is necessary to
determine the expectations of the local people by analyzing with all lines and the
emergence of the existing structure (Geray 2000, 2006; Alkan and Eker 2005;
Turker et al. 2002).
Biodiversity is the indicator of the ability of ecosystems to carry out the life
support process necessary for the well-being of human beings and a healthy
environment (WEB-4).
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Biodiversity provides services that are vital for people, such as the chemical
structure of the atmosphere and the world climate, and can only be provided by the
continuity of healthy complex ecosystems. Biological diversity means land, sea and
other aquatic ecosystems, and differentiation between living organisms in sources,
such as ecological structures that are part of these ecosystems. The differences of
species habitats in terms of biotic and abiotic factors address the genes, species,
ecosystems and functions among the living organisms living in the ecosystem,
varying according to time and time, between living things and non-living things
(WEB-5).
Turkey is rich in terms of fauna, such as the zone where it is varied and
interesting in terms of flora. Plants protect the health by providing the oxygen and
nutrients necessary for the survival of human life. According to recent data,
Turkey's approximately 12.000 plant species are also grown. Approximately 3.500
of these plant species is endemic. Turkey has with this feature even more endemic
species than the whole of Europe. The reason for this can be defined as the location
between Asia and Europe, the mountainous structure, the three climates and the
presence in a wetland.

Photo 5. Endemic plant species pictures in our country. Lakes Region. Pulley oak.
(WEB-6).
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Photo 6. Endemic plant species in our country. Datça persimmon. (WEB-7).

Photo 7. Endemic plant species in our country. Kaz Mountains. Fir-tree. (WEB-8).

Photo 8. Endemic plant species in our country. Mugla-Koycegiz. Anatolian
Sweetgum Tree. (WEB-9).
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Photo 9. Endemic plant species pictures
in our country. Yozgat, Kastamonu. The Islem
of Ispir. (WEB-6).

Turkey's international treaties in terms of the Nature Conservation and
Biodiversity legislation have a very important task (Cortoglu, 2006).
According to the Land Hunting Law no. 4915, the areas where wild animals
are breached or are at risk of extinction are protected with the aim of protecting
these species with their habitats without changing their ecosystem qualities. 80
Wildlife Development Area has been reported in Turkey. “Areas with wildlife
criteria, protected areas that need protection, along with plant and animal species”,
and their continuity are ensured will be declared as “Wildlife Conservation Area”.
52 mammals, 415 bird species were taken under protection by the Land Hunting
Law and the Central Hunting Commission. Project-based conservation studies for
species such as Anatolian wild sheep, black vulture, toy, birch grouse, gazelle, red
deer and kelaynak are among the endangered animals. In Konya Boz Dağ, wild
sheep (Ovis orientalis), ceylan (Gazella subgutturosa) in Urfa Ceylanpınar, and
Kelaynak (Geronticus eremita) populations in Urfa Birecik were tried to prevent
the extinction of these species (WEB-10).

Photo 10: Aegypius monachus (Black Vulture). (WEB-10).
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Photo 11: Geronticus eremita (Kelaynak). (WEB-11).

Photo 12: Gazella subgutturosa (Gazelle). (WEB-12).
For years, wildlife included only terrestrial vertebrates, including all land
animals and plant life. Historically, wildlife has particularly focused on birds and
mammals. They have traditionally been hunted for their livelihoods and with the
aim of increasing their population. In the 1960s, the focus of wildlife study
emerged to include other taxa such as reptiles, amphibians and invertebrates. In
modern wildlife management, rare and endangered species are taken into account
(WEB-13).
Biodiversity; plant and animal species in a particular geographic region is
said to be too much (Akdemir and Ozdemir, 2015).
One of the important options for preserving the biological richness is the
protection of natural habitats that are determined by legal regulations such as
national parks and nature conservation areas. It is taken. Important and valuable as
protected areas are an effective means of managing the natural heritage in place
touchstones part of the international nature protection strategies (Gunes, 2011).
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The variety of protective designs (nature reserves, national parks, etc.) and
habitat management schemes and wildlife protection are based on past histories
((Adams, 2004; Hodgetts, 2017).
In Anatolia, which has hosted many civilizations, natural resources have
been unconsciously destroyed for centuries. Hunting and wild animals were also
affected by this destruction. Wars, increased population, unplanned urbanization,
pesticides used unconsciously as well as natural disasters such as floods, droughts
and severe winters have increased the destruction of natural resources; it adversely
affected the habitats of wild animals. In addition, unconscious and over-hunting, as
well as many wild animal populations have been reported to decrease or endanger
the extinction (Aslim et al., 2012).
Many different nature protection systems are used in the world. However,
the system focused on it is the protection of living natural resources. The main
objectives of conservation and the basic elements of balanced development are
listed below.
• Protection of needed ecological processes and life support systems
• Sustainable use of species and ecosystems (fishery, wildlife, forests,
activities such as grazing and conservation of resources),
• Conservation of genetic diversity (Kurdoglu, 2007).
In Turkey, wildlife and habitat making plans and projects for the purpose of
improvement, protected and endangered species and habitats conservation, cage
related to wild animals, ringing, marking and tracking with transmitters researches
and studies coordination between institutions and organizations, providing wildliferelated research Ministry of Forestry and Water Affairs, It is carried out by the
General Directorate of Parks (Tercan, 2017).
Anatolian wild sheep have been under protection since 1937. Since 1937,
conservation efforts are continuing the Anatolian wild sheep, in 1960, the increase
of the human population in many habitats in Turkey, loss of habitat, Konya reasons
such as poaching, are not available anywhere Bozdag, except that (WEB-13).
The first reproduction center was established in Bozdag. 420 thousand
decares of Bozdağ was accepted as a Wildlife Conservation Area by the Ministry
of Forestry and Water Affairs in 1966. The region was closed to any kind of
hunting activity. In 1986, 35 thousand decares of area was woven with wire and
turned into a wild sheep breeding center. Photo 13 shows Bozdag wild sheep. With
these measures, there is an increase in the number of wild sheep in the center of
Konya, Bozdağ (WEB-14).
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Photo 13: Bozdag, wild sheep (WEB-15).
Wildlife is used as a method of incinerating the purpose for the development
of the habitat. It is very important that the time, frequency and magnitude of the
incineration are appropriate to develop wildlife successfully. Purposeful
incineration affects birds negatively. Plant varieties that form the upper and lower
flora disappear due to incineration. This limits food and nesting opportunities for
many bird species (Photo 15) (Bingol, 2017). It also causes damage to birds' eggs
and offspring. For these reasons, the purpose burning method should not be applied
during nesting periods. Even if it is done at different periods, it causes a decrease in
nesting materials and nesting places and hence more time to make new places
(Bingol, 2017).

Photo 14: Bird nesting area. (WEB-16).
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Photo 15: The effect of firing on birds (Bingol, 2017).
World Conservation Union (IUCN) aims of nature protection;
1. Scientific research,
2. Wildlife protection,
3. Protection of species and genetic diversity,
4. Environmental protection,
5. Conservation of natural and cultural qualities,
6. Tourism and renewal,
7. Training,
8. Sustainable use of resources in the natural ecosystem,
9. Protection of cultural and traditional characteristics (Aytaç and
Semenderoğlu, 2012).
The narrative process of international protection began with an expanded
scientific focus, including conservation of rare species and biodiversity, sustainable
development, economics and restructuring (Murray, 2017).
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Table 1: Values, aims and activities of five conservation narratives (Murray, 2017).
Protection
Narratives

Major start
effect

Wildlife
Conservation

Biodiversity

1960

1980s

Rare wild
species,
Values

Basic wild areas,
Intrinsic values
of wildlife.

Species
wealth;
Species
endemism

Economic

Restoration

1980s

2000s

2020?

Wildlife
experience;

All Nature

Marketable
nature,
Nature for
livelihood

smug

Including

values

Sustainable use
Nature's variety

Goal

Activities

Wild Life ensure
the survival of
permanent values

Nature in the
market
Maintain life
diversity

sustainable use

based on values
Wild animals container
to
protection
nature restore
apply ethics

Wildlife
Conservation
Wildlife
Wildlife
Red Lists
Conservation Conservation
Setting up
Wildlife
Red Lists
Red Lists Setting PAs Conservation
Setting up
up PAs Protection Red
PAs Protection Protection
Lists Establishing Protection Protection
biology - Hot
protected areas
Protection
biology - Hot
spots. biology - Hot spots. -Metalized Metalized
spots.
nature
nature Escosystem
restoration

Wildlife
Conservation
Red Lists Setting
up PAs Protection
biology - Hot
spots. -Metalized
nature Escosystem
restoration -Wild
revival

In the late 1960s, many eastern and southern African countries caused a
decline in wildlife populations. The most important factor is smuggling. In
addition, rapid population growth, loss of living, space and extinction, unconscious
hunting, national parks in the absence of wildlife protection. The African national
park, including the world-famous Serengeti, is a world heritage site (Photo 16).
The Serengeti is famous for its wildlife and pasture areas (Holeckek and Valdez,
2017).
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Photo 16: White bearded (Connochaetes mearnsi) and zebra (Equus quagga) plains
in the Serengeti National Park in Tanzania (Holeckek and Valdez, 2017).
Wildlife is more than 20% of national parks and national parks reserved for
national parks. There are hunting and ecotourism programs that are economically
beneficial to private landowners in southern African countries where wildlife has
developed in recent years. Studies can encourage participation in programs if rural
communities in the pasture can benefit from the economic benefits of wildlife
tourism, sport hunting and the sale of animal by-products. Community-based
wildlife conservation programs, rhinos, elephants and lions are economically and
ecologically effective in sustaining African wildlife biodiversity (Holeckek and
Valdez, 2017).
Wildlife is carried out by communities in the tropics. Although hunting in
India is prohibited, it is common in indigenous societies. At the same time, the
degree of hunting, its frequency and the factors affecting wildlife use are not
sufficiently known (Kanagavel et al., 2016).
In recent years, the public interest in predators has led to the development
and growth of hunting-oriented wildlife tourism. Since wildlife tourism has
increased over time for the social and biological sciences, researchers have debated
whether these activities serve conservation purposes by providing non-consumer
assets for wildlife. Discussion of predatory tourism, recognition of predatory
biological and ecological qualities, and concern for human security concerns, and
reduction of human-wild harrows should be recognized. Some of the factors that
determine whether tourism benefits protection include the effective protection of
animals and their habitats. When tourism has a public and political basis, it is stated
that local, national and international organizations are more likely to support
predatory protection under effective regulation conditions that focus on
management, monitoring and implementation (Macdonald et al., 2017).
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Red pine (Pinus brutia Ten.) is a coniferous tree species. The fact that it is a
fast maturing species has revealed a lot of business activities in red pine forests. As
a result of intensive management, structural wealth is increasingly falling and
wildlife is thought to be adversely affected. Therefore, the study of the cutting of
wildlife on wildlife is important for forest management (Akdemir and Özdemir,
2015).
Studies on the effects of perching cuttings on birds in the red pine forests in
the Western Mediterranean Region are studied. Red pine forests located on both
sides of the Antalya and Isparta motorways and in Bucak, Sütçüler, Serik and
Eğirdir Forestry Directorates are identified as working areas. In the study, a total of
45 trial areas (0.25 ha) were taken from the two age groups (1-5; 15-40 years)
brought to the field after shaving procedures and 15 for the control natural aged
stands (> 80 years). Between March and July 2013, each trial area was visited 5
times and the number of bird species and average bird density were determined
together with the trial areas. The counting method was used for counting bird
species. In order to determine whether there is a statistical change between three
different stand types in terms of bird species diversity and average bird density,
“One-Way Variance Analysis” was applied. At the same time, the relationship
between bird species and three different stand types were determined by the
“Relationship between Qualities Relationships”.

Photo 17: Pinus brutia Ten. (WEB-17).
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Figure 9: Pinus brutia. (WEB-18).
IUCN-WCPA describes the protected area as follows: Protected areas can
contribute to climate change mitigation strategies in two ways.
1.

Harmony

• Protection: combating extreme climate changes, including increased
natural disasters
• Procurement: Ensuring the continuity of basic ecosystem services that help
people to respond to changes caused by climate change in water resources, fish
clumps, diseases and agricultural production.
2. Mitigation
• Storage: Preventing loss of carbon in plants and soil. Retention: Carbon
dioxide capture and reduction of the amount of greenhouse gases from the
atmosphere (WEB-19).
By creating electronic sensors and networks that are now used for wildlife,
new technologies have shaped the ways in which conservation-related
organizations follow wildlife. These networks enable the capture of data that is
needed to prove protection strategies and to rely on public support. Monitoring and
recording schemes by conservation-related organizations to capture evidence of
wildlife wealth, abundance, and movement have typically been highly efforts.
Guidance organizations using technologies to capture wildlife data focused on
adapting technical sensors are for protection. Models of devices such as monitoring
collars and camera catchers allow unobtrusive access to specific types (Verma et
al., 2016).
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RESULT
Some hot areas and in time are inadequate environmental impact assessment
report, comes into play contingency plans related to strategic environmental impact
assessment or regions only to protect the species in the world by building a global
idea not only in Turkey and ensuring biodiversity is based solely on a policy.
Ecological sanctions should prevent economic sanctions. In addition, natural
resources are all natural resources and resources that can be used to meet human
needs. Natural vegetation is considered as natural animal communities, soils and
also natural resources such as mines, waters (Basol, 1991).
Nowadays people want to use all the resources in the world in order to meet
their needs. However, our natural resources are limited. In general, the main
problems of the countries are the protection of natural resources. This issue has
started to take place as a current issue as an important issue due to the increase in
population and human needs. At the beginning of the solution is the resource
conservation (Basol, 1991).
Resource protection has been implemented in developed countries for many
years. However, due to the economic bottlenecks, measures to protect the resources
have begun to be new. Importance of protecting natural resources; The best use of
natural resources today and future generations is to provide the best benefit (Basol,
1991).
For this, it is necessary to determine and evaluate the natural resources, to
ensure the continuity of the renewed resources with the total needs and to use
renewable resources in place of the depleted resources (Basol, 1991). It is not
enough for us to have only natural resources for development. In addition to natural
resources, there is also a need for well-organized economic policies in order to
qualified manpower, effective management form, which accepts the capital,
technological educations, educated entrepreneurship spirit and the target of
productivity (Basol, 1994).
In order to gain the expected benefit from the areas allocated as wildlife
development sites, a plan example which takes into account the socio-economic
and cultural structure of the local population depends on the table.
Our world is increasingly growing in terms of population, human needs and
living spaces are shifting towards more and more different areas. However, in order
for the human to live, energy resources are required to be protected with natural
resources and transferred to future generations. However, rapidly increasing
urbanization and environmental problems are experienced. Our seas and lakes are
contaminated. The habitats of animals, including humans, disappear. This is not
only the responsibility of the governors, but it is also possible to participate and be
functional in their management.
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GELİŞTİRİLEBİLİR BİR İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK ETKİN
DİNLEME
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ÖZET
İletişim becerilerinin esas faktörlerinden biri etkin dinleme becerisidir. Etkin
dinleme becerisi olmaksızın iletişim sürecindeki mesajlar genellikle yanlış
anlaşılabilir. Başka bir ifadeyle etkin dinleme becerisi karşıdan gelen mesajı etkili
şekilde anlamada ve geri dönüt oluşturmada en önemli iletişim tekniklerinden
biridir (doğru soruları sormak gibi). Dinleme becerisindeki esas sorun çok az
insanın dinlerken etkili bir şekilde yoğunlaşabilmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla
etkin dinlemenin geliştirile bilirliği üzerine odaklanılan bu çalışmada, bu letişim
tekniğinin temel iletişim süreçlerindeki rolü değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Etkin dinleme, Dinleme becerisi, , Dinleme Engelleri,
İletişim.

EFFECTIVE LISTENING AS AN IMPROVED COMMUNICATION
TECHNIQUE
ABSTRACT
Listening is key to all effective communication. Without the ability to listen
effectively, messages are easily misunderstood. In another way effective
listening skills are the ability to actively understand information provided in the
communicat,on process and display interest in the topic discussed. It can also
include providing the speaker with feedback, (such as the asking correct
questions). The main problem with listening is that few people can concentrate
effectively during the listening. Therefore, in this study focused on effective
listening skills, and how it will be developed.
Key Words: Effective Listening, Listening Skills, Listening Barriers,
Communicat
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GİRİŞ
Dinlemek, yeni ilişkiler kurmak ve var olan ilişkileri sürdürmek
perspektifinden ele alınırsa bilgi ve beceri gerektiren önemli bir iletişim faaliyeti
olarak tanımlanabilir. Kişiler arası ilişkilerde iyi birer dinleyici olan bireyler,
başkaları ile olan iletişim süreçlerinde verimli, kalıcı ve yeterli ilişkiler kurabilir ve
diğer bireylerin kolay ulaşabildiği ve açılabildiği kişiler olarak ön plana çıkarlar.
En temel olarak dinlemek başka bireylerle olan iletişim süreçlerinde onlara karşı
duyulan sorumluluk hissini, verilen değeri ve saygıyı içinde barındıran önemli bir
iletişim etkinliği olarak tanımlanabilir.
Dinleme Becerisinin Önemi:
Diğer insanların nasıl hissettiği ve dünyayı nasıl tanımladığını anlama
sorumluluğu olan dinleme becerisi, dinleyen kişinin kendi önyargılarını,
inançlarını, kaygılarını ve hatta kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmak ve diğer
kişinin bakış açısından dünyayı anlamak çabasıdır. Bu doğrultuda dinlemek empati
becerisi de gerektirir. Belirtildiği gibi dinleme becerisi aynı zamanda bir saygı ve
sorumluluk boyutuna sahiptir. Çünkü diğer bireylere şu duyguyu hissettirir: “sana
ne olduğunu umursuyorum, hayatın ve yaşantıların önemli”. Dolayısıyla insanlar
dinleyen kişinin gösterdiği saygıya karşılık olarak etkin dinleyicileri daha değerli
ve önemli olarak görme eğilimi gösterirler (Mckay, Davis & Fanning, 2006: s.4).
Ancak çok az insan dinlerken karşısındaki bireye etkili bir şekilde
yoğunlaşabilmektedir. Birçok insanın özellikle kendi düşünceleri, yaşamlarındaki
sorunlar, kendi ihtiyaç ve ilgileri, kendi yaşamları vb. nedenlerden ötürü dinleme
süreçlerinde konsantrasyon (odaklanma) süreçlerinde kesintiler olmaktadır.
İnsana dair iletişim etkinliklerinin nerede ise yüzde 90’'ı sözel iletişim
etkinliklerine dayalıdır. Bütün iletişim etkinliklerinde (iletişim üzerinden birkaç
saat geçtikten sonra) iletişimi oluşturan mesajların ancak yarısına yakın bir kısmı
akılda kalabilmekte, süre uzadıkça hatırlama oranı düşmektedir. Etkin dinleme
becerisine sahip bir kişi konuya daha iyi adapte olabilmekte ve iletişim
etkinliklerinin akılda kalma (hafızada kalma) süresi artmaktadır. Etkili dinleme
becerisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu beceriye sahip kişilerin konuya daha
iyi adapte oldukları, iletişim sürecindeki önemli noktaları daha iyi akılda
tutabildikleri, konuya aktif olarak katkı sağladıkları gözlenmekte, mesajı daha iyi
anladıkları, profesyonel ve özel yaşam alanlarında iletişim çatışmalarını daha az
yaşadıkları ve iletişimde daha başarılı oldukları (Bonet, D. ,2001) bilinmektedir.
Tüm bunlara ek olarak etkili dinleme becerisine sahip kişilerin iletişim
süreçlerinde konuşan kişileri motivasyon açısından da olumlu ve aktif olarak
destekledikleri, konuşmacıların kendilerini aktif ve etkin dinleyen kişilere daha
kolay açtıkları (Murphy, K. J. .1988) görülmektedir. Sonuç olarak etkin dinleme,
dinleyicinin iletişim sürecindeki başarısını önemli ölçüde etkilemekte, başarısını
artırmakta ve geliştirilmesi gereken bir iletişim becerisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yönüyle ele alındığında da aktif dinleme becerisini geliştirebilmek
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için, dinleme sürecinin iyi bilinmesi gerekmekte dinlemeyi etkileyen ve engelleyen
bariyerler iyi tanınmalı ve buna göre aktif dinlemeyi etkileyen engeller için
gereken önlemler iletişim sürecinden önce (iletişime başlamadan) alınmalıdır.
Dinleme Engelleri
Birçok araştırmada dinlememe alışkanlığı ve yetersizliği incelenmekte
özellikle eğitim ve iletişime olumsuz etkisi çeşitli verilerle ortaya konulmaktadır.
Bunlardan biri örneğin ekonomi eğitimi alan kolej öğrencilerinin eğitim
süreçlerinde dinlememe alışkanlığının akademik başarıyı nasıl etkilediğini ortaya
koymuş, (Golen, S., 1990,:s. 25-36) bir diğer araştırmada iş ortamlarında mesleki
başarı ile etkin dinleme becerisinin paralel olarak artış gösterdiği yani aktif
dinlemenin mesleki başarıyı artırdığı tesbit edilmiş (Davenport Sypher, B.,
Bostrom, R. N., & Hart Seibert, J. ,1989:s.293-303.) bir diğer araştırmada ise
liderlik vasfı ile etkin dinleme becerisi arasındaki ilişki (Johnson, S. D., & Bechler,
C. ,1998: 452-471).ortaya konulmuştur. Dinleme üzerine yapılan araştırmaların son
yıllarda arttığı (Purdy, M., & Borisoff, . , 1996) da görülmektedir. Belirtildiği
üzere dinlememek çok önemli iletişim süreçlerine neden olabilmektedir.
Dinlememek bazen “350” numaralı yolda ilerlemek olarak adlandırılır.
Ortalama bir insan beyni dakikada yaklaşık 500 kelime işleme kapasitesine
sahiptir. Başka bir ifade ile insanlar konuşurken dakikada yaklaşık 150 kelime
kullanırlar. Her ikisi arasındaki fark ise 350 kelimedir. Dinleyici konuşana karşı
kendini zihinsel olarak kapattığında muhtemelen 350 numaralı yolda
gezinmektedir. Stuart’tan (Stuart, 2004:3) aktarımla “Örneğin uzun, sıkıcı bir
toplantıda masanızın üzerinde bıraktığınız acil çözüm bekleyen sorunları
düşünüyor, bir yandan da konuşmacının söylediklerini dinliyor; daha iyi bir
deyişle, yarı dinliyorsanız, 350 numaralı yolda dolaşıyorsunuz demektir” Çünkü
insanların kendi zihinlerindeki düşüncelerine odaklanmaları, başka kişilerin neler
söylediğini dinleme potansiyelinden çok daha fazladır.
Ancak bir diğer yandan dinlememe veya yeterli dinlememe, iletişim
süreçlerinde birçok soruna ve tıkanmaya neden olmaktadır. Hatta birçok iletişim
çatışmasının temelinde dinlememek alışkanlığı yer almaktadır. Dinlemeyen kişiler,
karşılarındaki bireylerin söylediği önemli bilgileri atlayabilir ve gelecekte doğması
muhtemel bazı sorunları göremeyebilirler. Bir diğer ifadeyle “İnsanların
davranışlarının nedenini anlamaya çalıştığınızda, dinleme becerilerinizdeki
eksiklikleri tamamlamak için akıl okumak ve tahmin etmek zorunda kalırsınız”
(Mckay v.d. , 2006: s. 4). Oysa iletişim süreçlerindeki en büyük sorunlar,
bilinmeyen, anlaşılmayan veya yeterli olarak tanımlanamayan konuları
yorumlarken ortaya çıkabilmektedir.
Belirtildiği üzere “sözlü iletişim süreci, konuşmayı olduğu kadar dinlemeyi
de içermekted” (Wolvin & Coakley, 1985). Genellikle insanların kötü dinleyici
olmalarının nedeni ise dinleme alışkanlığının tıpkı okumak, yazmak veya
konuşmak gibi öğrenilerek geliştirilen bir beceri olmasına karşın bu konuda bir
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eğitim verilmemesidir. Eğitimde diğer üç iletişim faaliyeti ile ilgili bilgilendirme
söz konusu iken, dinleme etkinliği özel bir eğitime genellikle tabi tutulmamaktadır.
Dinlememenin Temel Nedenleri
Etkin dinlemenin önünde birçok engel veya bariyer vardır. Yine bu konuda
gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar da bulunmaktadır. Bu araştırmaların birinde
.(Nichols, R. G., 1955). Eğitim ortamlarında öğrencilerin etkin
dinleyememelerinin nedenleri araştırılmış ve çeşitli bariyerler ortaya konmuştur.
Öğrenciler, konu zor ise ve önceden aşina değillerse, konuya ilgi duymuyorlarsa,
konuşmacıya karşı tavırlarında bir sorun var ise, konuşmacı dinleyiciyi
önemsemiyor veya ilgili değil ise, duygu içeren durumlar konuşmada yok ise veya
eksikse ve konuşma aşırı hızlı /yavaş veya yorucu ise öğrencilerin dinleme
alışkanlıklarında sorunlar saptanmıştır. İnsanlar, birçok bariyer sonucu etkin
dinleme becerisine sahip olmayabilirler. Temel dinlememe nedenlerini bazı
başlıklar altında değerlendirmek mümkündür. Araştırmalar, dinlemenin önünde on
iki engel olduğunu belirlemişlerdir (Mckay v.d. , 2006: s. 6):
Karşılaştırma engeli, temelde konuşmacı ile dinleyen arasındaki bir
karşılaştırma etkinliğini dinleyen kişinin merkeze alması sonucu
gerçekleşmektedir. Karşılaştırma, dinlemeyi zorlaştırır, çünkü dinleyici sürekli
olarak kimin daha iyi, haklı, bilgili, yetenekli, duygusal olarak sağlıklı ve
profesyonel olduğunu değerlendirmeye yönelmiştir.
Akıl okuma engelinde, dinleyen kişi karşıdakinin ne söylediğine pek dikkat
etmemektedir. Sözcüklerden çok kişinin aslında ne söylediğini anlamaya
çalışmakta; sözcükler yerine ses tonunu, beden dilini yorumlamaya
odaklanmaktadır. Arka planda ise dinleyici genellikle, konuşmacının
söylediklerine güvenmemekte veya başka anlamlar aramaktadır. Akıl okuyan kişi,
gerçeği görme çabasıyla, sözcüklerden çok ses tonuna ve gizli işaretlere dikkatini
yoğunlaştırır. Temelde akıl okuma bir dinleme aktivitesi değil, yorumlama
etkinliğidir.
Tekrarlama engelinde, dinleyenler karşıdakinin ne söylediği ile ilgili
değillerdir. Başka bir ifade ile daha çok kendilerinin ne söyleyecekleri ile
ilgilidirler. Bu nedenle bu dinleyiciler, ne söyleyeceklerine odaklanmakta ve kendi
söyleyeceklerini tekrar ederken de karşılarında konuşan bireyi dinler gibi
görünmektedirler. Bütün dikkatleri kendilerinin ne söyleyeceğine yönelmiştir.
Süzgeçten geçirme engeli, birçok dinleyicinin başvurduğu bir dinleme
tekniğidir. Bu seçici dinleme etkinliğinde dinleyen kişi sadece mesajlardan ihtiyaç
ve ilgileri doğrultusunda olanları seçmekte ve dikkatini onlara vermektedir. Eğer
konuşma içeriğinde ilgi veya ihtiyaçları ile örtüşen bir mesaj yoksa da konuşmaya
zihinsel olarak odaklanmamaktadır. Süzgeçten geçirmenin bir diğer şekli, belli
mesajları duymaktan kaçınmaktır – özellikle tehdit edici, olumsuz, eleştirel
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mesajları. Dinleyen kişi bu mesajlar karşısında sanki o sözler hiç söylenmemiş
gibi kendisini konuşmacının verdiği mesajlara kapatabilir.
Yargılama engelinde, özellikle konuşmacının kişiliği veya kimliği ile ilgili
olumsuz etiketlemeler, dinleyicinin onun söylediği mesajlara kendini kapatmasına
neden olur. Dinleyici, konuşmacıyı eleştirel dinler, hatalı, eksik, yanlış yönler
bulmaya yönelir. Olumsuz etiketler çok büyük bir güce sahiptir. Dinlemenin temel
kurallarından biri, yargılamaların, dinledikten ve iletinin içeriğini
değerlendirdikten sonra yapılması gerekli olduğudur ayrıca yargının
konuşmacıdan çok konuya odaklı olması gereği de çoğu kez unutulmaktadır.
Düşüncelere dalma engelinde, dinleyen kişi yarı dinlemede iken,
karşısındakinin söylediği bir şey aniden özel çağrışımlar zincirine yol açar. Herkes
düşüncelerine odaklanmıştır. Ancak zihinsel olarak konsantrasyon sorunu hemen
her dinleme etkinliğinde karşımıza çıkıyor ise, bu odaklanma konusunda bir sorun
olduğunu gösterir. Psikolojik kaygılar veya stres kaynaklı etkiler süreci tetikliyor
olabilir.
Özdeşleştirme engelinde dinleyici, karşıdaki kişinin söylediklerinden kendi
dünyasına hızlı bir referans sistemi çizmektedir. Kendi anıları, geçmişi, kendi
hissettikleri ya da acısını çektiği bir konu aklına gelir. Kendi öyküsünü anlatmak
için konuşmacının söylediklerini kesebilir veya dinlemez. Söz hakkını almak için
sabırsızlık ve telaş içindedir.
Öğüt verme engelinde dinleyici, sorun çözücü olarak dinlemektedir. Bu
durumda sürekli öğüt içeriği ile konuşmacının konuşmasını yönlendirmektedir.
Esas dinleme odağında konuşan kişi yoktur. Konuşan kişinin sorunlarına vereceği
öğütler üzerine odaklanmaktadır.
Ağız kavgası yapma engelinde, insanlar birbirlerini dinlemek yerine
tartışma, kavga etme yolunu seçmektedirler. Diğer kişi kendisinin dinlendiğini
hiçbir zaman hissetmez, çünkü karşıdaki kişiye yönelik tepkilerin büyük bölümü
karşı çıkışlar bulmaya yönelmiştir. Güçlü direnişler söz konusudur. Ağız
kavgasının bir alt türü küçümsemedir. Karşınızdaki insanın bakış açısını saf dışı
bırakmak için çok sert ve iğneleyici ifadeler kullanılır ve yine onu dinlemek veya
anlamaya çalışmak yerine eleştirel olumsuz tavırlar takınılır.
Haklı çıkma, hatalı duruma düşmemek için her şeyin yapıldığı bir dinleme
engeli türü olarak kabul edilebilir. Haklı eleştiriler dahi dinlenmez, hatalarda
ısrarcılık vardır. Kimse kendisinin suçlu olduğunu kabul etmez. Konuşan da
dinleyen de uzlaşı kültürü içinde davranmaz.
Konu değiştirme engeli, aniden konunun değiştirilmesi şeklinde olur.
Dinleyen kişi, konuşan kişinin anlattığı konudan sıkıldığında ya da rahatsız
olduğunda konuşmanın yönünü değiştirir. Amaçtan sapmanın bir başka şekli de
şakaya vurmadır. Diğer kişiyi dinlerken duyulan rahatsızlık ya da kaygı ortadan
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kaldırılmak için söylenen her şeye sürekli olarak şakayla ya da alaylı konuşarak
karşılık vermek de dinleme engelleri arasında yer almaktadır.
Rahatlatma engelinde, “Haklısın… Doğru… Kesinlikle… Biliyorum… Tabi
ki …” gibi rahatlatıcı mesajlar verilir. Dinleyen kişi aslında söylenenleri gözden
geçirmek veya gerçekten dinlemek yerine her şeyi onaylamaktadır. Konuya dahil
olmaktansa, sadece karşınızdakini rahatlatmak da tam bir dinleme edimi değildir.
Etkin Dinleme
Etkin ya da aktif dinleme, birileri konuşurken sessiz kalmak değildir. Aktif
olarak dinlemek konuşmacıya kimi zaman sözsüz kimi zaman da sözlü olarak
tepki vermek demektir. Dinlemek bizi konsantre olmaya ve konuşmada yer
almaya sevk eder. Aktif dinleyebilmek için her şeyden önce; dinlemek için zaman
ayrılmalı, kabullenir bir düşünüş tarzına sahip olunmalı, hem gözler hem kulaklar
ile dinlemeli, dikkati dağıtacak unsurlar ortadan kaldırılmalı ve odaklanılmalıdır
(Condrill & Bough, 2000,:s 27).
Aktif dinleme, dinleyicinin fiziksel, psikolojik ve sözlü katılımı ile en iyi
ve etkin şekilde gerçekleşen bir iletişim becerisidir. Fiziksel olarak dinleyici,
konuşmacıyı görebilmeli, göz teması sağlanmalı, zihinsel olarak algılamaya açık
davranabilmeli, çeşitli fiziksel sorunlardan (duyma sürecinde sorun, işitme kaybı
veya eksikliği vb.) rahatsız olmamalıdır. Psikolojik olarak ise dinleyici
konuşmacının nasıl söylediği (beden duruşu, ses tonu, vurgular vb.) kısmına
odaklanmalıdır.. Aynı zamanda kendisi de sürece psikolojik olarak katılmalıdır.
Sözlü katılımda ise dinleyici, sadece dinlemez, anlamadığı, yanlış anlamış
olabileceği veya eksik anladığı noktaları konuşmacıya soru sorarak, geri
bildirimde bulunur. Soru sorma eylemi bile konuşmacının dinlendiğini göstermesi
bakımından önemlidir. Etkili dinleme sürecinde konuşmacının sözleri kadar
beden dili, sesindeki değişmeler, vücut tepkileri göz önüne mutlaka alınmalıdır.
Yapılan bir başka araştırmada bankalar ve sağlık merkezlerinde aktif dinlemede
sözsüz davranışların, sözel iletişimler kadar önemli olduğu ortaya konulmuştur.
(Lewis, M. H., & Reinsch Jr, N. L. ,1988: 49-67.)
Hem fiziksel hem zihinsel olarak etkili dinleme süreci hazırlık
gerektirmektedir. Konuşmadaki konu akışı takip edilmeli, bilinmeyen sözcükler
var ise geri bildirim istenmeli, not alınması gerekli ise mutlaka not alınmalı,
konuşmacının sözü kesilmemelidir. Aktif dinlerken uygulanması gereken bazı
teknikler şu şekilde özetlenebilir:
Açımlama tekniği, birinin sözlerinden anlaşılanı kendi sözcüklerinizle geri
ifade etmek demektir. Böylelikle eksik veya yanlış bilgiler düzeltilebilir,
doğabilecek iletişim krizleri engellenebilir. Açıklık getirme tekniği, açımlama
tekniği ile birlikte devam eden soru sorma sürecidir. Daha fazla bilgi gerektiğinde
dinleyici, soru sorarak konuya açıklık getirilmesini sağlar. Geribildirim tekniği
çok önemlidir ve diğer kişinin, kurduğu iletişimin etkisini anlamasını sağlar.
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Hataları ve yanlış anlamaları düzeltmek için ikinci bir şanstır. Ayrıca, yeni ve
değerli bir bakış açısı kazanması için de bir olanak olarak değerlendirilebilir.
Aktif dinleme sürecinde önemli bazı aşamalar da mevcuttur. Bunlar empati
kurarak dinleme, açıklıkla dinleme, farkında olarak dinleme olarak özetlenebilir.
Empatik dinlemede dinleyici kendisini karşındakinin yerine koyarak
düşünebilmelidir. Farkında olarak dinleme ise, eksik ve çelişkili ifadeleri hem
beden dilinde hem de anlam düzeyinde ayırt edebilmektir. Konuşmacının eksik,
çelişkili veya güven vermeyen açıklamaları da zamanında fark edilebilmelidir.
Açıklıkla dinleme ise samimi bir ilgiyi karşıdakinin hissetmesini sağlar.
Gerçekten ve ilgi ile dinlendiğini hisseden konuşmacı kendini daha kolay açabilir.
Aktif bir dinleyici olmanın temel özellikleri arasında konuşmacı ile göz teması
kurulması, hafifçe öne doğru eğilerek dinlenmesi, başın sallanarak konuşmacının
dinlendiğinin belirtilmesi, sorular sorularak konuya açıklık getirilmesinin
sağlanması, dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaşılması, kızgın ya da yıkılmış gibi
ruhsal durumlar yaşansa da konuşmacının söylediklerinin anlaşılması için çaba
sarf edilmesi yer almaktadır. (Mckay v.d., 2006).
Dinler gibi görünmek, konuşmacıda boşa konuşuyormuş hissi uyandırır ve
dikkatinin dağılmasına neden olur. Ayrıca bu durum konuşan kişiye yapılan bir
saygısızlık olarak da değerlendirilir (Ünsal & Şahin, 2014:s.22). Aktif bir
dinleyici, dinlediğini konuşmacıya belli etmelidir. Dinlenilmediğini düşünen
konuşmacı, konu üzerindeki motivasyonunu yitirebilir. Oysa aktif dinleme, etkili
konuşmaya eşdeğer bir durum yaratır ve konuşmacıda büyük bir motivasyon
faktörü olarak işlev üstlenebilir.
Dolayısıyla aktif bir dinleyicinin konuşmacıya ve mesaja odaklanması, bazı
görüşleri ya da bilgileri not etmesi ya da dinlemeyi kuvvetlendirmek için
konuşmacının neler söylediğini aklından geçirmesi, dinleyici olarak kendisine
sorular sorması, konuşmacıya cevap vermek için hazırlıklı olması, konuşmacının
geçmişini ve tecrübe düzeyini dikkate alması gerekmektedir. Aktif dinleyici,
gereksiz ilgi dağılmalarına karşı hazırlıklı olmalı, örneğin televizyon, radyo ve
hatta telefonunu kapatmalı, konuşmacıya gülümsemeli ve konuşmacıyla göz
teması kurmalı ve konuşma sırası gelinceye kadar uygun zamanı beklemelidir.
Temelde etkili iletişim, dinleyici olarak, konuşmacının sözlü ya da sözsüz
iletişiminin tümüne konsantre olmakla başlamaktadır. Aslında aktif bir dinleyici
olsa bile, hayal kurmak dinleyicinin boş zamanı için çok normaldir. Konuşmacı bu
durumda hikâyeleri, anekdotları, esprileri ve mecazları kullanmalı, ses ve görüntü
ile de dinleyicinin boş zamanını en aza indirgemelidir (Condrill & Bough, 2000:s.
28- 33).
Dolayısıyla aktif dinleyici, dinleyebilme becerisi dışında anlayabilme,
yorumlayabilme ve muhakeme edebilme yeteneklerine de sahip olmalıdır. Aktif
bir dinleyicinin temel diğer özellerinden biri anlatılanlara ilişkin sorular sorarak,
konuşmacıyla bilgi alışverişini kolaylaştırmaktır. Ancak soru sorarken kişisel
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konulara giren sorulardan kaçınılmalı, duyarlı olunmalı ve sorular zarifçe
düzenlenip sorulmalıdır. Konuşmacı da aynı dinleyici de olduğu gibi mesajı açık
hale getirmeli, anlaşılmayı sağlamalı, sorulara vereceği cevaplarda zarif, duyarlı
olmalı, sorulara meydan okumaktan kaçınmalı, dinleyicilerin duygularını
incitmemeli, kızdırmamalı ve tartışma zemini yaratmamalıdır (Condrill & Bough,
2000: s. 32).
Aktif bir dinleyici farkını bu noktada gösterecek, daha iyi dinleyecek, daha
iyi anlayacak, nitelikli sorular sorarak, konuşmayı zenginleştirecektir. Böylelikle
konuşmacı ve aktif bir dinleyici arasında sağlıklı bir etkileşim kurulacaktır.
İletişim perspektifinden konuşma sanatında etkili iletişim ve etkileşim, konuşmacı
ve dinleyici arasındaki tüm süreçleri kapsar. Aktif bir dinleyicinin en temel
özelliği, konuşmacının sözlü ya da sözsüz iletişiminin tümüne konsantre
olmasıdır.. Kişiler arası iletişim sürecinde dinlemek önemli bir sorumluluk ve
saygı belirtisi olarak kabul edilir. Ancak pek az kişi, iletişim süreçlerinde etkin
konuşma süreci kadar etkin dinleme süreci üzerine odaklanır.
Dinleme diğer kişilerin nasıl hissettiği, neler düşündüğü ve dünyayı nasıl
tanımladığı veya algıladığı üzerine anlama sorumluluğudur. Bir konuşma
sürecinde yapabileceğiniz hiçbir şey konuşmacıya tüm dikkatinizi vermeniz kadar
kendisini önemli hissetmesini sağlayamaz. Genellikle temel iletişim süreçlerinde
konuşma etkinliğinin nasıl geliştirileceği üzerine verilen eğitimler dinleme
etkinliğinin nasıl geliştirileceğini kapsamaz. Dinleme becerisi kendi önyargılarını,
kaygılarını ve kişisel ilgilerini bir kenara bırakmak sorumluluğu ile hareket etmek
ve etkili bir iletişim sürecinin önemli bir bileşeni olan etkin dinlemeyi ön plana
geçirmekle geliştirilebilir.
Söz konusu iletişim sürecinde konuşmacı da dinleyici de aktif ve dikkatli
olmalıdır. Çünkü Linver’a (Linver, 1997;s:66) göre iletişim iki yönlüdür ve
dinleyici konuşmacının ruh durumunu bir ayna gibi alır ve yansıtır. Konuşmacı
sinirliyse ve gerginse, dinleyiciler de söz konusu duygu durumunu alır ve
konuşmacıya geri yansıtır. Konuşmacının rahat olması, dinleyicinin de rahat
olmasını sağlar. Dinleyiciler konuşmacının söylediği her şeyi benimsemezler ancak
esasen konuşmacının tarafındadırlar Sadece dinleyici değil, konuşmacının da
dikkat etmesi gereken pek çok nokta vardır. Bunların başında konuşmacının
dinleyicilerine odaklanması gerekmektedir. Konuşmacı da dinleyicileri dinlemeli,
ne istediğini, öğrenmeli, sorular sormalı, cevaplarını dikkatlice dinlemelidir. Hatta
dinleyicilerle ortak bir anlayışı kesinleştirmek için, soruları ve cevapları başka bir
türlü ifade etmeli, dinleyicinin değerlendirme yapabilmesi için onlara alternatifler
ve öneriler sunmalıdır.
Konuşma sırasında kullandığı teknik terimleri açıklamalı ve böylece yanlış
anlaşılma ya da anlaşılmama olasılığını en aza indirgemelidir. Konuşmacının
dikkat etmesi gereken unsurlardan biri de, konuşma sırasında kaçınılmaz bir
şekilde ara vermesi gerekirse, özür dileyerek izin alması ve geri döndüğünde
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dinleyiciye ilgi göstermesi gerekliliğidir (Condrill & Bough, 2000 :s. 29).
Dolayısıyla iyi bir konuşmacı olabilmek için öncelikle iyi bir dinleyici olmak
gerekmektedir.
Dinlemek temelde sağlıklı bir iletişim ve etkileşim kurma sürecinin önemli
becerilerinden biridir. Dinleme becerisindeki esas sorun çok az insanın dinlerken
etkili bir şekilde yoğunlaşabilmesinden kaynaklanır. Gürzap (2001.38).)
dinlemekle duymak arasında önemli bir fark olduğunu, duymanın fiziksel bir olay
olduğunu, çevrede birçok ses duymamıza rağmen dinlemediğimizi, çünkü o
seslerin pek çoğunun bizi ilgilendirmediğini belirtir. Bir şeyi duymanın onu
dinlemek anlamına gelmediğini belirtir Duymak doğuştan kazanılan bir özellik
iken, dinlemek konuşmak, yazmak ve okumak gibi sonradan geliştirilen bir beceri
olarak değerlendirilmelidir.
SONUÇ:
Aktif bir dinleyici olmak başkaları ile olan iletişim süreçlerinde sağlıklı,
verimli, kalıcı ve yeterli ilişkiler kurabilmeyi sağlar. Aktif bir dinleyici empati
kurmayı ve konuşmacıya önem verdiğini göstermeyi başarabilmeli, karşısındaki
bireyin konuşmalarına odaklanabilmeli, odaklanmayı bozacak her türlü engeli ve
gürültüyü ortadan kaldırmalı, kendini konuşmacı ile karşılaştırarak yargıya
varmaya çalışmamalı, konuşmacının ne söylediğine dikkat etmeden
yorumlamamalı, konuşmacıyı önyargıyla eleştirel dinleyip olumsuz etiketlememeli,
konuşmacıya sözlü ya da sözsüz iletişim kanalıyla geribildirim vermeli, iletişim
açısından sağlıklı bir göz teması kurmalı, hafifçe öne eğilerek dinlemeli, başını
sallayarak dinlediğini ve anladığını göstermeli, gerektiği yerde gülümsemeli,
anlayamadığı, aklına takılan eksik anladığı noktaları sormalı, konuşmacıyla ısrarla
haklı çıkma tutumu ile tartışmamalı, bunun yerine konuşmacıyla yapıcı bir bilgi
alışverişi yapmayı tercih etmelidir. Sonuç olarak, konuşmacı da dinleyici de aktif
olmalı; konuşmacı dinleyicilerini dinlemeli, dinleyici de konuşmacıyı dinlemelidir.
Böylelikle konuşan ve dinleyen arasında bir güven ortamı oluşacaktır.
Belirtilmesi gereken önemli bir konu ise günümüzde çoğu eğitim
programında güzel ve etkili konuşma dersinin veriliyor olmasına rağmen etkin
dinleme ile ilgili belli bir eğitim desteğinin veya dersin olmamasıdır. Bu durum
hızlı ve karmaşık iletişim ortamlarında ciddi sorunlara neden olabilmekte, etkin
dinleme konusunda eğitimi ve becerisi olmayan kişilerin özel ve profesyonel
yaşamlarında önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dinleme becerisi de insan yaşamı boyunca çok önemli bir iletişim tekniği
olarak tıpkı konuşmak veya yazmak gibi sonradan geliştirilebilir ve ilerletilebilir.
Kişinin kendi önyargılarından sıyrılarak dikkatini karşısındaki kişiye vererek, belli
aralıklarla ne anladığını özetleyerek, gerekirse sorular sorarak, karşıdakinin beden
dilini de dikkate alarak, yaptığı etkin dinleme ise birçok iletişim engelini aşabilecek
ve hatta iletişim çatışmalarına yol açabilecek durumları ortadan kaldırabilecektir.
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SELF-ASSESSMENT OF COMPANIES IN THE PERSPECTIVE OF
INDUSTRY 4.0; A QUALITATIVE RESEARCH STUDY IN
AUTOMOTIVE SECTOR IN TURKEY
Aylin Goztas*
Fusun Topsumer**
Mehmet Karanfiloglu***
Ozlem Cosan****
ABSTRACT
Since the term of Industry 4.0 was introduced in the fair held in Hannover,
Germany in 2011, it became prominent around the world. The notion of Industry
4.0; have gained merit in Turkey in corporate and political discourse. This study
aims to show how the industry 4.0 is represented in Turkish firms at different
levels and sizes, and to estimate the level of usage to delineate how beneficial these
studies are. The result of the self-assessment study in Industry 4.0 of local
companies in Izmir, Turkey, was evaluated and the findings were obtained through
interviews with employees, managers, and owners of the companies. Further
research on the issue has been offered to extend the data used in the scope of the
analysis.
Keywords: Industry 4.0, Self-Awareness, Automotive Sector
Endüstri 4.0 Perspektifinde Firmaların Öz Değerlendirmeleri; Türkiye’deki
Otomotiv Sektörüne Yönelik Nitel Bir Araştırma
ÖZET
Endüstri 4.0. Terimi; dünyanın en büyük endüstri fuarı olan, Almanya’nın
Hannover kentinde 2011 yılında düzenlenen fuarda kullanılmaya başlandığı
günden beri hızla, dünyada ve ülkemizde sürekli gündeme gelmektedir. Gerek
Eylül 2015’te TUSİAD’ın yaptığı açıklama, gerekse Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık’ın konuyu sahiplenmesi Endüstri 4.0 kavramını ülkemiz
gündemine, şirket bakış açısı ve siyasi söylemle yerleştirmiş görünmektedir.
Konuyla ilgili birçok çalışma sürdürülmektedir. Ancak Endüstri 4.0.’a dönük
olarak yapılan çalışmaların firmaları ne şekilde etkilediği, konuya yönelik
girişimlerin olup olmadığı, bilgi düzeylerine yönelik ve endüstri 4.0.’la ilgili
olarak bir yönergenin olup olmadığına dair kapsamlı bir çalışma henüz
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sonuçlandırılmamış görünmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’deki firmaların
konuya bakış açılarını kavramak, farkındalık düzeyleri hakkında fikir edinmek,
yapılan çalışmaların farklı düzeylerdeki ve büyüklükteki Türk firmalarına nasıl
yansıdığını göstermek, bu çalışmaların fayda yaratıp yaratmadığını betimlemek
amaçlanmaktadır. Buradan hareketle yapılacak olan faaliyetlere yol gösterici,
geliştirilebilir bir çalışma ortaya konmak istenmektedir. Bu amaçla bu çalışmada
Türkiye’de İzmir kentinde yer alan endüstri bölgesindeki yerel ve bölgesel
firmaların Endüstri 4,0’a yönelik öz değerlendirmeleri betimsel bir çalışmayla ele
alınmıştır. Firma çalışanları, müdürleri ve sahipleri ile yapılan görüşmeler
sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Öz Farkındalık, Otomotiv Sektörü

Introduction
The revolution of the digitalization process has brought the communication
networks to booming business. Social domains in cyberspace provided information
transferring to take place in seconds and smart phones with minicomputer ability
have led to a dramatic change. Rapidly developing communication technologies
such as smart phones transform the daily life and the environment as they are
consumed and produced in an ongoing progressive cycle. However (although)
mass production forms the basis of the industrial revolution, customer oriented and
customizable production became possible by means of new technologies besides
with less cost and this had gained currency (Akcacı 2017).
It can be seen as both process of production and consumer expectations have
been started to mold by notions such as "Industry 4.0" and "Internet of Things" in a
world condition within a new economic momentum (Ozturk & Koc, 2017). Such
change causes to define the organization’s self-assessment and supervene on
achieving the phase in Industry 4.0 process. Accordingly, it is of great importance
that to be understood the process-oriented self-assessment of organizations.
Literature Review
The industrialization has progressed gradually and different milestones can
be found in each step. As it is shown at Fig.1, industrialization process was
commenced by installing mechanic manufacturing equipment until the end of 18th
century. First Industrial revolution was related to the conversion of mechanization
by using hydro-electronic and steam power. By this period, society was
transformed from agricultural stage to the industrial pattern. At the beginning of
20th century, the first revolution was followed by the second industrial revolution
that engaged in mass production that consumed electric energy.
The third revolution was realized in 1969, which was put to the forefront by
the information and communication technology companies to provide increased
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automation of production processes. The machines gradually took over and
changed a large part of the labor work.
With the industrial revolution, industrial automation has been developed
using intelligent systems such as industrial robotics, and "intelligent mechatronics
and robotics" have attracted many practitioners due to its various advantages.

Figure 1: Historical Phases of Industry 4.0
Source: DFKI, 2011 as cited in https://norbertbiedrzycki.pl/en/technologyputting-pressure-business/ Visited at 01.01.2018
As a concept Industry 4.0 is a corporation of organizations based on
technology and value chain. It relies on Cyber-Physical Systems (CPS), internet of
things (IoT) and internet of services. The structure makes a great contribution to
the vision of the smart factories. According to Gokalp and Sener, a new concept
refers to CPS that combine IoT technologies with the manufacturing ecosystem
which presents a new era of the industrialization, which is seen as a significant
paradigm shift in industrial manufacturing, named as Industry 4.0 (Gokalp et al.
2017).
Industry 4.0 aims to monitor physical works by CPS by creating a virtual
copy of the physical world as it can be seen as cyber-factory and making
decentralized decisions within the scope of modular smart factories. Both the
internet of things and CPS will be able to communicate and cooperate with people
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in real time. Internal and cross-organizational services will be provided through the
internet of services and will be evaluated by users of the value chain.

Figure 2: Components of Industry 4.0
Source:
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
Visited at 14.12. 2017
As a result, a new concept classifies CPS, in which it combines IoT
technologies with manufacturing ecosystems, that brings a new era of
industrialization. This also can be seen as a major paradigm shift in industrial
manufacturing. Hence with the better-integrated manufacturing processes and
systems, the products are complemented by virtual presentations of physical items
to increase.
Klaus Schwab, the president and founder of the World Economic Forum
(WEF), describes the emerging technology revolution by linking three fundamental
causes. He states that the 4th Industrial Revolution has come to fruition and is not
the continuation of the 3rd Industrial Revolution. Schwab’s+ description is given
as follows (Schwab 2016);
 Velocity: According to Schwab, this revolution is moving at an
exponential speed, not linearly. Various new technologies which are
connected to each other, are developed successively and quickly.
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 Scope: This revolution has gained speed with digitization. As a
result of the change that the industrial sector attaches more importance to
individuality, the progressive diversity of technology has been increased.
Schwab expresses that the question of "what" and "how", which are
economic questions, are also changing the question "who we are".
 System impact: As a result of Industry 4.0 all sectors, companies
and even countries are expected to undergo a total change.
Industry 4.0 is not only communication ability of machines, but also is a
must that shall be handled in a wider range. From the field of genetics to
information technologies all areas that affect any kind of scientific field will be
realized as simultaneously progress. The difference in regard to this revolution is
successive developments that cause domino effects, one changes another,
coordinates with the alternative one and develops all fields by interaction (Schwab
2016).
Industry 4.0, as it contains many technologies it possibly serves as a
multifunctional way and in various abilities. The essential technologies that are
employed within the context of Industry 4.0 are as follows (Gokalp et al. 2017):
According to Gokalp, Sener, & Eren, 2017 Industry 4.0, contains many
technologies that possibly serves as a multifunctional way and in various abilities.
The essential technologies that are employed within the context of Industry 4.0 are
as follows:
 Cloud Computing,
 Big Data,
 Internet of Things (IoT),
 Industrial Wireless Networks,
 Cyber-Physical Systems,
 Augmented Reality,
 Machine Learning,
 Cyber Security.
A variety of concepts and solution-components were drawn and studied to
fulfill the vision of Industry 4.0. These include, but is not limited to CPSs as
intelligent entities in production or manufacturing. As Internet of Things (IoT)
offer communication platform for CPS’ cloud solutions for decentralized service,
and big data solutions for high-performance processing of big data with large
amounts in volume, variety, speed, variability, or veracity in manufacturing. In
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regard to Industry 4.0, the mobile Internet is very important for a connected
manufacturing environment (Wang et al. 2016).
In the light of information above, this study aims to examine the developing
industry of İzmir. Aegean Young Businessmen Association (EGIAD in Turkish)
and Aegean Industrialists and Businessmen Association (ESIAD in Turkish), both
located in Izmir, cooperated by organizing various trainings, conferences and
events to progress the adaptation of the sectors to the Industry 4.0 process.
Therefore, this study has been carried out to examine how employees and
employers in automotive sector assess their process through the sample of Izmir
within this study.
Methodology
According to literature review, a few specific studies conducted related to
Industry 4.0 in Turkey and that was only assessed to a very limited extent. To fill
this gap, in this paper, due to exploratory nature, in-depth interviews was chosen as
the research method (Yin 1989; Sasi et al. 2008). Qualitative methods should be
used to clarify social issues in order to get deeper information (Hill et al. 1999;
Hoang et al. 2003; Jack et al. 2009).
By the year of 2016, with the amount of 4 trillion-dollar turnover automotive
sector was approximately five percent of the world’s economy and the fourth
biggest economy in the world (Piskin 2017). Due to this reason, the automotive
sector was selected as to examine the general reflection of the sector.
In this work we studied the automotive sector employees and employers to
record their awareness of the concept of the Industry 4.0 and to find out how the
automotive sector was affected from the technological developments and how it
sees itself in a futuristic situation using Industry 4.0.
Six participants were gathered from the members of the automotive
maintenance employees and the employers. The entire employees are men however
there is one woman in the employer group. Candidates were selected from the
different departments to reach the data that reflects all the components of the job.
Series of six in-depth interviews were carried out with the participants. The
questions of interviews were about components of Industry 4.0: Cloud Computing,
Big Data, Internet of Things (IoT), Industrial Wireless Networks, CPS, Augmented
Reality, Machine Learning, Cyber Security. Collected data was inductively
analyzed, network patterns were discovered.
The main limitations of this methodology are the sample size and the
industry type that was chosen which makes the result inadequate to make
generalization. This study can be handled as a pilot study. To draw in depth
picture the study needs further investigation in a wider sector.
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Findings
According to quotas that were derived from the transcripts, three main
themes were constructed. These three themes were selected after a large amount of
analyzing process with systematical coding and theming.
Two researchers analyzed and recorded their findings separately and
compared the results to check mutual compatibility. After synchronization that was
done with the researchers’ results, two professionals checked the findings to
confirm the validity. Three main themes were found after all the analyses
processes.
The first theme is To Understand Big Data as Database Marketing and
Customer Centricity
Database marketing can be defined as, the demographics’ and the socioeconomic characteristics’ purchasing habits and the customers’ information
(address, telephone, e-mail) to evaluate them as a useful element for marketing.
Database marketing is a customer-focused, knowledge-intensive and futureoriented marketing practice. First of all, it is necessary to acquire sufficient
information regarding existing customers, to use this information as an incentive to
customer loyalty and as a process to ensure the establishment of a sustainable
relationship (Duran 2002).
As a result of the interviews, it can be suggested that the employees see all
concepts of the Industry 4.0 as the framework of Big Data. All the participants
mentioned the similar expressions about the Industry 4.0 as if the Big Data was the
title of the Industry 4.0. As an example, one of the participants of the employees
expressed it. "…We all use the big data (He means customer information on their
system). At the training that we had, they told us about the Big Data in detail. We
record all the customer information into the system right away, so we can recall
what we have done and what they are expecting from us. I can say we have a lot of
customers’ data on the internet (he means in their data), we can immediately see
what the customer has done before and how we did it…"
Furthermore, the term of the Big Data is thought to be only the records that
saved through the customers’ personal information and the records are kept on
excel based, without any algorithm, simple interfaced systems where the customer
profile and purchase information are stored. Some of the participant employers
mentioned that in this way: "... We have created a database for this. We can
immediately access our customer profile through our laptops and we can also see
the previous information we recorded", "We keep customer records in an excel file
so that we can see who want what and how they want it. Sometimes we have
problematic customers. We also record the problems in excel and treat it
accordingly for their next visit"
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In today’s conditions customers are more demanding, intelligent, inquisitive,
requiring more interactive experience. Within this context, not only customers’
profiles have changed but also the perspectives of today's marketers to the
customers have been changing in a great way. Now marketers strive for customers’
loyalty for sustainable sales, whereas before it was important to gain more
customers and sell the products. Employees emphasized that customer-oriented
attitude is the most important: "Customers are very valuable to us, we have a huge
database basis to keep their satisfaction at the top level, you know that what we call
as big data…", "To gain more customer and try to keep them come back is very
important, we check the records we have if they have profiles on the system so that
we know what customer want exactly, in this way we try to keep their loyalty…"
The participants stress the importance of customer-oriented approach hence
they work with customer intimacy. Moreover, they also mention that requests that
they receive by the customers are so detailed that they call their job a demanding
one. An employee has expressed it as: "The job we do is requiring so much
concentration, fine-tuning and experience. Customer may not be preferred the job
machine do. For fine-tuning, they trust us the most, and so prefer us…"
The second Theme is To Overcome with Labor Saving Machinery
Additionally, it is situated in transcripts and codes that the automotive sector,
generally, intervene as pioneer in technological transformation. However, this
transformation is in accordance with industry 4.0 on production phase while on
auto repair and maintenance phase, the sector continues to work in labor intensive.
It has been observed that in terms of technology used, it is shaped to business
processes with a human labor-intensive method. It can be said that sectoral works
are more closely related to the 3.0 industry in terms of the current way of working.
Within this concept, the physical labor, defined as the effort based on human
muscle power, still stands as a major factor in the automotive sector. Some of the
reasons are that customers prefer to communicate directly with the employees of
the sector and require to establish a trust-based relationship. Some employees
express this situation as follows: "Generally customers do not prefer the machine
work on their car in some specific maintenance. They want to communicate, talk in
person. In that way, they can find out what the exact problem is and understand
how to fix that. A machine cannot talk to them as we do. They want to see someone
working in person, alive one. Robots are not as friendly as we are…", "…When
they come to us, they can talk in person and tell their point in somehow. But they
cannot talk to machines….", "I swear the God, most of the customers come here
and ask for a real person instead of seeing the robotics, they prefer to ask me
rather than talk to machines, well, they do not even know how to use it. Without my
control, they can still not get help, it's useless.
When they talk to us they feel
more relaxed and they can learn with me…"
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In conclusion, the employees and employers in this sector assess themselves
as more based on human power, is observed. Concerning repairs and maintenance
works, human relations and communicate are desired to be formed whilst the sector
advanced more technologically in some areas. The cultural structure of residents in
Izmir city, as it is a good example of Mediterranean culture, possibly relates the
results.
In 1980, Gert Jan Hofstede with Michael Minkov studied according to
another study from Hofstede's book "Culture′s Consequences: International
Differences in Work-Related Values" and explained the sphere with uncertainty
avoidance index. Hofstede studied the people who worked for IBM in more than 50
countries. Initially, he identified four dimensions that could distinguish one culture
from another. Later, Hofstede added fifth and sixth dimensions, in cooperation with
Drs Michael H. Bond and Michael Minkov. These are power distance index (high
versus low), individualism versus collectivism, masculinity versus femininity,
uncertainty avoidance index (high versus low), and pragmatic versus normative,
indulgence versus restraint (Hofstede et al. 2010). Uncertainty Avoidance Index is
a dimension of culture that describes how well people can cope with anxiety.
Hofstede's study has been extended by further studies by researching 79 countries
including Turkey. From 0-100 points, Turkey has 85 points for this dimension
which can be seen as higher comparatively other countries.
To conclude, that study shows why Turkish people are more confident with
the personal relationship rather than a relationship with machines respecting
technology, and conversing a real person. An employee examples this condition as:
"Especially woman customer trusts us more because they prefer to give their car
directly to me instead of putting it into the machine to figure out what exactly
causes the problem. Because, I am explaining the reason by talking, but the
machine only warns and that does not make any sense for her… She feels more
confident in this way"
The third Theme is Lacking Technological Infrastructure and Usage
Information
The theme of lacking technological infrastructure and usage information
basically focuses on infrastructure and usage adequacy. This theme is based on
observations that the concepts and contents related to industry 4.0 and its structure
are unperceived by employees properly. For the concept of Industry 4.0 in which
means automation systems through the cyber-systems operates all process of
industry, several different statements have been used in interviews. One employer
stated that industry 4.0 is a development for the automotive industry as follows:
"Industry 4.0 is to design cars by robots and control all the systems through the
smartphones", an employee stated that it was unmanned place as: "…robots are
doing our job behalf of us and we have to control them ...". From this point, it can
be seen that after the training they had for industry 4.0, sector-based examples
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given during the conference have created a perception that industry 4.0 is a
development that only covers in the automotive sector.
Conversely, "inadequate infrastructure" is stated by almost all the
participant during the interview. Even more, in conference-like training, most of
the interviewers evaluate the development degree of existing companies are
unsatisfying. It has been stated as if a few things can only be done within the
current status as follows: "They teach us, that's all very good but ... If we buy one of
those robots or system in our workplace, we would not be able to afford it.", "…
It's hard to find someone who can operate all these systems. Let say, we found
him/her, there is no such place to organize it, we need to re-built the workplace...,
What if the system collapse? Then, all works will shut down, that's not good. I do
not think the infrastructure we have here would be efficient, just a rainy day would
be enough to shut the system down due to poor internet connection would be
bad…", "We have the inadequate infrastructure here, even if you find enough
money to build it, both so many people would be unemployed and infrastructure
would not be sufficient for the systems… You cannot find such possibility, that
system would collapse…". As it can be seen, for Industry 4.0 process, there is a
perception that systems cannot be installed.
Conclusion
Consequently, as it can be understood, this study regards to self-assessment
of companies in the scope of industry 4.0 shows that automotive sector employees
and employers have inadequate information about industry 4.0. The concept of the
industry 4.0 has been achieved with the activities are accomplished, however the
companies' corporate infrastructures are unprepared for Industry 4.0 process and
unplanned. The themes were conducted show that neither knowledge nor the
preparation to the industry 4.0 are at the undesired level. In order to increase that
level, more educational events seem to be needed. Thus, several more educational
programs shall be planned as future decisions.
Within this study, as it can be seen doing a scientific study in a specific
region can be efficient on consequences. Participants interviewed are selected from
automotive sector in Izmir Aegean Industrial Region where labor-intensive works
are primarily performed such as repair-maintenance works. In order to increase the
validity and reliability of the study, increase the number of samples from different
parts of Turkey ought to be increased. Forasmuch as a more accustomed and
theoretical analysis is required for further investigation in the light of this study.
The aim of this study was to understand the role of the works on the perception of
the employees in automotive sector on Industry 4.0. Subsequent to previous
researches are few, additional studies to understand more completely perception of
industry 4.0 are required. This study may lead future studies.
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HATIRA VE ANEKDOTLARLA ATATÜRK’ÜN LİDERLİK
ÖZELLİKLERİ
Hasan MERT*
ÖZET
Atatürk çok okuyan ve dinleyen, tevazu sahibi bir kişiydi. Kısacası dünyayı
da takip eden bir liderdi. Tarih sayfalarına ve olaylarına hem psikolojik ve hem de
sosyolojik ve de insani olduğu kadar, ekonomik değerlendirmeler yapar ve onlara
ait notlar alırdı. Lider olmak için çeşitli vasıfların olması gerektiğini çok iyi bilir
tarihi şahsiyetlerin bu anlamda düşüncelerini de analiz ederdi. Çok kitap okur ve
çok farklı araştırmalar yapardı. Türklük onun en temel onur kaynağı ve aidiyet
duygusunu temsil ederdi. İşte bunların arasında özel bir yer tutan Liderlik, Öngörü,
Cesaret, Bilgi, Tevazu ve Hedef ve Kararlılık son derece önemliydi. İşte onun için
büyük Türk komutanı ve devlet adamı Atatürk hala aynı değerini korumakta ve
tüm ülkelerde de örnek alınmaktadır. Bu çalışma bundan dolayı bazı örneklerle onu
ve liderliğini anlatmakta insan ve lider Atatürk’ün ilişkilerini ve arkadaşlarını da
anlatmaktadır.
Anahtar sözcükler: Mustafa Kemal Atatürk, Türklük, Lider, Öngörü,
Cesaret, Bilgi, Tevazu, Hedef
REMINISCENCES AND ANECDOTES REGARDING THE
CHARACTERISTICS OF ATATÜRK'S LEADERSHIP STYLE
ABSTRACT
Atatürk was a man who read extensively and listened carefully to the views
of others. In brief, he kept in touch with affairs around him and in the world. He
would approach historical events from a psychological as well as sociological and
humanitarian perspective. He would make economic evaluations and often take
notes on those developments. He was well aware of the qualifications one had to
possess in order to become a great leader and would analyze the ideas of historical
figures on this matter. He consulted a wide range of books in conducting an
extensive variety of research. Turkishness represented his most fundamental
source of pride and sense of belonging, these accompanied by special emphasis
that he placed on the qualities of Leadership, Foresight, Courage, Humility and
Goals. For this reason, still today, all over the world the great Turkish commander
and statesman Atatürk is held up as a valued example. The present study aims to
portray Atatürk with some examples from his life and descriptions of his
relationships with others including his many friends.
Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, Leadership, Foresight, Courage,
Knowledge, Modesty, Goals
*

Prof.Dr. Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı.
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GİRİŞ
Lider, Türkçeye İngilizceden geçmiş bir kelimedir. Sözlüklerdeki
karşılıklarına bakıldığında farklı dillerde dahi olsa birbirine yakın anlamlar içerir.
Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “Yönetimde gücü ve etkisi olan
kimse, önder, şef”1 olarak açıklanır. Atatürk’e göre ise liderin tanımı şu şekildedir:
“Şef, görüşünü ve düşüncesini en üstün kabul ettiren, işi yönetendir. Şef, niteliği ve
değeri en yüksek olan adamdır. Şef, şef olmalı; ister sivil ister asker…”.2
Bugüne kadar birçok tarihçi ve yazar Atatürk hakkında görüşlerini ve
düşüncelerini anlatan yazılar kaleme almışlardır. Bunların arasında doğruları
yansıtanlar olduğu gibi yanlış anlaşılmalara yol açacak satırlara da rastlamak
mümkündür. Atatürk hakkında bir biyografi hazırlayan Dietrich Gronau’nun
kitabındaki bir cümle de benim kafamda bir soru işaretinin belirmesine yol açmıştı.
“Büyük Frederik’in ‘talihi yaver giden’ adam olarak nitelediği, şans ve tesadüflerin
yardımlarını esirgemediği Türk subayının...”3 Şeklindeki değerlendirmesi gerçeğe
ne kadar uygundur? Bir insanın hayatında gerçekleşen ve bütün bir milleti de
etkileyen olayların değerlendirmesini şans, tesadüf ya da kadere bağlamak ne kadar
akılcıdır?
Atatürk’ün hayatını iyi okuyanlar onun her adımında cesaretle ama daima
akıl ve bilimin rehberliğinde ilerlediğini bilirler. Gerek askerlik mesleğinde gerekse
devlet adamlığı kimliğiyle yaptığı işlerde tesadüflerin yeri yoktur. O amacına
ulaşmada zamanın şartlarına uyarak sorumluluğunun bilincinde, planlı bir metot
takip ederek, sabırla, büyük özverilerle çalışarak kendi yolunu belirlemiş ve bu
yaptıklarının karşılığında milleti onu liderliğe layık görmüştür.
Tevazu
Elbette onu diğer insanlardan ayıran bazı vasıflara sahipti. Ancak o
gerçekleştirdiklerini daima milletine mâl ederek kalıcı olmalarını sağlamıştır.
Bilakis kendisindeki üstün özellikleri övmek isteyenler karşısında daima
alçakgönüllü olmayı kendisine şiar edinmiştir.
“Çocukluk arkadaşı Nuri Conker’in sert şakalarını büyük bir neşe ile
dinler ve hepimizin önünde tekrarlatırdı. Bir gün sofradakilerden biri:
-Paşam, demişti, kim bilir çocukluğunuzda ne müstesna bir insandınız.
Kim bilir ne eşsiz anılarınız vardır Atatürk güldü ve Conker’e döndü:
-Nuri anlatsın, dedi. Nuri Bey her zamanki şakacı diliyle:

TDK, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara 1995.
Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar), TDK, Ankara 1954, s.46.
3 Dietrich Gronau, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin Doğuşu, İstanbul 1994, s. 97.
1
2
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-Bakla tarlasında karga çobanlığı ederdi, yanıtını verdi. Deminki soruyu
soran kişi, sözün bu yola dökülmesinden fena halde ürktü. Soruyu ortaya
attığına bin kez pişman oldu.
-Aman efendimiz, diyecek oldu, Atatürk hemen sözünü kesti:
-Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki
tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdedir.”4 Diyerek özündeki
büyüklüğü bir kez daha göstermişti.
Sözün burasında Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü ve inandığı doğruları
gerçekleştirmek için nasıl bir kararlılıkta olduğunu ispatlamak için
Cumhuriyetin ilanına giden yolu incelemek yeterlidir. Daha askeri lisedeki
öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşmayı o günü yaşayanlardan
Kazım Özalp naklediyor:
“Biraraya geldiğimiz toplantılarda memleketin ilerdeki durumunu
devamlı tartışır olmuştuk. Keyiflerimiz de yerine geldikten sonra Mustafa
Kemal, ilerde devlet görevleri aldığımız takdirde hangi görevlerin hangimize
uygun olacağı üzerinde fikirlerini söylerdi. Fethi Bey'e (Fethi Okyar)
Sadrazamlık veya Sefirliği, bana Harbiye Nazırlığı'nı uygun görürdü.
“Peki, sen hangi göreve geleceksin” diye sorduğumuzda, “Bu görevleri
size dağıtacak makama” diye cevaplandırırdı. Eğlenceye gerçekten meraklı olan
Mustafa Kemal, bazı arkadaşlarımızı, kurulacak büyük eğlence merkezinin
başına getirmeyi düşündüğünü de söylerdi. Seneler sonra Çankaya'da eski
anıları konuşurken Mustafa Kemal, olayların o günlerdeki görev bölümünü
haklı çıkardığını söyler, ancak eğlence merkezi başkanının görevini tam
yapmadığından hayıflanır, kendisine takılırdı.”5
Yukarıda okuduğunuz satırlar henüz Osmanlı saltanatı devam ederken ve
herkesin “Padişahımız çok yaşa!” nidalarını haykırırken söylendiğine dikkat
çekmek isteriz. Bununla birlikte ilerleyen yıllar gençlik hayali gibi görünen bu
düşüncelerin nasıl gerçekleştiğine de şahitlik edecektir. Elbette genç Mustafa
Kemal’in o sırada rejimle ilgili düşündükleri ham hayalden ibaret değildi.
Mithat Paşa’dan itibaren Osmanlı ülkesinde Cumhuriyetin sözü edilir olmuştu.
Meşrutiyet deneyimleri parlamenter bir rejim için hazırlık safhalarını teşkil
etmişti. O dönemde Fransız yazarlarının özgürlükçü düşüncelerinden
etkilenenlerin arasında Mustafa Kemal de vardı. Ülke yönetimi ve rejim
hakkındaki fikirlerinin ve Osmanlı saltanatının bekası hakkındaki görüşlerinin
daha öğrencilik yıllarında şekillendiği söylenebilir.

Asım Us, Hatıra Notları (Atatürk, İnönü, İkinci Dünya Harbi, Demokrasi Rejimine Giriş Devri
Hatıraları) İstanbul 1966, s. 322.
5 Kazım Özalp-Teoman Özalp, Atatürk’ten Anılar, Ankara 1992, s.6.
4
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Usul ve kaide şudur ki, vaziyeti umumiyeyi idare ve sevk mesuliyetini
deruhte edenler, en mühim hedefe ve en yakın tehlikeye, mümkün olduğu kadar
yakın bulunur. Yeter ki bu takarrüb, vaziyeti umumiyeyi nazardan mehcur
bırakacak derecede olmasın.”6
Cesurdur “Ben, gerektiği zaman, en büyük armağanım olmak üzere Türk
milletine canımı vereceğim”.7 Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu sözler belki
kimilerine göre hamasi gelebilir. Hatta buna benzer sözleri romantik anlarında bazı
insanların da kolayca söylediğine rastlanabilir. Ancak cehennemi bir muharebe
esnasında ölümle burun buruna gelenler söylediğinde ancak gerçek karşılığını
bulabilir. Çanakkale’de düşmanın kendi askerinden bile daha fazla yaklaştığı o
anlarda geri dönmeyi bir an bile aklından geçirmemiştir.
“Bu esnada Conkbayırı’nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut
ve teminine memuren orada bulunan bir müfreze efradının Conkbayırı’na doğru
koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bizzat bu efradın önüne çıkarak:
- Niçin kaçıyorsunuz? Dedim.
- Efendim düşman! Dediler.
- Nerede?
- İşte! Diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler.
Filhakika düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve kemal-i
serbesti ile ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün: Ben kuvvetlerimi
bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye... Düşman da bu tepeye gelmiş...
Demek ki, düşman bana benim askerlerimden daha yakın! Ve düşman, benim
bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena vaziyette duçar olacaktı. O zaman
artık bunu bilmiyorum, bir muhakeme-i mantıkiye midir, yoksa şevki tabiî ile
midir, bilmiyorum; kaçan efrada:
- Düşmandan kaçılmaz, dedim.
- Cephanemiz kalmadı, dediler.
- Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim.
Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım, yere yatırdım. Aynı zamanda
Conkbayırı’na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile cebel bataryasının
yetişebilen efradının marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için
yanımdaki emir zabitini geriye saldırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman
efradı da yere yattı.

Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürkle Beraber: Cilt: II, Ankara 1988, s. 466
– 467.
7 Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 1964, s. 590.
6
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Kazandığımız an bu andır.”8
Taarruz Anında En Önde Bulunandır
Komutan askerlerini iyi tanımalıdır. Askerlerinin güvenini kazanmalıdır.
Gerektiğinde kendi hayatını bile hiçe sayarak cesaret göstermeli ve taarruz anında
en önde giden olmalıdır. Çanakkale muharebeleri bunun en güzel örnekleriyle
doludur. Nitekim 34 yaşında genç bir subay olarak gelen Mustafa Kemal Bey,
askerlerin yorgunluğuna nisbetle görevin sorumluluğunu yerine getirebilmek adına
onların önüne geçmiş ve Çanakkale destanının tarihe geçmesini sağlamıştır.
“Tümen komutanları gitti. Emrettiği gibi, tertiplerin alındığını zamanında
haber verdiler. Fakat şafakla beraber hiç bir kıta hücum için yerinden oynamadı.
Askerdeki moral bozukluğunun derecesini ispata bu durum kâfidir.
Mustafa Kemal Bey yine üzülmedi. Yanına Tümen komutanlarından, Kurmay
Albay “Ali Bey”i aldı.(Bu tehlikeli ateş mıntıkasında Mustafa Kemal Bey şehid
olurum fikriyle, yanma, yerine geçecek komutanı alıyor. Muharebe hattındaki
askerinin yanına gitti. Onlara üç defa “Merhaba asker” diye seslendi. Askerden
hiç bir cevap alamadı. Mustafa Kemal Bey bundan yine müteessir olmadı ve tekrar
askere hitab etti: -Askerler... Siz evvelce, düşman siperlerinde iken hücum eder,
onları süngülerdiniz... Şimdi ise düşman kaçıyor, siz yerinizde duruyorsunuz. Bu ne
iştir? Ben şu tepeye gideceğim. Oradan size elimdeki kırbaçla düşmanın kaçtığı
tarafı göstereceğim. Kırbacımı üç defa kaldırınca hücum edersiniz.
Mustafa Kemal Bey, mermilerle kaynayan o ateşli tepeye gitti. Ölümün
arasında geziniyordu. Askerlerin hepsi bu hali görüyorlardı. Oradan üç defa
kırbacını salladı. Asker:
-ALLAH, ALLAH... Sesleriyle hücuma kalktı. Bu durum bütün cepheye
yayıldı. Boğuşma başladı.
Türk askeri, bir defa hücuma kalktıktan sonra artık geri dönmezdi. Bunu
Mustafa Kemal Bey çok iyi biliyordu. Bu cephede İngilizlerin öyle derin siper
kazacak zamanları da yoktu. Zaten taarruz halinde olduklarından böyle derin
siperlere lüzum görmemişlerdi. Askerimizin âni hücumu karşısında şaşırdılar.
Mukavemet edemediler. Askerimiz düşmanı, hemen sahile kadar sürdü. Başarı
kazandı.”9
En Son Geri Çekilendir
Bir lider, bir komutan eğer şartlar öyle gerektiriyorsa bir geri çekilme anında
cepheyi, ateş hattını en son terk edendir. Nitekim I. Dünya Savaşı yıllarında
Atatürk bu kez Doğu cephesindedir. Genç civarında Rus birliklerin ilerlemesi
karşısında geri çekilme başlayacaktır. Mustafa Kemal’in Yaverlerinden Şükrü
8
9

Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat, Ankara 1981, s. 11-12.
H. Cemal, Çanakkale’de Ulu Cenk, İstanbul 1982 s.41-42.
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Tezer o anda yaşananları şu şekilde aktarmaktadır:
“…kumandanın bizzat idare ettikleri bu harekâtta, birliklerin geride kalan en
son perakende efradı da önlerinden geçerek görünürde hiç bir kimse kalmamış
olmasına rağmen araziye hâkim bir noktada saatlerce dimdik ayakta duran Paşa,
hâlâ yerlerinden ayrılmıyorlardı.
Bu durum karşısında, merhum Cevat Abbas'la ikimiz kabımıza sığamıyor ve
neredeyse düşman takip kuvvetlerine esir düşeceğimizden pek haklı olarak - bittabi
kendi düşüncelerimize göre - endişe ediyorduk.
Buna sebep de; bulunduğumuz yere nazaran sağ cenahımıza isabet eden ve
Kulp deresi batısına düşen oldukça yüksek rakımlı Genç dağlan yamacında bir
düşman müfrezesinin -her halde özel ve planlı bir maksatla olacak - fırkanın
çekilme hareketine paralel olarak yürüyüş halinde bulunduğu dürbünle pekiyi
görülmüş olmasıydı.
Buna rağmen ben ağzımı açamıyor, tevekkülle kumandanın verecekleri emri
bekliyordum. Fakat Yaver Cevat'ın, o sıra sabrı tüketmiş olacak ki:
— Atları emreder inisiniz Paşam?

Demesi üzerine, esasen, ne de olsa o andaki askerî duruma pek fazla canı sıkıldığı
için ziyadesiyle hassas ve üzgün bulunan kumandan, oldukça sert bir ifade ile:
— Acele

etmeye lüzum yok, hareket zamanını ben bilirim! İhtarında
bulunmuşlardı.

Dakikalar ilerledikçe endişemiz büsbütün artıyordu. Nihayet, aradan bir müddet
daha geçtikten sonra arkadaşım merhum Cevat, bütün cesaretini toplayarak
tekrar:
— Paşam, kimse kalmadı, atları emreder misiniz?

Diyecek oldu ama bunu, dediğine ve diyeceğine bin pişman olmuştu. Çünkü
Paşa, merhumu iyice haşlamıştı ve eliyle ilerisini göstererek:
— Karşıdan gelmekte olduğunu gördüğüm asker önümden geçip emniyete

girmedikçe, buradan ayrılmayı hiç bir zaman düşünemem!., buyurmuşlardı.
Birliklerin çekildiği yere doğru biz de bakıyor ve fakat arazi nispeten arızalı
olduğu için - her halde biraz da heyecanımızdan olacak - hiç bir şey göremiyorduk.
Ancak, Paşanın, eliyle işaret ettikleri tarafa baktığımız zaman, hakikaten bir
askerin oldukça yavaş yürüyüşle ilerlemekte olduğunu farkedebilmiştik.
Birliğinden ayrılıp geri kalan ve bu derece mecalsiz yürüyen asker acaba
yaralı mıydı? Bunu kestiremiyorduk.
Neden sonra bulunduğumuz yerin 40 - 50 adım kadar ilerisindeki yoldan
geçtiği sıra, kumandanın emirleriyle yanına yaklaşıp gözden geçirilen askerin,
halsiz ve hasta olduğunu görmüş, aynı zamanda silâhı, cephaneyi ve sırtındaki
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çantasiyle güçlükle yürüyebilmesi yüzünden geriye kaldığı anlaşılarak durumu
Paşa'ya arzetmiştik.
Bu vaziyet, belki üzerinde durulmayacak derece basit ve ehemmiyetsiz bir
olay olarak düşünülebilirse de, haddizatında ve kanaatimce kolordu kumandanının,
ordunun bir ferdine, bir askere karşı gösterdikleri bu derece yakın ve o nispette
yüksek alâka dolayısiyle, bilhassa çok önemli bir mana taşıdığı meyandadır.
Paşa, bu suretle, kıtaatın en son neferini de emniyete almış olduktan sonra
bile yerinden ayrılmayıp, gözlerini hâlâ düşman tarafında dolaştırarak şurada
burada kalmış olması muhtemel Mehmetçik arıyorlardı.
Arkadaşım Cevat'la ikimiz, Paşanın yanından biraz geriye çekilerek,
hatırımıza gelebilen çeşitli tehlike yüzünden Tanrı göstermesin herhangi bir kötü
akıbete maruz kalmak felâketini, ihtimalden uzak görmüyorduk.
Bununla beraber kumandanın, bu ciheti, elbette ki bizden çok daha iyi takdir
buyuracaklarına şüphe yoktu. Binaenaleyh, bu hakikat dışındaki sabırsızlığımızın
hiç de yerinde olmadığını düşünürken o anda her türlü endişeyi tamamen terk ile
önümüzde duran Mustafa Kemal'in, kılı bile kıpırdamadan gösterdikleri eşsiz
cesaretin hayranı olarak bulunduğumuz yerde susup kalmıştık.
Derin bir sükûnet ve sessizlik içinde geçirdiğimiz o heyecanlı dakikalarda
Kumandan, - artık gerilerde kimsenin kalmadığına kanaat getirmiş olacaktır ki yerinden bir iki adım ayrılarak bize hitaben mülâyim ve fakat kesin bir ifade
tarziyle:
— Çocuklar, şu topraklardan ayrılmaya gönlüm bir türlü razı olmuyor, saatlerce ve

üzüntü ile hep bunu düşünüyorum, zihnim daima bununla meşgul. Bugün,
çaresiz buradan ayrılacağım, fakat bir şartla ki o da, çok kısa bir gelecekte yine
ve hem de yalnız buralara kadar değil, daha ilerilere gitmek için tekrar
geleceğim!.buyurduktan sonra ayrıca verdikleri emirle atlara binilerek geriye
çekilen birlikleri takibetmek üzere Kulp deresine doğru hareket edilmişti.”10
Sonuç olarak I. Dünya Savaşı’Nin Osmanlı Devleti aleyhine neticelenmesi
ve saltanat makamının Anadolu topraklarının işgaline karşı kayıtsız tutumu artık
Osmanlı hanedanının iktidarı elinde tutmaya devam etmesini tartışılır hale
getirmiştir. Nitekim Milli Mücadele meşalesinin Anadolu’da yakıldığı 1919
yılından itibaren Atatürk her konuşmasında “millete” vurgu yaparak egemenliğin
ulusun hakkı olduğunu vurgularken önderliğin önemine de dikkat çeker. Erzurum
Kongresi sırasında hazır bulunan heyete yaptığı açıklamalarla liderliğin
gerekliliğini şu şekilde açıklar:
“Efendiler, tarih, gayrikabili itiraz bir surette ispat etmiştir ki, büyük
meselelerde muvaffakiyet için kabiliyet ve kudreti lâyetezelzel bir reisin vücudu
elzemdir. Bütün ricali devletin naümidî ve aciz içinde... bütün milletin başsız
10Şükrü

Tezer, Atatürk’ün Hatıra Defteri, Ankara 1989, S.43.44
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olarak zulmetler içinde kaldığı bir sırada, her vatanperverim diyen bin bir çeşit
zatın, bin bir sureti hareket ve içtihat gösterdiği hengâmelerde istişarelerle, birçok
hatırlara ve nüfuzlara mahkûmiyet lüzumuna kanaatle, salim ve esaslı ve bilhassa
şedit yürümek ve en nihayet çok müşkül olan hedefe vâsıl olmak mümkün müdür?
Tarihte, bu tarzda mazhariyete nail olmuş bir heyeti içtimaîye irae olunabilir
mi?”Demektedir.11
Namusludur
Bir liderde bulunması gereken en önemli özelliklerden birisi de hiç şüphesiz
namuslu olmasıdır. Elinde birçok imkanlar bulunmasına rağmen Atatürk, hiçbir
zaman şerefine halel getirecek bir davranış içinde olmamış, bir gün tarih önünde
herkesin hesap vereceğini bilerek hareket etmiştir. I. Dünya savaşı yıllarında
müttefikimiz olan Almanlar türlü hilelerle Türk komutanlarını kullanmaya
çalışmışlardır. Alman General’i Falkenhayn da Suriye cephesinde Mustafa Kemal
Paşa’yı böyle bir tuzağın içine çekmeye çalışsa da O bu tuzağın farkına vararak
alnının akıyla zorluklardan kurtulmayı becermiştir.
“Yıldırım Ordusu (7’nci Ordu) Kumandanlığını Kabul edip İstanbul’dan
Haleb’e hareket ettiğim günün gecesiydi. Falkenhayn Karargâhı’nda bulunan bir
Türk Erkânıharp zabitinin refakatinde bir genç Alman zabiti, Akaretlerdeki 76
numaralı ikametgâhıma geldi. Ufak ve zarif sandıklar içinde Falkenhayn tarafından
bana bazı şeyler getirdiğini söyledi. O “şey”lerin kendilerini Kabul ettiğim odaya
nakledilmesini emrettim. Salon kapısının yanına ufacık sandıklar istif edildi.—
Bunlar nedir? Dedim. Alman zabiti dedi ki: -İstanbul’dan müfarakat ediyorsunuz
Mareşal Falkenhayn tarafından bir miktar altın gönderilmiştir. Kimseye hiçbir
ihtiyacımdan bahsetmemiştim; fakat zannettim ki, Mareşal bu parayı ordunun
ihtiyacına sarfedilmek üzere göndermiştir. Onun için tercümanlık Eden Türk
zabitine dedim ki: -Bu sandıklar bana yanlış geldi; Ordu’nun Levazım Reisi’ne
gönderilmesi lâzımdı; benim için fazla külfettir. Muhatabım sözlerimi Alman
zabitine nakletti. Zabit derhal: -Efendim o başka! Dedi. Bizim zabitimize:-Paranın
miktarını bu zabitten iyi tahkik ET, huzurunda alındığına dair bir senet yaz, ver;
imza edeyim dedim. Bu zat emrimi yaptı; fakat zabit imzalı senedi Kabul etmek
istemedi; tekrar: -Bu zabit bilmiyor dedim; senedi alsın ve Mareşal’a versin ve siz
de bu paraları gelip alması için Levazım Reisi’ne Haber gönderiniz. Bittabi iş
böyle cereyan takip etti.”12
Atatürk dünya servetiyle ilgili şöyle diyordu: “Mal, mülk, bana ağırlık
veriyor. Bunları soylu milletime geri vermekle büyük ferahlık duyuyorum.
Zenginlikten ne çıkar; insanın serveti, kendi manevi kişiliğinde olmalıdır!”13
Gerçekten de Atatürk maddi mirası içinde kalan servetini Türk Dil ve Tarih
Kurumlarına bırakarak verdiği sözü tutmuş ve yarınların bilim insanlarına yatırım
Atatürk, Nutuk, Ankara 1927, C. I, s.41.
F. Rıfkı Atay, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Hisar matbaası, İstanbul 1955, s. 18-19.
13 Rüknettin Fethi Olcaytuğ, Atatürk Hakkında Düşünce ve Tahliller, İstanbul 1943, s.44.
11
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yapmıştır.
İleri Görüşlüdür
Hareketlerini her ne kadar planlı ve sabırla yürütse de bazen fikirlerini yakın
arkadaşlarıyla paylaşmakta geri kalmamıştır. Erzurum kongresinin hemen
ardından, bu hareketin nereye varacağı konusunu açan Mazhar Müfit’e –o anda
gizli kalmak şartıyla- idare şeklinin cumhuriyet olacağını söylemiştir. Mazhar
Müfit anılarında bir başka konuşmalarını da aktararak Mustafa Kemal Paşa’ın
yıllar sonra gerçekleştireceği büyük işlerin bir listesini çok önceden verir.
“- Mazhar not defterin yanında mı? Diye sordu.
- Hayır Paşam.. Dedim.
— Zahmet olacak amma, bir merdiveni inip çıkacaksın. Al gel.
Dedi. Nerede ise sabah olacaktı. Fakat onun yanında iken dünya, gecesi
gündüzü olmayan bir âlemden ibaretti. Binaenaleyh, uyku ihtiyacı da yoktu.
Hemen aşağıya indim. Not defterini alıp geldim.
O, hatıra defterime ve günü gününe her hadiseyi not edişime hem memnun
olur, hem de bazen latife etmekten kendisini alıkoyamazdı.
- Hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar Müfid'in defteri çok işimize
yarayacak.. Derdi. Defteri getirdiğimi görünce, sigarasını birkaç nefes üst üste
çektikten sonra:
"- Amma bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar
mahrem kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım bu..."dedi.
Süreyya da, ben de:
— Buna emin olabilirsiniz Paşam... Dedik. Paşa, bundan sonra:
- Öyle ise önce tarih koy!. Dedi. Koydum: 7 – 8 Temmuz 1919. Sabaha
karşı. Tarihi sayfanın üzerine yazdığımı görünce:
- Pekala.. Yaz! Diyerek devam etti:
— Zaferden sonra şekli hükümet Cumhuriyet olacaktır.
Bunu size daha önce de bir sualiniz münasebetiyle söylemiştim. Bu bir.
İki: Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele
yapılacaktır.
Üç: Tesettür kalkacaktır.
Dört: Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Bu anda gayri
ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım.
O da benim yüzüme baktı. Bu gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan
konuşuşuydu.
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Paşa ile zaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. - Neden
durakladın? Deyince:
— Darılma amma Paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var.
Dedim, gülerek:
— Bunu zaman tayin eder. Sen yaz..
Dedi. Yazmaya devam ettim:
— Beş: Latin hurufu kabul edilecek.
- Paşam kafi.. kafi..
Dedim ve biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insan edası ile:
-Cumhuriyet ilanına muvaffak olalım da üst tarafı yeter!
Diyerek, defterimi kapadım ve koltuğumun altına sıkıştırdım. İnanmayan bir
adam tavrı ile:
— Paşam sabah oldu. Siz oturmaya devam edecekseniz hoşça kalın..diyerek
yanından ayrıldım, Hakikaten gün ağarmıştı. Süreyya da benimle beraber odadan
çıktı. Fakat burada ve bu anda hadiselerin beni nasıl tekzip ve Mustafa Kemal'i
teyit ettiğini, daha doğrusu Mustafa Kemal'in beni nasıl bir cümle ile hapt ve
mahcup ettiğini itiraf etmeliyim”14.
Sabırlıdır
Benzer bir bilgiyi Atatürk’ün özel kalemi görevini yürüten Hasan Rıza
Soyak’ın anılarında da rastlıyoruz. O önemli işlerin sabırla gerçekleşeceğini
bilmektedir. Önemli olan yeri ve zamanını beklemektir. 1923 yılının temmuz
ayında Atatürk, kendisine temize geçilmesi için bazı evraklar bırakır. Aynı
zamanda bu yazılanlardan kimsenin haberi olmamasını da ilave eder.
“O çıkıp gittikten sonra kâğıtları okumaya başladım. Daha ilk satırlarda
büyük bir heyecana kapıldım. Bunlar, o zaman mevcut olan 20 Ocak 1337 (1921)
tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bazı maddelerini tâdil mahiyetindeydi. Evvela
1. maddeye “Türkiye Devletinin Hükümet şekli Cumhuriyettir”. Cümlesi ilave
edilmişti. Ondan sonra aşağıdaki maddeler sıralanmıştı:
- Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis,
Hükümetin ayrıldığı idare şubelerini İcra vekilleri vasıtasıyla idare eder.
- Türkiye Cumhurreisi Büyük Millet Meclisi umumi heyeti tarafından ve kendi
azası arasından bir seçim devresi için intihap olunur. Riyaset vazifesi, yeni
Cumhurreisi nin intihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.
- Türkiye Cumhurreisi Devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe, Meclise ve
14

Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, s.130–131.
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Vekiller Heyetine reislik eder.
- Başvekil, Cumhurreisi tarafından ve meclisin azası meyanından intihap olunur.
Diğer vekiller, Başvekil tarafından ve yine meclis azası arasından intihap
olunduktan sonra hepsi birden Cumhurreisi tarafından meclisin tasvibine arz
olunur....
Çok küçük harflerle ve epeyce karışık olarak yazılmış olan bu yazıları tebyiz
ederken, kendisi bir iki defa salona gelerek yazdıklarımı kontrol etti. İş bitince de
yazdıklarımı aldı, cebine koydu ve kendi notlarını yırtıp attı.”15
Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca parlamenter rejime inancı ve
demokrat kişiliğiyle de örnek bir lider olmuştur. 29 Ekim 1923’te cumhurbaşkanı
seçildikten sonraki seçim dönemlerinde de önce Ankara milletvekili seçilmiş
ardından mecliste yapılan oylamayla Cumhurbaşkanı olmuştur. (1923, 1927, 1931,
1935).
SONUÇ
Yukarıda verdiğimiz bütün bu örneklerde göstermektedir ki, Atatürk’ün
verdiği mücadelede, kurduğu cumhuriyette ve gerçekleştirdiği devrimlerde
tesadüfün yeri yoktur. O inandığı doğruları sonuna kadar savunmuş, elinde birçok
imkan bulunduğu halde çizgisinden asla taviz vermemiş bir dava adamıdır.
Türkiye’nin cumhuriyet idaresini kabulünü sağlayan bu büyük insan, onun bekasını
Türk gençliğine emanet ederken de isabetli bir öngörüde bulunduğu tartışılamaz.
Bugünün Türk gençliği de Atasına layık bir nesil olarak üstlendiği görevin
bilincindedir.
Buraya kadar verdiğimiz örneklerde bir komutan olarak Mustafa Kemal
Paşa’nın liderliğinden söz ettik. Hiç şüphesiz bunların sonucundadır ki, I. Dünya
savaşı sona erip Milli Mücadele başlarken, Türk halkının uyanışında ve Mustafa
Kemal’i önder olarak kabul etmesinde bu örneklerin etkisi vardır. O Samsun’a
çıktığı 19 Mayıs’ta sadece bir Osmanlı generali olarak değil, Anafartalar
kahramanı Mustafa Kemal olarak tanınmıştır. Erzurum’dan Sivas’a ve Ankara’ya
kadar kongrelere ve Büyük Millet Meclisi’ne Başkan seçilmesi ve en nihayetinde
Türkiye Cumhurbaşkanı olması, tesadüflerin değil ondaki gerçek meziyetlerin bir
sonucudur. Lider olmanın, büyük Adam olmanın ne anlama geldiğini yine onun
satırlarından çaresizliği ve umutsuzluğu aşamamıza yönelik son derece önemli bir
örnekle bitirelim:
“Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi
aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe
yürüyeceksin. Herkes senin aleyhin de bulunacaktır. Herkes seni yolundan
çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koyuşları yok eden olacaksın.
Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük,
15
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zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu
güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de
güleceksin.”16
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ÇEVİRMEN OLMAK YA DA OLMAMAK. İŞTE BÜTÜN MESELE BU
Faruk YÜCEL*
ÖZET
Bu makalede, çevirmen kavramından ne anlaşıldığı ya da ne anlaşılması
gerektiği, çevirmen olmakla çevirmenlik yapmak arasında ne gibi bir farkın olduğu
tarihsel ve varoluşsal bir bakış açısıyla sorgulanmaktadır. Bu bağlamda, çevirmen
olmak için hangi niteliklerin belirleyici olduğu tartışılmaktadır. Burada çevirmen
olmanın diğer mesleklerde olduğu gibi salt eğitimle kazanılan bir bilgi ve beceri
düzeyin, diğer bir deyişle, akademik eğitimin neden her zaman belirleyici
olmayacağı açıklanacaktır. Bu görüş doğrultusunda çevirmenin toplumsal
sorumluluğunun nedenleri irdelenecektir. Çalışmada ele alınan diğer bir konu ise,
çevirmenin toplumda kültürel değişimi yaratabilen bir aktör olarak, özellikle on
dokuzuncu yüzyıldan sonra bazı yazarlar tarafından nasıl dile getirildiği
gösterilecektir.
Anahtar sözcükler: Çevirmen, Çevirmenlik Mesleği, Aktör, Değişim,
Farklılık.
ÜBERSETZER SEIN ODER NCHTSEIN. DAS IST HIER DIE FRAGE
ABSTRACT
In diesem Artikel wird aus historischer und existenzieller Perspektive
hinterfragt, was man unter dem Begriff Übersetzer versteht oder verstehen sollte,
sowie was der Unterschied zwischen dem Übersetzer-sein und dem Übersetzer ist,
der beruflich diese Arbeit ausübt. In diesem Zusammenhang wird diskutiert,
welche Eigenschaften ein Übersetzer besitzen sollte. Es wird in dieser Arbeit
untersucht, warum eine akademische Ausbildung, wo man bestimmte Kenntnisse
und Fähigkeiten sich aneignet, nicht ausreicht, um ein Übersetzer zu werden. Aus
dieser Perspektive werden die gesellschaftliche Rolle des Übersetzers und seine
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft begründet. Ein weiteres Thema, das
hier analysiert werden soll, ist darzustellen, wie der Übersetzer als ein Akteure, der
zu einer kulturellen Veränderung in der Gesellschaft führen kann, eine relevante
Rolle spielt und wie ab dem neunzehnten Jahrhundert diese Ansicht von
bestimmten Autoren zur Sprache gebracht wurde.
Keywords: Übersetzer, Übersetzerberuf, Akteur, Veränderung, Differenz.
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GİRİŞ
Çevirmen olmanın koşulu çevirmenlik yapmak mıdır? Çevirmenliği ek iş
olarak yapan ya da yabancı dil becerisini çeviride kullanan bir insan ne kadar
çevirmendir? Bu açıdan bakıldığında, çevirmenlik yapmak ile çevirmen olmak
arasında bir farktan söz edilebilir. Mesleki bir tanımlamaya ve kapsama işaret eden
çevirmenlik daha genel ve soyut bir kavram olarak yorumlanabilmesine karşın,
çevirmen olmak, daha öznel ve somut bir duruma işaret ettiği söylenebilir.
Kavramları genelleyerek bu biçimde sınırlandırarak çevirmenlik kavramını
çevirmen olmaktan ayırmak ve anlamak kuşkusuz yeterli değildir. Kavrama ilişkin
başka bir sorun, çevirmen olmanın, hekim, mühendis, mimar ve avukatlarda olduğu
gibi onun diğer mesleklerden farklı kılan bazı niteliklere sahip olmayı
gerektirmemesidir. Çünkü toplumda çevirmenin mesleki konumunu ve yaptığı işi
tanımlamak diğer mesleklere göre daha zordur. Söz gelimi, çevirmen, iletişimi
sağlayan bir aracı mıdır, kültürler ve diller arasında anlaşmayı kolaylaştıran bir
uzman mı; farklı metin türlerini işlevsel açıdan dönüştürebilen bir filolog mudur ya
da çevirdiği her metinle kendi kültürüne bir şeyler kazandırabileceği gibi, ona
yabancı olan etmenleri erek kültüre taşıyarak ona zarar veren bir kültür taşıyıcısı
mıdır? Tarihsel süreç içerisinde ve güç dengelerinin konumuna göre çevirmen
imgesinin değiştiği bilinmektedir.
Çevirmen, iki dil ve kültür arasında kalabilen biri olarak ne kendisi, ne de
öteki olarak görüldüğünden genellikle çevirmen imgesi toplumda olumsuz biçimde
algılanmıştır ya da yaptığı iş dilsel düzleme indirgenerek çoğu kez hafife alınmıştır.
Her ne kadar toplum ve kültürlerin tarihsel gelişim sürecinde çevirmenler çoğu kez
önemli bir rol oynamış olsalar da, çevirmene ilişkin yerleşmiş olan olumsuz algının
yaygınlaşmasında çevirmenlerin de etkisinden söz edilebilir. Çevirmenlik
yapmasına karşın, çevirmenin yaptığı işi diğer mesleklerin aksine tam olarak
açıklayamaması ya da bir çevirinin çevirmene göre değişebilmesi, oluşan bu
olumsuz algının en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle yaratıcılığın belirleyici
olduğu yazınsal çevirilerde çevirmenin kararlarını teknik olarak açıklamak her
zaman olası değildir.
Bu tür metinlerin çevirilerinde kendini yazar yerine koyan çevirmen, bir
yazar gibi doğaçlama ya da sezgisel olarak bazı kararları düşünmeden alabilir ya da
estetik kaygılar nedeniyle kaynak metinden ayrılmayı tercih edebilir. Bir yazardan,
yapıtının biçemiyle ilgili verdiği bazı kararların nedenselliğini sorgulamasını
istemek ne kadar zorsa, bir çevirmenin de bu tür sorulara yanıt vermesi her zaman
beklenmemelidir. Bunun nedeni, çevirmenin hem yaptığı işe egemen olmaması
hem de yaptığı işle bir anlamda özdeşleşmesidir. Bu açıdan bakıldığında, çeviri
yapmak, bazen dilsel göstergeleri başka dilin göstergeleriyle değiştirip eşdeğerini
bulmakla yetinir, bazen de duygusal, rastlantısal, çağrışımsal ve anlık durumlara
göre kararlar alıp bunların nedenlerini sorgulamama özgürlüğünü kendinde görür.
Neden ve nasıl çevirdiğini düşünmemek ve anlatamamak belki de çevirmenin
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kendini alamamasıyla açıklanabilir. Nitekim çevirmeni yaratıcı olmaya zorlayan
her yeni çeviri, yeni bir serüvene başlayanlarda olduğu ve onun heyecanını
duymakla eşdeğer bir olguya dönüşebilmektedir.
Çevirmen olmak, bir anlamda diğer mesleklerde çalışan insanlara göre
yeniliğe ve değişime açık olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu, aynı zamanda kendi
kültürüne yabancı olan bir şeyin ya da bir değer yargısının erek dil okurları
tarafından nasıl karşılanacağını ve ne gibi tepkilere yol açacağını bilerek bu işin
olası her türlü riskini göze almak anlamına gelmektedir. Kendisi de bir okur olan
çevirmenin aynı metni ikinci kez çevirirken, metinde daha önce fark etmediği ya da
önceki çevirisinde dile getirmediği yeni şeylerin olduğunu fark etmediği ya da
önceki çevirisinde dile getirmediği yeni şeylerin olduğunu fark ederek buna
şaşırması sıkça karşılaşılabilen bir olgudur. Örneğin, kendisini daha önce
etkilemeyen ya da daha önce farkına varmadığı bir söz, tümce ya da bir imge, yeni
okumada farklı bir anlama kavuşabilir. Böylece bir çevirmen farklı duygu ve
düşünceler içerisinde bulunan her okurun bir metni farklı bir zaman ve ortamda
ikinci kez aynı biçimde algılayamayacağının farkına varacaktır. Bu bir anlamda,
kaynak metni nasıl çevireceğimiz, onu nasıl okuduğumuza bağlı olarak değişkenlik
gösterir. Çünkü okuma etkilemini etkileyen toplumsal ve bireysel etmenler
zamanla değiştiğinden çevirmenin aynı metni farklı biçimde yorumlaması doğaldır.
Başka bir deyişle, çevirmen aynı metni çevirirken metinden çok, kendisinin nasıl
değiştiğini ve geliştiğini fark edecektir.
Çevirmen olmaya ilişkin başka bir soru da şudur: Çevirmen nasıl olunur ya
da çeviri eğitimi, çevirmen olmanın koşulu mudur? Çeviri piyasasına ve çeviri
yapanlara baktığımızda çeviri eğitimi alanların büyük bir oranının çevirmen olarak
çalışmadıkları görülmektedir. Buna karşın, çeviri işine gönül veren ya da çeviri
eğitimi almayıp bu alanda kendini geliştiren “iyi” çevirmenlerin olduğu da bir
gerçektir. Çeviri eğitimi her ne kadar çevirmen olmanın koşulu olmasa da, çeviri
becerisine sahip olan bir insanın çeviri eğitiminden geçmesi, kuşkusuz çevirmen
kimliğini ve yaptığı işi daha bilinçli biçimde savunmasına yol açacaktır. Çünkü
çeviri eğitimi, rastlantı sonucu ve uzun deneyimler sonucunda ele edebileceğimiz
birçok bilgi ve beceriyi daha kısa ve farklı uygulamalarla öğrenebilmeyi amaçlar.
Bunun yanında, çeviri eğitiminde kuramsal ve teknik bilginin dışında ana ve
yabancı dile karşı duyarlılığı geliştirici çalışmalar yapılarak dillerin daha etkili
biçimde nasıl kullanılabileceği öğretilmektedir.
Ancak verilen eğitimi alırken kendini geliştirmek, çevirmen adayına bağlı
olarak değişkenlik gösterirken salt çeviri eğitimi çevirmen olmak için yeterli
değildir. Örnek vermek gerekirse, her edebiyat eğitimi alan, roman yazarı, şair,
edebiyatçı; her felsefe eğitim alanın filozof olmadığı gibi, her çeviri eğitimi alanın
da çevirmen olması beklenemez. Genellikle mesleki sınır ve görevleri kesin
tanımlamalarla çizilemeyen bu gibi “mesleklerle” çevirmenlik mesleği arasında
bazı ortak tarafların bulunduğu söylenebilir. Sosyal bilimlerde, bilginin yanında
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ilgi, merak, çok yönlülük, sorgulama ve eleştirel bilinç gibi etmenleri fen
bilimlerde alınan eğitime göre daha belirleyici olmaktadır. Fen bilimlerinde
mantıksal çıkarım yapabilme, bilgiyi kullanabilme ve onu dönüştürebilme daha ön
planda olduğundan bu alanlardaki çalışma koşullarında kesin verilere
dayandırılması kaçınılmazdır. Oysa sınırları henüz belirsiz olan sosyal bilimlerde,
dikkat, farklı ve birbiriyle örtüşmeyen ya da birbirinden kopuk görülen konuları
birleştirebilen ve yorumlayabilen bireysel nitelikler daha ön plana çıkabilmektedir.
ÇEVİRMENİN TARİHSEL ROL VE İŞLEVİ
Çevirmene ilişkin toplumda yaygın olan kanı, çevirmen olmak için iki
farklı dili ve kültürü iyi biçimde bilmenin çeviri yapmak için yeterli olduğudur. Bu
açıdan değerlendirildiğinde, çevirmenden daha fazlasını beklemek ya da onu diğer
alanlarda çalışan insanlardan farklı görmek, çevirmeni ve çevirmenliği yüceltmek
anlamına gelebilir. Ancak kültür ve sanat tarihinin gelişimi irdelendiğinde,
çevirmenleri diğer ‘mesleklerden’ ayıran bazı niteliklerin olması, onları farklı
kılmaz mı? Şöyle de düşünebiliriz, çevirmenler olmasaydı kültür, düşünce ve sanat
tarihi nasıl gelişirdi ya da bu düzeyde gelişebilir miydi? Birçok akımı ya da
düşünceyi etkileyen, başlatan, bu bağlamda yenilikler yaratan çevirmenlerin,
yaptıkları çeviriler aracılığıyla kültür ve sanat tarihinde önemli bir rol oynamaları
bir rastlantı değildir. Eski medeniyetlere ait metinlerin ya da sanat akımlarının
arasındaki etkileşimi ve gelişimini anlamak için çevirmen ve çevirilerin önemi
tartışılmazdır. Alman kültür ve dil tarihini derinden etkileyen Luther’in İncil
çevirisini bu bağlamda düşünmek bile bu görüşün doğruluğunu kanıtlamaktır.
Luther’in çevirisi, Lessing, Herder, Hamann, Klopstock, Hegel gibi birçok
yazarın/düşünürün onun Almancasından esinlenmesine (Aytaç, 1983: 25) yol
açmış, “Alman dilinde bütünlük sağlamak açısından önemli bir rol oynayan Yeni
Yüksel Almancanın evriminde dönüm noktası kabul edilmiş(tir)” (Kuran, 1995:
34). Genel anlamda bakıldığında, çevirmenler, tarihsel gelişmelerin ve değişimlerin
öncüsü olmuştur, kimi zaman var olan koşulları zorladıkları, kimi zaman da
yaptıkları çeviriler nedeniyle yerleşik düzeni tehdit ettikleri savıyla bedeller
ödemek zorunda kalmışlardır.
Dünya tarihinde kültürel, siyasal ve düşünsel anlamda gerçekleşen birçok
değişime aracılık ettiği için çeviri olgusuna özel bir önem verilmiştir; buna karşın
bu eylemi gerçekleştiren çevirmenlere yeterli ilgi ve değerin gösterilmemesi birçok
yeniliğin kaynağı olan çevirinin uzun bir süre çevirmenden soyutlanmasına yol
açmıştır. Genellikle çevrilen metinlerde metin odaklı tartışmaların ön plana
çıkarılmış bu metinleri çeviren çevirmenlerin dilsel aracılık görevi görmekten
başka bir işlevi olmadığı düşüncesi, onların bu tartışmalarda arka sıralarda
kalmalarında önemli bir etken olmuştur. Genel anlamda bakıldığında, iki dili ve
kültürü bilen çevirmenlerden ya metni kaynağına sadık kalarak onu erek dile
mümkün olduğunca aynı etkiyi yaratacak biçimde çevirmesi ya da erek kültür
normlarını gözeterek metnin erek dilde yazılmış bir metin gibi çevirisini yapması
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beklenmiş, bu da onları tarih boyunca çeviri odaklı tartışmalarda görünmez
kılmıştır. Çevirmenin görünmezliği, yabancılaştırıcı çeviri anlayışının egemen
olduğu yaklaşımlarda da geçerli olduğu ileri sürülebilir. Bu anlayıştaki çevirmenler
kaynak metne odaklanarak onun yabancılığını erek dile yansıtmaya çalışmışlar; bu
durum çevirmenin görünür yapmasa da metni okura yabancılaştırmış, böylece
çevirmen çevirinin erek kültüre ait “doğal” bir metin olmadığının vurgulanmasında
belirleyici bir işlev üstlenmiştir.
ÇEVİRMEN OLMANIN BİLİNCİ
Çevirmen olmak, sanatsal bir niteliği olan yazınsal metinlerin çevirisinde
çevirmenin bir oyuncu gibi yazarın kimliğine bürünüp onun gibi dünyaya
bakmasını, daha doğrusu onun gibi düşünmesini gerektirebilir. Dünya yazınını
biçimlendiren birçok büyük yazarın, yazmaya çeviriyle başlamaları ya da çeviri
yaparak kendi yazınsal biçemlerini bulmaları yazınsal gelişimlerinde önemli bir
aşama olmuştur. Başka bir metnin ruhunu özümsemek, kendini kaynak metin
yazarıyla özdeşleştirmek, başka bir değişle, onun dünyasına girebilmek ya da onun
gibi yazabilmek için, geçici de olsa, yazar olan çevirmen, kendi sınırlarını çeviriyle
bir anlamda zorlamaktadır. Bir yazarın çeviri yapması, bazen kendinden
uzaklaşmanın bazen de kendini bulmanın aracına dönüşebilir.
Bütün bu saptamalar, çevirmen olmanın rastlantısal olmadığını, bilinçli bir
seçimlere dayanması gerektiğini göstermektedir. Daha açık bir anlatımla, başka bir
işi yapamadığı için ya da çeviri alanında bir iş bulduğu için çevirmenlik yapılabilir
ama çevirmen olunamaz. Çevirmenin genel bir mesleksel kimlik tanımı topluma ve
erek dile karşı sorumluluk taşımasını gerektirir ve onun bu yönü yazarlık niteliğini
de vurgular. Bu bağlamda, çeviri tarihinde önemli bir yere sahip olan
Schleiermacher, çevirmene iki yol sunmakta, bunlardan seçerek çevirmen olmanın
koşulunu göstermektedir. Schleiermacher, mekanik ve teknik bir işlem olarak
gördüğü (Schleiermacher, 1973: 40) ve daha çok iş dünyasında yapılan ‘sözlü’
çeviri edimini, biraz da haksız biçimde onu indirgeyerek, sanatsal ve bilimsel
metinlerin çevirisinden farklı bir düzlemde ele almıştır. Ona göre asıl çevirmen,
ikinci gruba giren metinlerle uğraşanlardır. Çünkü burada çevirmen içerikten çok,
kaynak metnin biçimine/biçemine ve ruhuna odaklanmaktadır. Benzer bir
yaklaşımı Walter Benjamin, Baudelaire çevirisi için yazdığı “Çevirmenin Görevi”
adlı önsözünde de savunmaktadır. Ona göre çevirmen, dilin ve metnin biçimini
koruyarak insanlığın ortak ve tek olan “gerçek” diline ulaşamasa (Benjamin, 2004:
42) da ona yaklaşabilmesi, onu ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Aslında her iki
düşünür bir anlamda çevirmenin kimliği hakkında bize bazı bilgiler vermektedirler.
Çevirmen her ne kadar kaynak metne bağlı kalan aktarıcılar gibi görünse de, iki
düşünür çevirmene önemli bir işlev yüklemekle ve ona zor yola yönlendirmekle
onu yüceltmektedir. Kaynak dilden farklı bir dilin dünyasında başkasına ait olan bir
biçimi yaratmaya çalışmak, erek metni yabancılaştırmak demektir. Başka bir
anlatımla, erek okur alışık olduğu kendi diline çeviri aracılığıyla yabancılaştırılır.
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Bu yabancılaşma, her ne kadar kaynak metne bağlı gibi görünse de aslında erek
okurun alımlama alışkanlığını yıkan çevirmenin yönlendirmeleri ve yorumlarına
dayanır.
Çevirmenin diğer önemli bir görevi, kaynak metinde gizli biçimde bulunan
ve kendi okuru için görünmez olan farklı bir yönünü erek dilin kendine özgü olan
anlatım gücü sayesinde ortaya çıkarabilmesidir. Farklı dönem ve dillerde kanon
yapıtlar arasına girmiş olan klasik yapıtların kültüre göre farklı algılanması bunun
sonucudur. Dolayısıyla her metin çevrildikçe “çoğalır” ya da Benjamin’in deyişiyle
“yaşamaya” (Benjamin, 1973: 158) ve gelişmeye devam eder. Onu başka dilde
yaşatan ve okunabilir kılan çevirmen, kaynak metnin “dokunulmayan” ve kendi
dilinde “görülmeyen” taraflarını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenledir ki, çevirinin
yükselen bir değer durumuna geldiği özellikle 18. yüzyılda Novalis, Goethe,
Herder, Schlegel kardeşler gibi Alman düşünür ve yazarlar, çevirmeni yaratıcılık
açısından neredeyse yazardan daha üstün görmüşlerdir. Çünkü çevirmenler,
çevirileriyle başka dil ve okurlara kapalı olan yapıtları dış dünyaya açarak kendi
dillerinde olmayan yenilikleri yaratan kişilerdir. Söz konusu düşünür ve yazarların
da çeviri yapması ve çeviri hakkında görüşler öne sürmeleri, bu savı
doğrulamaktadır. Örneğin Novalis’in çevirmeni “Yazarın Yazarı” (Novalis, 1973:
33) olarak tanımlaması, Goethe’nin “her çevirmen(i) kendi halkının peygamberi”
(Goethe, 1992: 248) olarak görmesi ve “dünya işlerinin yürümesinde, en önemli ve
en saygın yeri yine onun aldığı(nı)” (a.g.y.) söylemesi; Herder’in onu edebiyatta
“yeni bir dönemin sabahyıldızı” (Wuthenow, 1969: 18) gibi parlaması gerektiği
görüşü ya da bir metni en ince ayrıntısına kadar algılayabilen ve yorumlayabilen
çevirmeni eleştirmenle eşdeğer gören F. Schlegel (Huyssen, 1969: 171) ve
çevirmenin diller arasındaki engelleri ortadan kaldırmasıyla bir “dehanın habercisi”
(A.W. Schlegel, 1973: 98) olduğunu vurgulayan A.W. Schlegel, 18. yüzyılda
çevirmene ne kadar değer verildiğini göstermektedir.
Çevirmen olmanın saygınlığı ve zorluğu farklı tarihsel dönemlerde düşünür
ve yazarlar tarafından dile getirilse de çevirmenlerin meslek grubu olarak az sayıda
olmaları ve salt çeviri yaparak yaşamlarını sürdürmeleri zor olması, toplum içinde
ön plana çıkmalarını engellemiştir. Bu nedenler mesleki anlamda kurumsal bir
yapıya dâhil edilmelerini de geciktirmiştir. Ancak yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tarihsel koşulların değişmesiyle birlikte çevirmenin konumunda
bazı değişikler olmuştur. Bu değişiklikler, çevirmenin farklı görev ve roller
üstlenmesini sağlamış, gelişen iletişim araçlarının artması, çevrilecek metinlerin
çeşitlenmesinin önünü açmıştır. Küreselleşen dünyada hiç kuşkusuz önemli bir
yere sahip olan çevirmenlere verilen değerin, onların dil ve kültürler arasında
iletişimi sağlayan bir aracı konumuna indirgediği söylenebilir. Bunnun
nedenlerinden biri, yabancı dil öğrenme oranının toplumlarda eskiye oranla
artmasıyla birlikte çevirmenliğin salt yabancı dil bilgisinin ötesinde sözlü ve yazılı
alanda uzmanlık gerektiren bir meslek olarak algılanmasına yol açmıştır. Ancak
söz konusu uzmanlığın tek düzlemli bir olgu olarak değerlendirilmesi sonucunda
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çevirmenden beklenen, diller arasında iletişimi sağlama görevi, diğer işlev ve
niteliklerin önüne geçmiştir. Bu algının değişmesini sağlayan etmenlerin başında,
ideolojik yönlendirmeler, güç dengesizlikleri, toplumsal cinsiyet, sömürgecilik ve
göç gibi kültürel olguların çeviriye yansımaları ya da tam tersi, çevirinin bunlar
üzerinde etkisi gelmektedir. Dolayısıyla çevirmenin kültürler ve diller arasındaki
güç dengesizliklerini sorgulayan ve görünür kılan bir aktör durumuna gelmesiyle
(Lefevre, 2009: 70-80) bu konularda toplumun, daha doğrusu, okurların
bilinçlenmesine ve buna bağlı olarak demokratikleşmesine aracılık edebileceği
görüşü, yirminci yüzyılın sonlarına doğru gündeme gelmeye başlanmıştır. Bu
bağlamda, güçler arasındaki asimetrik ilişkileri ortaya koyan çevirmenlerin ya da
çevirilerin rolünün ideolojik nitelik kazanması, çevirmenin kaynak metinde hangi
düşünce ve değeri sorguladığı belirleyici olmuştur. Artık çevirmenlerin, yazarlar
gibi toplumda eleştirel bilincin gelişmesinde ve yerleşmesinde katkı sağlayan
aktörlere dönüşmesi, yirminci yüzyılın sonlarında çevirinin değişim ve dönüşünüm
bir aracı olarak görülmesini sağlamış, böylece çevirinin sınırları başlangıçtan çok
farklı alanlara yönelmiş ve bu yeni alanlarda söz sahibi olma olanağı elde ettiği
görülmüştür. Özellikle sanat, kültür ve felsefe alanında güç ilişkilerinin çeviri
edimi ve olgusu aracılığıyla sorgulanması, çeviriye dilsel bir olgu olmanın dışında
yeni bir işlev de yüklemiştir. Küreselleşen dünyada bastırılmış ya da göz ardı
edilen kültürel değerlerin kendini ifade etmede ve varlığını sürdürebilmesinde
çeviriden ve çevirmen kimliğinden yararlanılması, çevirmenin, değişimi yaratan bir
özneye dönüştürmesini sağlamıştır. Felsefi yaklaşımlarında çeviri olgusunu
yapısökücü ve melez bir yapı açıdan yorumlayan Derrida (1997) ve Bhabha (2000)
gibi düşünürler, çeviri ve çevirmeni üçüncü bir alana yerleştirerek çeviri ve
çevirmene ayrı bir önem vermişlerdir. Söz konusu dününürler, çeviri ve çevirmen
kavramlarını geleneksel anlamın dışında farklı olanı vurgulayan ya da çeviriyle
erek kültürde farklı olana karşı bir bilinç yaratan ve bu bağlamda kültürü
dönüştüren bir araç olarak yorumlamaları, çeviri ve çevirmen olgusuna yeni bir
bakış açısı kazandırmıştır. Bhabha’nın da altını çizdiği gibi, çevirmen “üçüncü bir
bölgede” (Bhabha 2000: 5) bulunduğundan iki kültürün dışında durabilen kişidir.
Çevirmene bir tür ayrıcalık getiren bu duruş, bir anlamda çevirmenin
bağımsızlığına işaret ederek iki tarafı sorgulayabilmesine ve karşıt gibi duran
değerleri birbirlerine yaklaştırmasına, Derrida’nın vurguladığı gibi çeviri dillerin
birbirine kapalı kalan sınırlarının açılmasına (2003: 148) yol açmaktadır.
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SONUÇ
Genel anlamda bakıldığında, çevirmenler tarih boyunca kimi zaman hain,
güvenilmez, yazılı olanı aktarmaktan başka bir şey yapmayan; kimi zaman ise
tarihsel gelişmelere neden olan, ufuk açan, yenilik yaratan, farklı kültürlere açık
bireyler olarak görülmüşlerdir. Çevirmen olmak, erek ve kaynak kültür arasındaki
ilişkiyi karşıtlıklara dayalı değerler dizgesi açısından değil, doğal olan ve kültürden
kültüre göre değişen farklılığı bir zenginlik olarak görebilmeyi gerektirir. Bu da,
içinde yaşadığı ve yakından tanıdığı diğer kültürü tek taraflı ve alışık biçimde
görmekle değil onun aşılmasıyla mümkün olacaktır. Çünkü çevirmenler, kaynak
kültüre ait bir değeri ya da bir geleneği erek kültüre taşırken her iki tarafı da
etkileyebilir ve onları yakınlaştırabilir. Dolayısıyla çevirmenin görevi, dar anlamda
metin ve dil düzleminde aracılık yapmaktan çok, Reiss/Vermeer’in tanımladığı gibi
“çift kültürlü” (1991: 26) olmanın yanında farklı kültürleri birbirine yaklaştırabilen
ve kültürlerarası iletişim için ortak bir zemin oluşturabilmesidir. Burada belirleyici
olan, çevirmenin kendini ve içinde yaşadığı kültürü nasıl algıladığıdır. Çevirmen,
erek kültür ve dil normlarına eleştirel ve ön yargısız biçimde yaklaşmıyorsa ve söz
konusu normların geçerliliğini sorgulamadan çeviri için ölçüt alıyorsa toplumda
onaylayıcı ve aktarıcı konumda edilgen biri olarak varlığını sürdürecektir. Ancak
bir olguya toplumun genelinden farklı, hatta aykırı biçimde bakabilen çevirmen,
var olan normları etkileyebildiği gibi onları geliştirebilen etkin birine dönüşebilir.
Her iki durumdan hangisini tercih edeceği, onun sorumluluk anlayışına ve
varoluşuna anlam katan görev bilincine bağlıdır. Düşünsel ve duygusal düzlemde
“sınır bölgesinde” (Dizdar, 2008: 96) yaşayan çevirmenler kendilerini her iki tarafa
karşı sorumlu hissederlerse iki tarafa da çeşitlilik ve zenginlik katabilirler.
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BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PROPOLIS CRUDE EXTRACT
AND IT’S APPLICATIONS IN NANOTECHNOLOGY AND DRUG
TRANSPORT SYSTEMS
Ilknur OZDEN*
Canan Sevimli-GÜR**
ABSTRACT
In many parts of the world, it is even important to correct the progression of
the disease and extend the life span a little, aside from finding the solution to the
cancer among the first three of the causes of death. More than 70% of anticancer
compounds are either natural products or substances derived from natural products.
Propolis is a natural medicine that has been used extensively since ancient
times. Propolis composition varies according to geographical regions and locations.
One of the main problems is to carry the drug in the pharmaceutical and
biotechnological areas. For this reason, drug delivery systems were of interest to
researchers. Encapsulation acts as a carrier system for bioactive components to
reach the biological target. The use of encapsulation technology for the
preservation, stabilization and slow release of food and drug components is new.
Developments in biotechnology and nanotechnology, and research in this field in
other disciplines, allow the discovery of new drugs and the design of
pharmaceutical systems.
This article summarizes the biological activities of propolis crude extract and
its applications in nanotechnology and drug delivery systems.
Keywords: Propolis, biological activity, encapsulation, anticancer activity,
nanotechnology, drug transport systems, niosom.
PROPOLİS HAM EKSTRESİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE
NANOTEKNOLOJİ VE İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLERDEKİ
UYGULAMALARI
ÖZET
Dünyanın birçok bölgesinde ölüm nedenlerinin ilk üçü arasında gösterilen
kansere çözüm bulabilmek bir yana, hastalığın progresyonunu düzeltmek ve
yaşam süresini biraz olsun uzatmak bile önemlidir. Antikanser bileşiklerin
%70'inden fazlası ya doğal ürünler ya da doğal ürünlerden elde edilen
maddelerdir.
Propolis, antik çağlardan beri yoğun olarak kullanılan doğal bir ilaçtır.
Coğrafi bölgelere ve yerlere göre propolis bileşimi değişiklik gösterir.
*

Msc. Student, Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
Assoc. Prof.Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

**

111

Türkbilim Aralık 2018
Temel sorunlardan biri farmasötik ve biyoteknolojik alanlarda ilacın tesir
edeceği yapıya taşınmasıdır. Bu sebeple ilaç taşıyıcı sistemler araştırmacıların ilgi
alanı olmuştur. Enkapsülasyon, biyoaktif bileşenlerin biyolojik hedefe
ulaşmalarında da taşıyıcı sistem olarak görev alırlar. Gıda ve ilaç bileşenlerinin
korunması, stabilizasyonu ve yavaş salınımı için enkapsülasyon teknolojisinin
kullanımı yenidir. Biyoteknolojideki ve nanoteknolojideki gelişmeler ve diğer
bilim dallarında bu alanla ilgili yapılan araştırmalar, yeni ilaçların keşfine ve ilaç
sistemlerinin tasarlanmasına olanak sağlamaktadır.
Bu makale propolis ham ekstresinin biyolojik aktiviteleri ve nanoteknoloji
ve ilaç taşıyıcı sistemlerdeki uygulamalarını özetlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Propolis, biyolojik aktivite, enkapsülasyon, antikanser
aktivite, nanoteknoloji, ilaç taşıma sistemeleri, niosom.
INTRODUCTION
Cancer is one of the diseases that greatly affect human life (Parades-Lopez et
al., 2010). In many parts of the world, the first three of the causes of death, as well
as find the solution to cancer, to correct disease progression and prolong life even a
little is seen as important. Cancer can be summarized as the deterioration of the
gene balance under control of the normal life cycle of the cell and its damage to the
homeostasis by going through an irregular and immortal life cycle (Topal et al.,
2009). Natural products have provided a rich source of compound that has found
many applications in cancer chemotherapy. More than 70% of anticancer
compounds are either natural products or substances derived from natural products
(Watanabe et al., 2011).
Propolis is a natural medicine that has been used extensively since ancient
times (Castaldo and Capasso, 2002). Propolis, a natural resinous product collected
by honey bees, has been used experimentally as a traditional medicine in folk
medicine for centuries (Li et al., 2008).
Propolis is a honey bee product consisting of beeswax and resins (Salatino et
al., 2011). Recent research has shown increased interest in natural preservatives
(Sahinler and Kaftanoglu, 2005).
The use of encapsulation for the protection, stabilization and slow release of
food components is new. Encapsulation application areas are the food industry,
chemistry, agriculture, feed, medicine, pharmacy, veterinary and biotechnology
(Gokmen et al., 2012).
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PROPOLIS
The color of propolis varies from yellow-green to dark brown depending on
its age and source. Propolis is similar to an aromatic adhesive. Removal from
human skin is difficult because of the strong interaction of the skin with the fats
and proteins (Burdock, 1998). Components of propolis; phenolic acids and esters,
phenolic aldehydes, ketones, etc. together with flavonoids. Other compounds found
in propolis; essential oils and aromatic acids (5-10%), waxes (30-40%), resins,
waxes and pollen grains (Castaldo and Capasso, 2002).
Propolis is obtained from plants as a natural product (Nieva Moreno et al.,
2000). Propolis, which has been used since ancient times, is a natural medicine.
The Egyptians used propolis for cadavers due to their anti-putrefactive properties.
Propolis, Greek and Roman physicians, Aristotle, Dioscorides, Pliny and Galen are
known for their medicinal qualities (Castaldo and Capasso, 2002).

Figure 1: Brown propolis collected from hive (WEB-1).

COMPONENTS OF PROPOLIS
Propolis has a hard, brittle and lipophilic character in nature. When heated, it
becomes soft, flexible and sticky (Wagh, 2013).
The color of propolis varies from yellow-green to dark brown depending on
its age and source. Propolis is similar to an aromatic adhesive. Removal from
human skin is difficult because of the strong interaction of the skin with the fats
and proteins (Burdock, 1998). Components of propolis; phenolic acids and esters,
phenolic aldehydes, ketones, etc. together with flavonoids. Other compounds found
in propolis; essential oils and aromatic acids (5-10%), waxes (30-40%), resins,
waxes and pollen grains (Castaldo and Capasso, 2002). Caffeic acid phenethyl
ester (CAPE), an active component of propolis, has antimitogenic,
anticarcinogenic, anti-inflammatory and immunomodulatory properties (Natarajan
et al., 1996).
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Since propolis is plant-based, the source plants may vary in different
geographical regions according to the local flora (Bankova et al., 2014).
AREAS OF USE OF PROPOLIS
Propolis is widely used in Europe, but in traditional Chinese medicine, hives
were used instead of propolis because the Chinese bee produced very little propolis
or no propolis. In Japan, propolis is used for health purposes and the Japanese think
that they can cure inflammation, heart disease, diabetes and cancer (Nagai, 2003).
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PROPOLIS

Figure 2. Biological Activities of Propolis (Pasupuleti et al., 2017).
Antioxidant Activity
Among the components of propolis flavonoids are powerful antioxidants
(Wagh, 2013). Propolis, (reactive oxygen) Some inflammatory diseases in which
ROS has a causal effect can play an important role in the prevention of various
diseases such as cancer, cardiovascular and immune diseases (Siheri et al., 2017).
Antiviral Activity
Marcucci (1995), Herpes simplex virus (HSV) and vesicular stomatitis
(VSV) on the virucidal effect of propolis (Lustosa et al., 2008).
Antibacterial Activity
Propolis preparations, in vitro anti-microbial activity mainly in grampositive (Staphylococci and Strepthococci spp.) And gram-negative bacteria
(E.coli, K. pneumoniae, P. vulgaris and P. aeruginosa), Helicobacter pylori,
protozoa (T. cruzi) shows fungi (Candida albicans) and viruses (HIV, Herpes
viruses or influenza viruses). (Castaldo and Capasso, 2002).
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Antifungal Activity
The antifungal activity of propolis extracts from the Argentine propolis was
tested for various fungi and yeasts. The most sensitive species were found to be
Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum
(Silva-Carvalho et al., 2015).
Anti-inflammatory Activity
Anti-inflammatory activity can be explained by the presence of active
flavonoids and cinnamic acid derivatives. Active flavonoids include acacetin,
quercetin and naringenin; Cinnamic acid contains caffeic acid phenyl ester (CAPE)
and caffeic acid (CA). Both showed antiinflammatory activity and significantly
inhibited carrageenan edema, carrageenan pleurisy and adjuvant arthritis in rats
(Wagh, 2013).
Antidiabetes Activity
The effect of Chinese and Brazilian propolis on streptozotocin-induced type
1 diabetes mellitus was investigated in Sprague Dawley rats. As a result, it has
been reported that Chinese propolis and Brazilian propolis significantly reduce
body weight loss and blood glucose in diabetic rats (Wagh, 2013).
Antiprotozoa Activity
Recently, propolis extracts have been reported to have antiprotozoal effects
against Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax and
Plasmodium ovale. Entamoeba histolytica and Giardia lamblia are also known for
intestinal infections (dysentery and diarrhea), but also for Schistosoma spp. such as
helminthes, tapeworms such as tapeworms, tapeworms, and trematodes such as
flukes, and multicellular organisms such as intestinal worms (Siheri et al., 2017).
Anticancer Activity
These effects of honey have been studied in detail in certain cancers such as
breast, liver and colorectal cancer cell lines. However, data for other types of
cancers, including prostate, bladder, endometrial, kidney, skin, cervical, oral and
bone cancer cells, are limited but promising (Erejuwa et al., 2014).
In recent years, natural product propolis has attracted attention from a large
number of researchers because it contains various phytochemical compounds that
can move in many ways to reduce cancer cell development and other bad qualities
(Silva-Carvalho et al., 2015).
The imbalance in estrogen signaling pathways and the proliferation of
estrogens play an active role in the growth and spread of breast cancer. Breast
cancer treatments relate to the targeting of the estrogen receptor (ER) signaling
pathway (Pasupuleti et al., 2017). Inflammation is a contributing factor to the
disorder of physiological processes that cause various malignancies and cancers.
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The two main pathways responsible for inflammatory response in cells are
mitogen-activated protein kinase (MAPK) and nuclear factor kappa B (NF- atuar
B). Activation of MAPK and NF-ActivB allows activation of proinflammatory
genes and production of inflammatory proteins or cytokines. These include
cyclooxygenase-2 (COX-2), C-reactive protein (CRP), lipoxygenase-2 (LOX-2),
interleukins (IL-1 β, IL-6) and TNF-. These components play an important role in
angiogenesis and inflammatory responses corresponding to cancer (Pasupuleti et
al., 2017).
DRUG TRANSPORTATION SYSTEMS
Developments in pharmaceutical technologies have begun to be studied in order to
apply the drug efficiently and effectively to the target area (Singh Malik et al.,
2016). Carrier systems are used to direct a variety of drugs such as
immunoglobulin, serum proteins, synthetic polymers, liposomes, microspheres,
erythrocytes and niosomes to a specific target. (Karim et al., 2010).
NIOSOMES
Niosomes are non-ionic surfactant vesicles formed by the incorporation of
non-ionic surfactants in aqueous media and having a double layer structure (Azeem
et al., 2009).
A drug delivery system has been created that allows different applications to
ensure targeted and controlled drug delivery. Liposomes, niosomes, transferomas
and pharmacosomes can be given as examples for vesicular drug delivery systems.
Improvements have been obtained that provide sustained or controlled release of
vesicular drug delivery systems and conventional drugs (Biju et al., 2006).
Niozoma coating and encapsulation of medications reduces the toxicity of
the drugs, increases the absorption of drugs and slows the removal of the drug from
the body due to controlled release of the drug (Inan Cinkir et al., 2018).
NIOSOMES APPLICATIONS


Drug Targeting,



Delivery of Peptide Drugs,



Analysis of Immune Response,



Carrier for hemoglobin,



Antineoplastic Therapy (Cancer Disease) (Chandu et al., 2012),



Antileishmanial agents,



Gene Delivery,



Cosmetic,



Proteins,
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Anti-Fungal Agents



Anti-Tuberculosis Drugs



Antibiotics



Anti-Diabetic



Muscle relaxants



Hormones



Vitamins



Anti-viral



Anti-inflammatory



Anti-bacterial drugs (Sankhyan and Pawar, 2012).
ADVANTAGES OF NIOSOMES

Niosomes are chemically stable, osmotically active and long-lasting.
Modification is much easier due to functional groups on surface formation and
hydrophilic heads. Due to their non-ionic structure, they have low toxicity and
biological systems. They can improve therapeutic performance. No special
measures and conditions are required for the use of surfactants. They increase oral
bioavailability and increase the penetration of drugs into the skin. Niosomes may
increase the absorption of certain drugs, localize in targeted tissues and eliminate
the reticuloendothelial system (Moghassemi and Hadjizadeh, 2014).
APPLICATION OF PROPOLISIN ENCAPSULATION OF
PROPOLISIN IN NANOTECHNOLOGY AND DRUG TRANSPORT
SYSTEMS
Studies in biotechnology and interdisciplinary collaboration help to discover
new drugs. Today, new methods are used to reduce the problems that arise with the
use of drugs. Thanks to the studies, drug delivery systems have been developed.
Nano-carrier systems reduce drug toxicity and ensure efficient drug distribution.
Thanks to the studies, nano carriers provide the transport of drugs targeted to the
diseased part. Nanoparticles enable diagnosis and treatment of many diseases
(Tüylek Z., 2017).
Propolis-related studies have shown that it stimulates non-specific immunity,
activates humoral immunity, and improves cell-mediated immunity in-vitro and invivo immunomodulators. As a result, it has been reported that it causes an increase
in propolis intake to reduce the risk of cancer among people (Elbaz et al., 2016).
In recent years, ethanolic extract of propolis containing phenolic acid and
flavonoid has been found to have anticancer effect on various cancers. Multiple
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studies have shown that propolis has anticancer properties. Prevention of
metastasis, stopping the cell cycle, etc. (Elbaz et al., 2016).
Propolis for the prevention and treatment of cancer prevents clinical use due
to poor physicochemical properties and limited oral bioavailability. Propolis has
been found to have a rapid decline in the body, especially in the oral
gastrointestinal tract (GIT).
HPLC data obtained from the clinical trial (phase I) performed in 3600
patients with hepatic colorectal cancer metastasis were 3600 mg / day of oral
propolis. In another study of Phase I, a detectable systemic propolis level was
observed when the administered dose of propolis reached 8000 mg daily (Elbaz et
al., 2016).
In order to increase the oral delivery of propolis, improve its aqueous
solubility and bioavailability, and achieve its controlled release, the study was
carried out to increase the anticancer effect. The anticancer activity of propolis
loaded nano-in-microparticles (NIM) was obtained against human liver cancer
(HepG2) and human colorectal cancer (HCT 116) cells. The results indicated a
significant increase in propolis solubility with controlled release profile in different
GIT environments. In vitro cytotoxicity studies have indicated that propolis-loaded
NIMs exhibit excess cytotoxic activity on HepG2 cells compared to HCT-116 cells
and cause three-fold greater therapeutic efficacy than free propolis (Elbaz et al.,
2016).
REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Azeem, A., Anwer, M.,Talegaonkar, S., Niosomes in sustained and targeted drug
delivery: Some recent advances, Journal of Drug Targeting, 2009, 17(9), 671-689.
Bankova, V., Popova, M.,Trusheva, B., Propolis volatile compounds: chemical
diversity and biological activity: a review, Chemistry Central Journal, 2014, 8(1).
Bıju, S.S.,Sushama, T., Mıshra, P.R., Khar, R.K., Vesicular systems:Anorverview,
Ind. J. Pharm. Sci., 2006, 68(2), 141-153.
Burdock, G., Review of the Biological Properties and toxicity of be
propolis(propolis), Food and Chemical Toxicology, 1998, 36(4), 347-363.
Castaldo, S.,Capasso, F., Propolis, an old remedy used in modern medicine,
Fitoterapia, 2002, 73, 1-6.
Chan, G.-F., Cheung, K.-W.,Sze, D.-Y., The Immunomodulatory and Anticancer
Properties of Propolis, Clinical Reviews in Allergy and Immunology, 2013, 44(3),
262-273.
Chandu, V., Arunachalam, A., Jeganath, S., Yamini, K., Tharangini, K.,
Chaitanya, G., Niosomes: A Novel Drug Delivery System, International Journal of
Noval Trends in Pharmaceutıcal sciences, 2012, 2(1), 2277 – 2782.
Elbaz Nancy M. , İslam A. Khalil , Abd -Rabou Ahmed A., El-Sherbiny İbrahim
M., Chitosan-based nano-in-microparticle carriers for enhanced oral delivery and
118

Türkbilim Aralık 2018

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

anticancer activity of propolis, International Journal of Biological
Macromolecules, 2016 , 92 , 254-269.
Erejuwa, O., Sulaiman , S., Wahab , M., Effects of Honey and Its Mechanisms of
Action on the Development and Progression of Cancer, Molecules , 2014, 19(2),
2497-2522.
Gökmen, S., Palamutoğlu, R., Sarıçoban, C., Gıda Endüstrisinde Enkapsülasyon
Uygulamaları, Electronic Journal of Food Technologies, 2012, 7(1), 36-50.
Iqbal M., Zafar N., Fessi H., Elaissari A., Double emulsion solvent evaporation
techniques used for drug encapsulation, International Journal of Pharmaceutics,
2015, 496(2), 173-190.
İnan Çınkır, N., Ağçam, E., Akyıldız, A., Nanoteknolojik Tekniklerle Karotenoid
Bileşenlerin Enkapsülasyonundaki Son Gelişmeler, Türk Tarım-Gıda Bilim ve
Teknoloji Dergisi, 2018, 6(8), 1066-1082.
Karim K., Mandal A., Biswas N., Guha A., Chatterjee S., Behera M., Kuotsu K.,
Niosome: A future of targeted drug delivery systems. Journal of Advanced
Pharmaceutical Technology and Research, 2010, 1(4), 374-380.
Li, F., Awale, S., Tezuka, Y.,Kadota, S., Cytotoxic constituents from Brazilian red
propolis and their structure–activity relationship, Bioorganic & Medicinal
Chemistry 2008, 16(10), 5434-5440.
Lustosa, S., Galindo, A., Nunes, L., Randau, K., Rolim Neto, P., Propolis: Updates
on chemistry and pharmacology, Brazilian Journal of Pharmacognosy, 2008,
18(3), 447-454.
Moghassemi, S., Hadjizadeh , A., Nano-niosomes as nanoscale drug delivery
systems:An illustrated review, Journal of Controlled Release, 2014, 185, 22–36.
Munin A., and Edwards-Lévy F., Encapsulation of Natural Polyphenolic
Compounds; a Review, Pharmaceutics, 2011, 3(4), 793-829.
Nagai, T. R., Preparation and antioxidant properties of water extract of propolis,
Food Chemistry, 2003, 80, 29-33.
Natarajan, K., Singh, S., Burke, J., TR Burke, J., Grunberger, D., Aggarwal, B.,
Caffeic acid phenethyl ester is a potent and specific inhibitor of activation of
nuclear transcription factor NF-κB, Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 1996, 93(17), 9090-9095.
Nieva Moreno, M., Isla, M., Sampietro, A., Vattuone, M., Comparison of the free
radical-scavenging activity of propolis from several regions of Argentina, Journal
of Ethnopharmacology, 2000, 71(1-2), 109–114.
Paredes–Lopez O, Cervantes–Ceja ML, Vigna–Perez M., Berries: improving
human health and healthy aging, and promoting quality life––a review, Plant
Foods Hum Nutr, 2010,65(3) 299–308.
Pasupuleti, V., Sammugam, L., Ramesh, N., Gan, S., Honey, Propolis, and Royal
Jelly: A Comprehensive Review of Their Biological Actions and Health Benefits,
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 2017, 1-21.
119

Türkbilim Aralık 2018
23. Salatino, A., Fernandes-Silva, C., Righi, A.,Salatino, M., Propolis research and the
chemistry of plant products, Natural Product Reports, 2011, 28(5), 925-936.
24. Sankhyan, A., Pawar, P., Recent trends in niosome as vesicular drug delivery
system, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 2012, 2(6), 20-32.
25. Shishir M R I., Xie L., Sun C., Zheng X., Chen W., Advances in micro and nanoencapsulation of bioactive compounds using biopolymer and lipid-based
transporters, Trends in Food Science and Technology, 2018, 78, 34-60.
26. Siheri, W., Alenezi, S., Tusiimire, J.,Watson, D., The Chemical and Biological
Properties of Propolis, Editors: J.M. Alvarez-Suarez, Bee Products - Chemical and
Biological Properties, 1st ed., Springer International Publishing, Cham, 137-178,
2017.
27. Silva-Carvalho, R., Baltazar, F., Almeida-Aguiar, C., Propolis: A Complex
Natural Product with a Plethora of Biological Activities That Can Be Explored for
Drug Development, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine,
2015, 2015, 1-29.
28. Singh Malik D., Mital N, Kaur G., Topical Drug Delivery Systems: A Patent
Review, Expert Opin Ther Pat, 2016, 26(2), 213-228.
29. Şahinler,N.,Kaftanoğlu, O., Natural Product Propolis:Chemıcal Composition,
Natural Product Research, 2005, 19(2), 183-188.
30. T. Topal., Ş. Öter., A. Korkmaz.; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fizyoloji
Anabilim Dalı, Ankara, Melatonin ve kanserle ilşkisi, Genel Tıp Dergisi,
2009,19(3), 137-143.
31. Tüylek, Z., Drug Delivery Systems and Nanotechnological Interaction, Bozok Tıp
Dergisi, 2017, 7(3), 89-98.
32. WEB-1: https://www.tab.org.tr/propolis
33. Wagh, V., Propolis: A wonder bees product and its pharmacological potentials,
Advances in Pharmacological Sciences, 2013, 2013(1), 1-11.
34. Watanabe, M., Amarante, M., Conti, B.,Sforcin, J., Cytotoxic constituents of
propolis inducing anticancer: a review, Journal of Pharmacy and Pharmacology,
2011, 63(11), 1378-1386.

120

Türkbilim Aralık 2018
SAĞLIKTA SAĞLIKLI İLETİŞİM
Evin IŞIK*
ÖZET
İnsan sosyal bir varlıktır ve temel gereksinimlerinden biri de iletişimdir.
İletişim sosyalleşmenin temel koşuludur. Sağlıklı iletişim sağlık kurumlarında
olabilmesi için bazı temel değerlerin yerleşmesi gerekmektedir. Bunlardan biri;
sağlık kurumlarında çalışan personelin hastalar için var olmak durumunda
olduğunun bilinmesidir. Doktorlar tarafından kurulan etkili iletişim metodu tam
anlamı ile uygulandığında, diğer bir deyişle doktorlar hastalarıyla etkili bir
iletişime girebildiklerinde, kişilerin sağlık inancı modeli de pozitif yönde
gelişebilmektedir. Özellikle sağlıkta kullanılan terminolojinin tüm hastalar
tarafından anlaşılmadığı ve kullanılan dilin anlaşılmasına rağmen utanma, çekinme,
korku ve başka nedenlerle hasta tarafından doktora sorulmadığı ve bu durumun
iletişimde engel teşkil ettiği bilinmektedir. Sonuç olarak sağlık kurumlarında
iletişim kavramı iyi öğrenilmeli, hastalara karşı ilgili, hoşgörülü, güler yüzlü ve
sabırlı ve saygılı davranmalı, hastalara karşı eşit bir tutumda bulunmalıdır.
Anahtar kelimeler: Sağlık, iletişim, sosyalleşme, davranış
HEALTHY COMMUNICATION IN HEALTH
ABSTRACT
Human being is a social being and one of its basic requirements is
communication. Communication is the basic condition of socialization. In order to
be in healthy communication health institutions, some basic values must be
established. One of these; It is known that the personnel working in health
institutions should exist for patients. When the effective communication method
established by physicians is practically applied, in other words when doctors can
communicate effectively with their patients, the health belief model of individuals
can develop in a positive way. Although the terminology used in health is not
understood by all patients and the language used is understood, it is known that
the patient is not asked by the patient for shame, wince, fear and other reasons and
this situation is an obstacle for communication. As a result, in order for healthcare
institutions to have a healthy communication, they should learn the
communication concept of internal employees, be tolerant, tolerant, patient and
respectful towards patients, and should take an equal attitude towards patients.
Key words: Health, communication, socialization, behavior.
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İletişim, en az iki insanın karşılıklı olarak duygu, düşünce ve bilgilerini
paylaştıkları psiko-sosyal bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik ve sosyal
bazı gereksinimler iletişim yolu ile karşılanır (Kaya A., 2017). Aslında insan
ilişkilerinde çeşitli biçimlerde oluşan gereksinimlerin ilgi, bilgi ve sevgi üçgeni
içinde karşılıklı iletişim kurularak etkileşim modeli içinde karşılandığı
görülmektedir. Genellikle bu konuların en öncelikli alanı davranış bilimleri
olmakla beraber bu davranışları açığa çıkaran ise gerek söylem ve gerekse
eylemsel boyutlarıyla iletişim başlığı altında çözümlenmektedir.(Bkz. Tuncay,
2000- 2012).
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanımlamada sağlık kavramı sadece
hastalık ve sakatlıktan yoksunluk hali değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam
bir iyilik içinde olma halidir (Koçak A., ve diğ., 2009). İletişimin en gerekli olduğu
ve üzerinde ciddi düzeyde etkide bulunabileceği alan sağlıktır. Sağlıkta iletişimin
tarihçesi antik çağlara, Hipokrat‘a dek uzanmaktadır. 2000 yıl önce tedavi
sıralaması şu sözler ile tanımlanmıştır: "Önce söz, sonra bitki, en sonunda bıçak”
Sağlıklı iletişim sağlık kurumlarında olabilmesi için bazı temel değerlerin
yerleşmesi gerekmektedir. Bunlardan biri; sağlık kurumlarında çalışan personelin
hastalar için var olmak yani mesleki yönden görevli durumunda olduğunun
bilinmesidir. Aslında insana verilen değer kişinin kendi değerini artırmakla birlikte
diğer tüm insanları ve hatta daha da önemlisi fonksiyonlarını artıran kurumları da
etkilemektedir. Bu iletişim sonucunda karşısında bulunan taraftan olumlu bir
davranış ve ilgi gören yani değer gören bireyler aynı değeri genellikle başkalarına
da vermeleri gerektiğine yönelik davranış geliştirirler(Sevimli-Gür C., 2018).
Birey, empati kurduğunu sözel veya sözel olmayan davranışlar kullanarak;
karşıdaki kişiye iletmelidir (Bkz. Dökmen 2012; Özcan 2012). Karşımızdaki kişiye
empatik tepki vermenin iki yöntemi vardır. Birincisi, karşımızdaki kişiyi
anladığımızı kelimelerle ifade etmek, ikincisi ise beden dilimizi kullanarak onu
anladığımızı belirtmektir. Empatik yaklaşımın iş ortamındaki çalışma koşullarının
kalitesini yükselttiği düşünülmektedir.
Sağlık sektörü içinde iletişim oldukça gerekli bir alandır. Gelişmiş ülkelerde
sağlık iletişimi sıklıkla tartışılan bir disiplindir. Bu disiplin içinde hasta-hekim
iletişimi, sağlık kurumlarının geliştirdikleri sağlık iletişimi kampanyaları ve tüm
toplumu ilgilendiren sağlık sorunları konusundaki bilgi edindirme kampanyaları ele
alınmaktadır. Sağlık iletişimi, doktor ve hasta arasındaki ilişkinin sorunsuz
gerçekleşmesinde bireysel iletişimi geliştirmeye katkı sağlamanın yanında sağlık
alanında her türlü bilgiyi sağlamak, önerileri doğru aktarmak, bilgilenmiş kamuoyu
oluşumuna yardım etmek olarak tanımlanmaktadır (Yağbasan M., ve diğ., 2006).
İnsan sosyal bir varlıktır ve temel gereksinimlerinden biri de iletişimdir.
İletişim sosyalleşmenin temel koşuludur. İletişimsel eylem sürecinde bireyler
yansıtmak istedikleri duygu, düşünce veya hisleri birtakım iletişim engellerinden
ötürü aktarmakta zorluk yaşayabilmektedirler. Bu iletişim engelleri kişinin
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kendisinden kaynaklı olarak reddedilme, incinme veya iletişimin karşıdaki kişi
veya kişilerin kontrolü ile gerçekleşmesi gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Böylece
iletişim gereksinimine dayalı bu eylem iletişimsizlikle sonuçlanabilmektedir.
Bireylerin sağlığa olan eğilimleri, sağlıksızlığa dayalı endişeleri, korkuları
veya umursamazlıkları farklılık arz ederken doktorları ile kuracakları iletişim
düşünce veya beklenti açısından değişkenlik gösterebilmektedir. Doktorlar
tarafından kurulan etkili iletişim metodu tam anlamı ile uygulandığında, diğer bir
deyişle doktorlar hastalarıyla etkili bir iletişime girebildiklerinde, kişilerin sağlık
inancı modeli de pozitif yönde gelişebilmektedir. Zaman alan ve tekrarlanan tıbbi
müdahaleler sırasında doktor-hasta iletişimi ve hastanın doktoruna güvenmesi son
derece önemlidir. Hastalar endişelerinin azalması için gittikleri sağlık kurumundan
endişeli olarak ayrılabilmektedirler. Sağlık kurumu çalışanları muayene sürecinde
hastanın eğitim ve sosyo-kültürel durumunu dikkate alarak uygun terminoloji ve
üslubu kullanmalıdır. Çoğu zaman doktor-hasta iletişiminde bu unsurların dikkate
alınmadığı görülmektedir.
Özellikle kullanılan terminolojinin tüm hastalar tarafından anlaşılmadığı ve
kullanılan dilin anlaşılmasına rağmen utanma, çekinme, korku ve başka nedenlerle
hasta tarafından doktora sorulmadığı ve bu durumun iletişimde engel teşkil ettiği
bilinmektedir. Davranışlar endişeyi azaltmak veya arttırmakta önemlidir
(Büyükbayram A., ve diğ., 2013). Endişenin artmasını sınırlamak için en uygun yol
bilgi paylaşımı ve anlaşılmayı sağlamaktır. Sağlık kurumlarının başarısı; tedaviyi
nasıl uygulayacaklarının veya hastalara ne tür bilgiler sunarak eğiteceklerinin
yanında, hastalara yaklaşımlarından hastalarına ayırdıkları zamana, kullandıkları
dilden uyguladıkları vücut dillerine kadar birçok iletişimsel başarıya bağlıdır.
İletişimsel başarı; sağlık kurumları ve çalışanlarının, hastanın sahip olduğu
düşünceleri anlamasına, hastaların ise doktorların ne anlattıklarını anlamalarına
bağlıdır. Sağlık kurumlarında hasta ile sağlık personeli arasında gelişen iletişim
sürecinde ortaya çıkan sorunlar mevcuttur. Uygun iletişim kurulamadığında hasta
veya hasta yakınları ve doktor arasında hizmetten memnuniyetsizlik, iletişim
sorunları ve şiddet ortaya çıkmaktadır (Fişek N., 1982).
Sağlık kurumlarındaki şiddet “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir
kişiden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit,
fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır (Serin H.,
ve diğ., 2015).
Son zamanlarda sağlık ve iletişimi bir araya getirerek oluşturulan sağlık
iletişimi toplumun sağlığa ilişkin oluşturduğu etkileşim ve işlemlerle iletişim
kavramının uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu iletişimin sağlıklı bir şekilde
kurulması bireysel ve toplumsal sağlığın gelişimi için önemlidir. Sağlık iletişimi
hastalıkların önlenmesi, sağlık bakım politikalarının oluşturulması, sağlık
hizmetlerinin üretilip pazarlanmasında, hastanın tedavi süreci hakkında ve sağlık
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bakım kalitesi hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesinde kullanılmaktadır (Koçak
A., ve diğ., 2010).
Sonuç olarak sağlık kurumlarında iletişimin sağlıklı olabilmesi için kurum
içi çalışanların iletişim kavramını iyi öğrenmeli, hastalara karşı ilgili, hoşgörülü,
güler yüzlü ve sabırlı ve saygılı davranmalı, hastalara karşı eşit bir tutumda
bulunmalıdır. Hasta hakkında önyargılı olmadan hastaya yardım edici iletişim
kurmalıdır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SOSYAL MEDYA
BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ, MUĞLA MESLEK
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Murat SAĞLAM*
ÖZET
Sosyal medya, içeriğini kişilerin oluşturduğu, onların yakın çevresiyle
duygularını, düşüncelerini, tecrübelerini, sevdikleri video ve müzikleri
paylaşabildikleri ve ayrıca kullanıcıların/üyelerin birbiriyle etkileşim kurmak için
kullandıkları online sanal bir dünyadır. Dahası bu sanal dünyada insanlar gün
geçtikçe daha fazla vakit geçirmekte olduğu, boş vakitlerinde tanımadığı diğer
kişilerle sanal oyun oynadıkları, kültürel, sosyal ve güncel olaylara ilişkin düşünce
alışverişinde bulundukları, yeni arkadaşlar edinmekte ve hatta sanal dünyadan
edindiği bu arkadaşla evlenmek gibi ciddi kararlar aldıkları bilinmektedir. Özellikle
üniversite öğrencileri arasında kullanım değeri bakımından hızla bir artış gösteren
sosyal medya, öğrenciler arasında huzursuzluktan kaçınma ve mutluluğa erişim
olarak görülmektedir.
Ancak kullanım sürelerin uzamasıyla kullanılan sosyal medya
uygulamaları/araçlarının kullanıcıları huzursuzluktan kurtarırken, aynı zamanda
tekrar huzursuzlandığı “en azından aynı kullanımların eski doyumu artık
vermemeye başlaması ya da kullanılan aracı kaybetme korkusu” sebebiyle daha
fazla kullanma eğilimi göstermektedir. Bu durum sosyal medya bağımlılığın
belirtisine işarettir.
Bu çalışma belirli bakımlardan sosyal medya uygulamaları “Facebook,
Twitter, İnstagram, Whats Up, vb.”, kullanan üniversite öğrencilerini, kullandıkları
sosyal medya araçları/uygulamalarına ilişkin bağımlılık seviyeleri incelenmiştir.
Bu bağımlılık Griffiths’in beş bileşenleri kullanılarak yorumlanmıştır (Saliance,
Mood Modification, Tolerance, Withdraval, Conflict ve Relapse). Bu araştırmanın
amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlısı olup olmadığını
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Bağımlılık, Yeni Medya
Investigation of Social Media Dependencies of University Students, A Study
on Muğla Vocational School Students
ABSTRACT
This study examined the addiction levels of university students using social
media applications / Facebook, Twitter, Instagram, Whats Up, etc. iştir in terms of
their social media tools / applications. This dependency has been interpreted using
five components of Griffiths (Saliance, Mood Modification, Tolerance,
*

Ege üniversitesi doktora öğrencisi,(PhD student at Ege University).

125

Türkbilim Aralık 2018
Withdraval, and Conflict And Relapse). The aim of this study is to examine
whether university students are addicted to social media.
Social media is a virtual world where people create their content, share their
feelings, thoughts, experiences, videos and music they love with their close
environment, and also users/members interact with each other. Moreover, it is
known that in this virtual world people spend more time, play virtual games with
others they do not know in their spare time, exchange ideas about cultural, social
and current events, make new friends, and even make serious decisions like
marrying this friend from virtual world. Social media, which shows a rapid
increase in use value among university students, is seen as avoiding unrest and
gaining happiness among students. However, social media applications / tools,
which are used with the prolongation of usage periods, tend to use the users more
because of the baş fear of losing the old used ın or / fear of losing the vehicle used
um while at the same time it is restless. This is a sign of social media addiction.
Keywords: Social Media, Addiction, New Media
GİRİŞ
Sosyal medya, yeni medya kavramı/teknolojisinin içinde incelenen bir
kavramdır. Kavram içinde birçok terim barındırmakla birlikte, kısaca bilgi ve
iletişim teknolojisindeki gelişimin getirisidir. Bu terimler günümüzde internet
yoluyla kurulan iletişimleri ifade etmekle birlikte, daha da ilerisini ifade
etmektedir. Örneğin uydu yayımı yerine e-mail kullanılması gibi (Hesmondhalgh,
2007: 240-241). E-mail dahi yeni teknolojik gelişmeler karşısında eski kalmış
sayılabilir, zira sosyal medya uygulamaları bilgisayara dahi ihtiyaç kalmadan yeni
jenerasyon telefon ve tabletlerle bütünleşik bir şekilde tüketici kullanımına
sunulmakta olduğu genel pazar araştırması ile dahi gözlemlenmektedir. Sosyal
medyanın evrensel bir tanımı olmamasına rağmen, sosyal medyaya referans olarak
gösterilen temel gelişme 2004 yılında hayatımıza giren web 2,0 kavram ve
teknolojisidir. Web 2,0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi
paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan
medya sistemidir. Eryılmaz ve Zengin’e göre sosyal medya kullanıcıların kendi
oluşturdukları içeriği yayınladıkları ve geniş kitlelerle paylaştıkları sanal ortamların
genel ismidir (Eryılmaz ve Zengin, 2014:147). Sosyal medya, mobil ve web tabanlı
teknolojiler vasıtasıyla en gelişmiş interektif ortamlar oluşturarak diğer
kullanıcı/üyelerle iletişime geçmek, paylaşım yapmak, sosyal ve kültürel alanda bir
konuyu tartışmak ve işbirliği kurmak için kullanıcılar tarafından oluşturulan
içeriktir (Kierzman vd., 2011: 242). Boyd ve Ellison ise sosyal medyayı, bireylerin
sınırlandırılmış bir sistem içerisinde halka açık ya da yarı açık profil
oluşturabilmelerini, bağlantıyı paylaştıkları diğer kullanıcıların listesindeki kişileri
görüntüleyebilmeleri ve konuşabilmelerini ve sistem içerisinde yer alan diğer
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bireylerinde bu eylemleri gerçekleştirebilmelerini mümkün kılan web tabanlı
hizmetler olarak tanımlamaktadır (Boyd ve Ellison, 2008: 211).
En sade/yalın anlatımla sosyal medya, bireylerin internet üzerinden yer ve
zaman sınırlaması olmaksızın fikirlerini ve görüşlerini belirtmelerine olanak
sağlayan, internetin sunduğu multimedya “ses, görüntü paylaşımı ..vb.”
özelliklerini sınırsızca kullanım imkanı sunan, aynı zamanda başka bireylerle
karşılıklı görüş alışverişine ve paylaşıma dayalı bir interaktif ortamın varlığını
hayata geçiren geniş tabanlı platform olarak tanımlanır (Bulunmaz, 2011: 29).
Sosyal Medya Bağımlılığı
Bireyler, mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmek için çeşitli ihtiyaçlarını
gidermek isterler. Bireyler ihtiyaçları giderildiğinde rahatlık ve huzur,
giderilmediğinde ise rahatsızlık ve huzursuzluk yaşamaktadırlar. Bu noktada
önemli olan hangi ihtiyaçların zorunlu olduğunu, hangi ihtiyaçların zorunlu
olmadığının belirlenmesidir. Oysa çoğu zaman birey farkında olmayarak, bir tür
bilinç uyuması sonucunda zorunlu ihtiyaçlarıyla zorunlu olmayan ihtiyaçlarını ayırt
edemez. Çünkü ihtiyaçların derecesi ve şekli, bireylerin yaşına, cinsiyetine,
mesleğine, eğitim durumuna, yaşadığı toplumun yapısına vb. göre değişiklik
gösterir (Aytemiz, 2012: 8). Bu sebeple birey sürekli bir farkındalık içinde, uyanık,
canlı, eleştirel ve gerçekçi bir bakışla ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tanımlamalıdır.
İhtiyaçlar sonucunda insanlar, medyadan ve diğer kaynaklardan bu
ihtiyaçlarını gidermek için bir takım beklentilere girerler. Medyaya maruz kalma
neticesinde bu ihtiyaçlardan bazılarını giderirler. Ancak bunun yanında medyanın
etkisi olarak bir takım istenmeyen veya niyet edilmeyen sonuçlarda ortaya
çıkabilir. Eğer bireyler kitle iletişim araçlarının da bir kolu olan sosyal medya
araçları/uygulamalarını kullanmaya başlarsa, bu araçlar/uygulamalar kişilerin temel
gereksinimlerine ve amaçlarına hizmet ederler. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için
öncelikle kitle iletişim aracının doğasının ve yapısının toplumsal, kişisel bir takım
kabullerden geçmesi gerekmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 209).
Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerindeki
kontrolünü kaybetmesi ve eksikliğinde huzursuzluğa kapılması, onsuz bir yaşam
sürememeye başlamasıdır. Birey kullanım ve davranışta kontrolü kaybedecek ve
kişi istese de istemese de bağımlı kullanımı veya davranışı sürdürecektir. Bunun
yanında bu kullanım ve davranış hayatın ciddi bir bölümünü kaplayacak ve kişi
mecburi olarak yapmak zorunda olduğu işler ve ilişkiler dışında bütün vaktini ve
fiziksel enerjisini büyük oranda bağımlı olduğu maddeye veya eyleme yatıracaktır
(Dinç, 2015: 32).
Sosyal
medya
bağımlılığı,
yoğun
olarak
sosyal
medya
araçlarını/uygulamalarının aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, sosyal
medyaya bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksunluk halinde
aşırı asabiyet hali ve saldırgan davranışlar göstermesi ve kullanan kişinin iş, sosyal
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ve aile hayatının giderek bozulması olarak tanımlanmaktadır (Arısoy, 2009: 57).
Burada dikkat edilmesi gereken sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya
kullanım süreçlerini ve zamanı yönetme konusunda duyarlılıkları oldukça
önemlidir. Özellikle Y kuşağı dediğimiz ve şimdi üniversitelerde eğitimine devam
eden öğrenciler başta olmak üzere sosyal medyanın amacı dışında ve gereğinden
fazla kullanılması sosyal medya bağımlılığı gibi olumsuz sonuçlara da neden
olmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı üyelerin sürekli olarak sosyal medya
kullanımını gerekli görmesini sağlayan, sosyal medyaya bağlanamadığı durumda
ise sürekli sosyal medyaya bağlanacağı anı hayal ederek, sosyal medyadaki
gelişmeler, arkadaşlarım neler yapmış veya yazmış, oynadığım oyunda neler
olmuş… Vb. durumları merak ederek yaşamaktadır.
Medya bağımlılık teorisi, kompleks toplumların bireylerin daha kapsamlı
toplumsal sistem hakkında bilgi edinebilmek amacıyla medyaya daha çok bağımlı
hale geldiğini ileri sürmektir. 21. Yüzyılın önde gelen iletişim aracı olarak
kullanılan bilgi iletişim teknolojileri, bireylerin medya bağımlılık ilişkileriyle elde
edebileceği anlama, oryantasyon ve oyun hedeflerini yayabilecekleri geniş bir
alana işaret etmekte olup, bu kişisel, sosyal çevreyle geleneksel medya ilişkilerini
de etkilemektedir. Çünkü bir iletişim aracı olarak internetin ortaya çıkışı bilgi
ortamını da değiştirmiş ve var olan medya bağımlılığı ilişkilerine dair yeni sorunlar
ortaya çıkarmıştır.
Çok kanallı iletişim imkânları için izleyicilere yeni bir platform sağlayan
bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte, bireylerin geleneksel medya ile bağımlılık
ilişkilerini nasıl değiştirdiği ve bilgi iletişim teknolojileri araçları vasıtasıyla yeni
bağımlılık ilişkilerini nasıl beslediği sorulması gereken önemli sorular olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılık ilişkileri perspektifinden bakıldığında sosyal
medya, daha önce medya üreticileri için ayrılan bilgi kaynakları üzerinde bireylere
ve gruplara kontrol kazandırmış ve geleneksel üretici-tüketici ilişkilerinde önemli
değişimler yaratmıştır (Işık, 2009: 29-30).
Bağımlılık modeli, bilgi iletişim teknolojisi araçlarını/uygulamalarını
toplumsal sisteme entegre eder. Bu modele göre modern toplumlar gelişip
karmaşıklaştıkça, halk toplumsal örgütlerle ilişkilerinde bilgi iletişim teknolojisi
araçları/uygulamalarına daha çok bağımlı hale gelir. Bilgi iletişim teknolojisi
araçları/uygulamalarının toplumsal sistem, iletişim sistemi ve izleyici arasındaki
ilişkilere göre belirlenir. İlk ilişki toplumsal sistem ile bilgi iletişim teknolojisi
arasında olandır. Bu ilişki bilgi iletişim teknolojisi araçlarının “kullanılmaya hazır”
ve “ulaşılabilir, elde edilebilir” olmalarına etki eder. İkinci ilişki, iletişim aracıyla
izleyici arasında olandır.
Enformasyon gereksinimleri ilerledikçe, bu gereksinimleri karşılamak için
bilgi iletişim teknolojileri araçlarıyla gönderilmiş enformasyon arama
ihtiyacı/dürtüsüyle birlikte medyaya bağımlılıkta güçlenir. Bu güçlenmeyle birlikte
bireyler veya toplumların davranışları, duyguları ve algılamaları medya tarafından
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etkilenir ve bu etkilenme gün geçtikçe daha fazla medya gereksinimlerine dönüşür.
Örneğin, toplumsal hayatı anlama, etkili ve anlamlı bir şekilde hareket etme,
gerçeklerden ve sorunlardan kaçma gibi durumlarda sosyal medya araçlarına
bağlanabilir.
Üçüncü ilişki, toplum ve izleyiciler arasındadır. Toplum tüketicilerin iletişim
araçlarını kullanarak bireylerin/izleyicilerin gereksinimlerini ve güdülerini etkiler,
toplum üyeleri için kurallar, değerler, bilgi ve yasalar sağlar. Bilgi iletişim
araçlarınınkine benzer hizmetler sunarak, kültürel ve eğitim sistemleri bilgi iletişim
teknolojisi araçlarına görevsel seçeneklerle hizmet edebilirler (Erdoğan ve
Alemdar, 2010: 179-180).
Medya bağımlılığı, sistem yaklaşımı içinde kullanımlar ve doyumlar,
gündem oluşturma, bilgi gediği gibi kavramlarla birlikte bütünleşik bir teori
çerçevesinde incelenmelidir. Profil oluşturma ve bağımlılık gerekçeleri aşamasında
da kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı teorisinden yararlanabilmektedir.
Toplumların ve bireylerin inanç, duygu ve düşünce, davranış biçimlerinde hangi
medya araçları yoluyla iletilen mesajların, ne zaman ve hangi seviyede etki edeceği
“De Fleur ve Ball-Rokeach, 1977” tezi üzerine temellendirilen medya bağımlılığı
teorisi, bağımlılık kavramını ve çeşitlerini de bu kavramlarla birlikte
açıklamaktadır.
Kuramın açıkladığı en özgün fikir ise, bireylerin modern toplumlarda ne
olduğuna dair bilgilenmek/bilgilendirilmek, yönlendirilmek üzere bilgi iletişim
teknoloji araçları/uygulamalarına bağımlı oldukları, bu bağımlılığın toplumda
yaşanan değişim, istikrar ve çatışma derecesi ile bilgi iletişim teknolojisi
araçları/uygulamalarının enformasyon kaynağı olarak merkezi konumu ve önem
derecesine göre şekillendiği temeli üzerine kuruludur (Işık ve Topbaş, 2015: 320).
Yaklaşımın konusu olan bağımlılık, güçlü bir yapma isteği “yapıldığında
rahatlama, yapılmadığında ise bir boşluk, huzursuzluk hali, yoksunluk duygusu ve
asabiyet” ile bundan elde edilen tatmin oranında ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık, bir
anlamda daha önce denenmiş ve belli bir tatmin/doyuma yol açmış, gelecekte de
yeni tatmin/doyumlara neden olabileceği öngörülen bir düşünce veya eylem
kaynaklı olabilmektedir.
Bağımlılıkta önemli olan kavramlardan birisi de bireyin huzursuzluktan
kaçınma eğilimi içinde olmasıdır. Bağımlılık yaratan unsur bireye haz/tatmin
veriyorsa ve bireyi huzursuzluktan kaçınmalarını sağlıyorsa birey/kullanıcı
tarafından daha çok kabul görmektedir.
Ancak kullanım sürelerinin uzamasıyla kullanılan araçlar, insanları
huzursuzluktan kurtarırken, aynı zamanda tekrar huzursuzlandırdığı “en azından
aynı kullanımların eski doyumu artık vermemeye başlaması ya da kullanılan aracı
kaybetme endişesi”, bunu aşmak için ise aynı aracın daha yenisini ve modernini
daha fazla kullanma ve kontrol etme eğiliminde olmasıdır. Bu döngü özellikle
bağımlılığın belirtilerinden birisi olmaktadır (Hazar, 2011: 153).
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Hazar bağımlılık çeşitlerini üç ana tema üzerine oturtmaktadır.


Bilişsel bağımlılık



Duygusal (Sosyalleşme ve Kaçış)



Davranışsal (Araçsal ve Eylemsel) şeklinde belirlemek olasıdır.

Bilişşsel içerikli bağımlılık, bireyin yaşamları ve ilgileri konusunda gerekli
bilgileri toplaması gerektiğini, daha çok bunlara bağımlı olduğunu ön görmektedir.
Birey hayatını devam ettirecek veya kolaylaştıracak bilgileri elde etmek için
medyaya başvurur ve bu başvurmanın süresi, tekrarı, medyaya güveni, bilişsel
bilgileri medyadan elde etmeden kendini rahat hissetmemesi bağımlılığı gösterir
(Hazar, 2011: 162).
Duygusal bağımlılık tipolojisinin içeriğini ise sosyalleşme ve
sosyalleşmeden kaçış şeklinde ele almak olasıdır. Bireyler sosyalleşmek
istediklerinde medyayı ve dolayısıyla sosyal medyayı kullanmak eğilimindedirler.
Bu yüzden medyanın asosyal veya anti-sosyal kişilikler yarattığı eleştirileri
karşısında, aslında medyanın sosyalleşmeyi sağladığı, bireylerin medya kanalıyla
birbirleriyle daha çok ilişki kurduğunu ileri sürülmektedir. Sosyal medyada da
açıkça görüldüğü üzere kişilerin sosyal hayatta dışlananların veya dışlandığını
düşünenlerin sosyal medyada yeni bir kimlik/kişilik sahibi olduğu ve burada hayata
daha kolay tutunduğunu, bir nevi sosyalleştiğini, hatta sosyalleşmeden korkuları
yüksek ise bu korkularını bir nebzede olsa normalleştikleri yönündedir (Hazar,
2011: 162).
Duygusal bağımlılık tipolojisinin ikinci yüzü ise sosyal hayata katılımdan
kaçınılması olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyler sosyal medya sayesinde
tanımadıkları insanlarla kendilerini farklı göstererek iletişim kurmakta, kendilerini
olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi davranmaktadır. Yüz yüze ilişki
kurduğunda ise beğenilmeyeceğini, istenmeyeceğini düşünen kişilerin sosyal
medyanın yeniden ve kolaylıkla oluşturulabilen sanal dünyasında daha mutlu
oldukları üzerinde şekillenmiştir. Ayrıca, sosyal medya kullanımı, kullanıcıya bir
şekilde rahatlığın, özensizliğin hüküm sürdüğü bir ortamı da beraberinde
getirmektedir. Artık, dudağımızın kenarında ketçap lekeleri, üzerimizde pijamalar,
belki de yırtık çoraplar ve yağlı saçlarla sosyal medya mecrasında harikalar yaratıp
bir sürü takipçi ya da beğenen elde etmek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu
beğenilirlik “aynı etkiyi sosyal hayatta da yapamayacağımız endişesi” paradoksal
bir biçimde bizi insan içine çıkmaktan daha fazla alıkoymakta ve bağımsızlığımız
pekiştirmektedir (Hazar, 2011: 162).
Davranışsal bağımlılık tipolojisi ise araçsal ve eylemsel olarak iki şekilde ele
alınmakta olup, araçsal bağımlılık, içerikten bağımsız olarak belirlenmektedir.
Bireylerin herhangi bir mesajla ilgili beklentileri olmasa da sosyal medya araçlarını
kullanabilmektedirler. Bu tip bağımlılıkta birey ne olursa olsun günün belirli
saatlerinde sosyal medya araçlarını kullanma yoluna gitmektedir. Ayrıca kişilerin
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yüz yüze iletişim kurduktan sonra tekrar aynı kişilerle birde sosyal medya kanalıyla
iletişim kurması da bir ölçüde bu araçlara olan bağımlılığı ortaya koymaktadır
(Ünal, 2015: 92-93).
Eylemsellik ise bütünüyle mesajın içeriği ile ilgili olup, mesajın
anlamlandırılmasına bağlıdır. Sosyal medya tıpkı Arap Baharı’nda olduğu gibi
herhangi bir eylemde buluşmak için kullanılacağı gibi, hiçbir yere çıkmadan
bilgisayar başında ilgili mesajın gerektirdiği eylemler şeklinde de
değerlendirilebilir (Hazar, 2011: 162-163).
Sosyal medya bağımlılığı, davranışsal bağımlılık kapsamına girmekte olup,
insan-makine etkileşimine dayanır. Medya bağımlılığı televizyon izleme gibi pasif
bir bağımlılık şeklinde olabileceği gibi, sosyal medya üzerinden oyunlar oynama
aktif bir bağımlılık şeklinde de olabilir ve genellikle ilgili faaliyetin bağımlılık
oluşturucu, uyarıcı ve pekiştirici özellikleri vardır. Davranışsal bağımlılıklar da
alkol-madde bağımlılıklarında olduğu gibi bağımlılığın ana bileşenleri olan fiziksel
ve psikolojik bağımlılığın zihinsel meşguliyet, duygu durum değişkenliği, tolerans,
yoksunluk, kişilerarası çatışma ve tekrarlama (relaps) özelliklerini gösterir. Bu altı
ölçüte uygun davranış “bağımlılık” olarak tanımlanmaktadır. Ancak Griffiths aşırı
sosyal medya kullanıcılarının aslında sosyal medya bağımlısı olmadıklarını fakat
sosyal medyayı başka bağımlılıklarının tatmini için ideal bir ortam olarak
kullandıklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla, gerçekten sosyal medyaya bağımlı
olanlarla sosyal medya üzerinden başka bağımlılıklarını tatmin edenlerin ayrımının
önemli olduğunu belirtmektedir.
Anık’a göre (Akt. Akçay, 2011:142) psikolojik tatmin/doyum amacıyla
medyaya yönelen kişiler dört nedenle medyayı takip etmektedirler. Bunlardan
birincisi medya ile ilgili olan ürünlerin ilk olarak eğlence programlarını izleyerek
duygusal rahatlık ve gündelik sıkıntı/stresten uzaklaştırarak mutluluk duygusu
vermesidir. İkincisi, kişinin kendisine uygun/sevdiği programlar “moda, oyun,
drama… Vb.” izleyerek kişisel ilişkilerini geliştirme, yeni arkadaşlar edinme ve
yalnızlıktan/can sıkıntısından kurtulma olarak medyaya yönelmekte ya da bazı
özdeşlikler kurarak, bu ihtiyaçlarını sanal olarak gidermektedirler. Üçüncüsü ise,
izleyiciler kesimidir. Bu kişiler diğerlerini etkilemeyi ve onların görüş alanına
girmeyi prestij elde etmeyi, takdir-itibar görmeyi/göstermeyi, estetik ve edebi
beceriler kazanmayı ve kazandırmayı, başarıya kendilerini motive etme olarak
medya üzerinden aldıkları veriler üzerinden kendilerini tatmin etmeleridir. Son
olarak insanlar, izleyicilerin medyada gördüklerine inandıklarının teyit edildiğini
görmek, doğru yolda olduklarından emin olmak, kendilerinin ve başkalarının
kişiliğini çözümleyerek kendini ve başkalarını konumlandırmak amaçlarıyla medya
içeriklerine bağımlı kalmaktadır.
Sosyal Medyanın Etkileri
Sosyal medyanın kişiliklere, mekâna, zamana, konuya ve diğer birçok
faktöre göre değişkenlik gösteren etkileri vardır. Bu durum gösteriyor ki, bireylerin
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sosyal medya kullanımı amaçları kişilere göre farklılık göstermektedir. Sosyal
medya araçları/uygulamalarından herkesin beklentisi farklılık göstermekte olup, bu
araçlar/uygulamalar farklı kullanım ve doyumlara sebep olabilmektedir. Bu durum
sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkilerini gösterirken, diğer yandan bireylerin
de bir araya geldiği toplumu etkilediğini göstermektedir (Ünal, 2015: 63).
Toplum açısından bakıldığında, günümüzde sosyal medyanın kamuoyu ve
politik etkileri gözlenmektedir. Özellikle, politik bir olay karşısında vatandaşların
sosyal medyayı kullanarak protesto çalışmaları yaptığı, hatta bu mecraları birlik
oluşturmak ve isteklerini dile getirmek için yoğun kullandığı görülmektedir. Diğer
taraftan, hükümet adamlarının veya yöneticilerin, vatandaşlara/çalışanlara tatil
duyurusunu da hızlı bir şekilde söz konusu ortamlardan paylaştığı bilinmektedir
(Ünal, 2015: 63).
Sosyal medya araçlarının kullanımı, tıpkı internet kullanımında olduğu gibi
sosyal etkileşimi güçlendirici, zayıflatıcı ve tamamlayıcı etkileri bulunmaktadır.
Sosyal medya araçları/uygulamalarının kişilerle etkileşim için ucuz ve kolay bir yol
olması/sunması, zaman ve mekân kısıtlamalarını tamamen kaldırması, kolay bir
kullanım imkânı sunması sosyal medyanın güçlendirici etkileri arasında
sayılabilmektedir. Diğer taraftan insanların ailesi ve arkadaşlarıyla yüz yüze
iletişim kurmasını engellemesi, geleneksel olarak bölgesel iletişim içinde gelenek
kültürler arasındaki iletişim sürecini zayıflatıcı özellik göstermektedir. Özellikle
toplumdan dışlandıklarını ve yalnızlığa sürüklendiğini düşünen bireyler günlük
yaşamdaki sosyalleşmelerini zorlaştıran ve kendileri için verdiği sıkıntıyı
görünmez iplerle birbirine bağlayan durumlarda (Dolgun, 2015’ten akt. Hazar,
2011:158) bireyler, sosyal medya uygulamalarını kullanarak çözüm yoluna
gittikleri belirlenmiştir. Bu kişiler için sosyal medya araçları/uygulamaları bir nevi
özgüvenlerini oluşturmaya imkân tanıyan bir alan gibidir. Dolayısıyla sosyal
yaşamdan dışlandığını düşünerek son derece çekinken davranan kişilerin sosyal
medya uygulamalarında zaman zaman kendilerinden beklenmeyecek ölçüde
özgüvenli tutum sergiledikleri beklenen bir durumdur (Hazar, 2011: 153). Öyle ki
bireyin hayatının içine günlük olarak yeni kavramlar ve sunduğu yeni iletişim
olanakları ile birlikte giren internet, kendine özgü yeni iletişim araçlarıyla da
bireyin hayatını etkilemiştir. Öyle ki günümüzde internet denilince çoğu kişinin
aklına çeşitli sosyal medya siteleri gelmekte olup, bu kişiler interneti çoğu zaman
kullandıkları sosyal medya araçları/uygulamalarına bakmak amacıyla
kullanmaktadırlar.
Öte yandan bu kişiler kullandıkları sosyal medya araçları yoluyla yeni
arkadaşlar edinmekte, sanal tartışma ortamları oluşturmakta, sanal çiftliklerde
hayvanlar besleyip, bitkileri hasat etmekte, en yakın arkadaşlarının özel günlerini
ve önemli olaylarını buradan öğrendikleri, ortalama her gün görülen ama selam
verilmeyen yan/karşı komşuyla video paylaşılıp, fotoğraflara yorumların yapıldığı
yeni bir alandır (Akçay, 2011: 137).
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Böylece, bireyi merkeze alan bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla iletişim
sağladığımız web 2,0 teknolojilerinin birey merkezli durumu bağımlılığı da
beraberinde getirmiş ve çalışmaların yönünü değiştirmiştir. Bugün bahsedilen
bağımlılık türleri ise, sosyal medya araçlarına/uygulamalarına olan bağımlılıktan
ziyade, daha çok bilgi iletişim teknolojileri tabanlı olan sosyal medya bağımlılığı
“facebook, twitter, instagram… vb” gibi bağımlılık türleridir (Ünal, 2015: 71).
Günümüzde modern iletişim aracı olarak internetin ortaya çıkışı bilgi
ortamını da değiştirmiş ve var olan medya bağımlılığı ilişkilerine dair yeni sorunlar
ortaya çıkarmıştır. Çok kanallı iletişim imkânları için izleyicilere yeni bir platform
sağlayan sosyal medyayla birlikte, bireylerin geleneksel medya ile bağımlılık
ilişkilerini nasıl değiştirdiği ve internetin yeni bağımlılık ilişkilerini nasıl beslediği
sorulması gereken önemli sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımlılık
ilişkileri perspektifinden bakıldığında sosyal medya, daha önce medya üreticileri
için ayrılan bilgi kaynakları üzerine bireylere ve gruplara kontrol kazandırmış ve
geleneksel üretici-tüketici ilişkilerinde önemli değişimler yaşatmıştır.
Bu değişimler günümüzde henüz gelişimini tamamlayamayan sosyal
medyanın, (1) kendinden önceki iletişim araçları, (2) bu araçlarında içinde yer
aldığı medya sistemi, (3) medya sistemi ile birlikte birçok dinamik tarafından
çerçevelenen kültürel, ekonomik ve siyasi sistemi, (4) bu geniş ilişkiler ağında
şekillenen toplumsal organizasyonlar ve (5) son olarak toplumsal sistemin en
küçük birimi-bireyler-üzerindeki “etkilerini” incelemeye yöneliktir (Işık, 2009: 3132).
Buradan hareketle, bu çalışmada yeni bir iletişim teknolojisi ve ortamı olarak
sosyal medyanın etkileri, medya bağımlılığı yaklaşımı temelinde ele alınacaktır.
Medya bağımlılığına ilişkin öncül araştırmalar ve mikro düzey analizlerin ışığında,
internetin kişiler üzerinde ne türden “bağımlılık ilişkileri” yarattığı, kuramın öne
sürdüğü “ilişkiler tipolojisinin” internet açısından ne derece geçerli olduğu gibi
sorulara, Y kuşağı olan ve şu anda üniversitelerde eğitim gören gençler üzerindeki
etkisine yanıt aranacaktır.
Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir
Araştırma
21. yüzyılda yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle sosyal ağlar günlük
hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve iletişim kurmanın
yegâne aracı olmuştur. Daha önce iletişim kurma ve sosyalleşmenin yüz yüze
gerçekleştiği bir dönemden, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, iletişim ve sosyal
ilişkileri kurma biçimlerinin yeniden inşa edildiği yeni bir toplumsal çağa
geçilmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın
merkezini oluşturan sosyal medya kullanımı, sanal ortam ve sanal aktivitelerin
sosyalleşme adına mekân ve zaman kullanımını bireylerin kendisi oluşturmaktadır
(Özkan, 2013: 386).
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Dolayısıyla, bu kadar önemli ve etkin bir medya ortamı olan sosyal
medyanın ne olduğu ve etkinliği üzerindeki tartışmalar sıklıkla yapılmaktadır.
Günümüzde, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal çevresiyle bağlantıda
kalabilmek, yeni arkadaşlar edinebilmek veya eski arkadaşlarına ulaşabilmek,
fotoğraf ve video paylaşabilmek, bloglar gibi kişisel olarak oluşturdukları içerikleri
paylaşabilmek için çeşitli sosyal medya araçlarını kullanmaktadırlar (Kim, vd.,
2010: 215).
Ayrıca sosyal medya insanların sadece birbirleriyle iletişim kurmalarını
sağlamayıp, aynı zamanda milyonlarca insanın belirli bir amaç etrafında
örgütlenmesini, sosyal grupların belirli amaçlar için zamandan ve mekândan
bağımsız olarak bir araya gelmesini sağlamıştır. Kişiler sosyal medya
uygulamalarında/ağlarında bulundukları süre içerisinde birbirleriyle sadece iletişim
kurmakla kalmamış aynı zamanda online alışveriş, bilgilenme ve bilgilendirme,
boş zaman değerlendirme gibi etkinliklerde bulunmuşlardır (Diker ve Uçar, 2016:
377).
İlk defa böyle bir kavram oluşmaya başladığında, sosyal medya
uygulamaları/ağlarının yaratıcıları muhtemeldir ki sosyal medyanın, kişilerin
üzerinde bu kadar etki yaratabileceğini hayal bile edememişlerdi. Yukarıda bahsi
geçtiği gibi bir iletişim aracı olarak belirli kolaylıklar sağlamasının yanı sıra, sosyal
medyanın bir bağımlılık türüne dönüştüğü hatta bu bağımlılığın bireyin gündelik
yaşamını ciddi şekilde etkilemeye başladığı gözlemlenmektedir. Kişiler herhangi
bir aktif rol üstlenmeksizin sadece sosyal medya araçları/uygulamalarından birisine
giriş yaparak günlük hayatında değişim gerçekleştirebileceklerdir. Zira bu
araçlar/uygulamalardan birisine yapılan üyelik fark ettirmeksizin gündelik yaşamın
ilgisini bu üye olunan sosyal ağlar/uygulamalara yöneltecektir. Bu durum günlük
yaşamın akışı içinde ilgi çekme, beğeni kazanma, psikolojik olarak kendini
gündelik yaşamın ötesinde psikolojik ihtiyaçları farklı şekilde tatmin etme haline
dönüşerek bağımlılık halini alacaktır.
Günümüzde sosyal medya en önemli iletişim aracı olarak diğer tüm iletişim
araçlarının önüne geçerek, internetin en gözde uygulama alanlarından birisi
olmuştur. Her geçen gün sosyal medya uygulamaları/araçlarının kullanma sıklığı
artmaktadır. Bu bağlamda, önümüzdeki yıllarda internet kullanım oranının büyük
bir kısmını sosyal medya uygulamaları/araçları oluşturacaktır. Bu açıdan
bakıldığında, sosyal medyanın sadece iletişim amaçlı kullanımı dışında, bilgilenme
ve bilgilendirme kaynağı olarak ta kullanıldığı gözlemlenmektedir. Aynı zamanda,
sosyal medya ilginç video ve müzik paylaşımı, oyun gibi boş vakitleri güzel bir
şekilde değerlendirme alternatifi sunduğu için de bireylerin her ihtiyacını sağlama
niyeti içerisinde tutum sergilediği yukarıda bahsi geçen düşünceleri doğrular
nitelikler kazandırmaktadır.
Bireylerin her ihtiyacını giderme niyeti neticesinde bireyin vakit
kaybetmeksizin aradığı her şeyi sosyal medya araçları/uygulamalarında bulması,
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aynı kişiler psikolojik tatmin ve vakit geçirmek açısından diğer başka araçlara
ihtiyaç duymayacaklardır.
Sosyal medya araçları/uygulamalarının yanı sıra aynı zamanda bireye
gerçekte olduğundan farklı, tamamen sanal bir kişilik üretebilme imkânı sağladığı
için de bireyin en büyük zaafı olan beğenilme ihtiyacı ve ilgi anlamında da farklı
bir yaklaşım sunmaktadır. Bu durumda birey gerçek hayattan uzaklaşarak, kendi
kişiliğine yabancılaşmakta olduğunu söylemek mümkündür. Söylenemeyenlerin de
söylenebilmesi yine sanal bir cesaret verirken, fotoğrafların beğeni görmesi ise
sanal bir özgüven oluşturmaktadır. Öyle ki sanal gerçeklik, gerçek hayattan daha
ilgi çekici hale gelerek bir bağımlılığa dönüşmektedir.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
İnsan davranışının nedenini anlamanın bir yolu da onu bu davranışa iten
nedenlere bakmaktır. Sosyal paylaşım araçları/uygulamaları kişilerin birbiriyle
etkileşim kurdukları platformlardır. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcılarının, bu
yeni iletişim teknolojisi vasıtasıyla elde ettikleri doyumlar ele alınmakta ve kişileri
sosyal medya kullanımına iten sebepler sorgulanmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
sosyal
medya
ortamlarında
bulunmalarının
ve
sosyal
medya
araçlarını/uygulamalarını kullanmalarının eksikliğinde Muğla Meslek Yüksek
Okulu öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarını belirlemek, sosyal medya
uygulama/araçlarından yoksun kaldıklarında öğrencilerin günlük hayatlarındaki
değişimleri tespit etmek, öğrencileri sosyal medyada online olarak kalmasının
sebeplerini ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir.
Sosyal medya uygulamaları/araçları günümüzde en popüler iletişim aracı
olarak kullanılmaktadır. İletişimin tanımında da yer alan ortak duygu ve düşünce
paylaşımı şimdilerde sosyal medya ile gerçekleşmektedir. Kişiler günlük
hayatlarındaki sosyal ilişkilerini aynı ortamda bulunmadıkları durumlarda sosyal
medya ortamında devam ettirmektedir. Bu durum, sosyal ağların neden bu kadar
yoğun kullanıldığını açıklayıcı niteliktedir. Ayrıca, sosyal medya araçları en yoğun
biçimde yeni nesil bireyler, diğer bir ifadeyle gençler tarafından kullanılmaktadır.
Genç neslin daha çok hem cinsleri ve karşı cinsleri ile yakın ilişkiler kurmak
amacıyla sosyal medya uygulamaları yoğun bir şekilde kullandığı, ayrıca genç
neslin boş vakit anlamında çok miktarda oyun oynadıkları düşünüldüğünde, sosyal
medya bağımlılığının gençler arasında yaygın olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Yapılan bu araştırma Muğla Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören
öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri arasında yer alan sosyal medya kullanım
alışkanlıkları ve bağımlılığını tespit etmek ve elde edilen bulgular neticesinde bir
takım değerlendirmeleri ortaya koymaktır.
Verileri Toplanması
Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını ölçmek için hazırlanan
anketler çoğaltılarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Uygulama yapmak için
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu yöneticilerinden
gerekli izinler alınmıştır. Hazırlanan anketler özel olarak gidilip öğrencilerle bire
bir yapılmıştır. Veri toplama işlemine 20.04.2016 tarihinde başlanmış ve
31.06.2016 tarihinde bitirilmiştir. Anket formunun doldurulması ortalama 10
dakika sürmüştür. Çalışma içerisinde sosyal medya kullanan 250 öğrenciye anket
uygulanmıştır. Araştırma için seçilen öğrenciler tesadüfi örnekleme yöntemiyle
seçilmiştir.
Verilerin Analizi ve Bulgular
Muğla Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere uygulanan anketler
(250 anket) sonucunda verilen cevaplar SPSS (20,0 versiyonu) istatistiksel paket
programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin doğru şekilde girilmesi, betimleyici
istatistikler ve girilen değerler anketle karşılaştırılarak sağlanmıştır. Sıralama
sorularını değerlendirmek için frekans analizi kullanılmıştır. Bu analizler yapılarak
bulgular bölümünde detayları ile açıklanmıştır.
Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım ve bağımlılığına ilişkin
faktör analizi yapılarak son halini alan sosyal medya bağımlılık ölçeğinin
Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı alt boyutlarına ait güvenilirlik katsayıları
hesaplanmıştır. Hesaplanan Cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısı 0,847 olup bu
sosyal bilimler için mükemmel sayılacak bir değerdir.
Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
Bu bölümde Muğla Meslek Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin
sosyal medya bağımlılıklarına ilişkin düzenlenen araştırma sonucunda
katılımcıların demografik özellikleri (yaş, medeni durum, eğitim ve gelir
durumları) ele alınmıştır.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
1: Cinsiyetiniz?
Sıklık

%

Toplam %

Bayan

129

51,6

51,6

Erkek

121

48,4

100

Toplam

250

100

2:Katılımcıların Gruplandırılmış Yaş Dağılımı
Sıklık

%

Toplam %

18-24

241

96,4

96,4

25-29

7

2,8

99,2

30-34

2

0,8

100

250

100

Toplam
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3:Medeni Durum
Sıklık

%

Toplam %

Bekâr

238

95,2

95,2

Nişanlı

10

4

99,2

2

0,8

100

250

100

Boşanmış
Total
4: Katılımcıların Aylık Gelir Durumu

Sıklık
1000 TL ve Altı

%

Toplam %

193

77,2

77,2

1000-2000 TL

39

15,6

92,8

2000-3000 TL

14

5,6

98,4

3000-4000 TL

4

1,6

100

250

100

Toplam

Katılımcıların demografik özelliklerini ilişkin frekans analizi sonucunda
katılımcıların 129’u kadın (%51,6) ve 121’i (%48,4) erkektir. Katılımcıların
gruplandırılmış yaş dağılımı tablo 1’de görüldüğü üzere en fazla 18-24 yaş
Aralığında 241 kişi (%96,4) olup buda normal şartlarda olması gereken bir
durumdur. En az katılım ise 30 yaş üstünde 2 kişi (%0,8) kişidir. Katılımcıların
medeni duruma göre dağılımı incelendiğinde ise 238 kişi (%95,2) bekâr olup, en az
katılım ise 2 (%0,8) kişi ile boşanmış grubudur. Son olarak katılımcıların gelir
durumları yine tablo 1’den de açıkça görüldüğü üzere katılımcıların büyük
çoğunluğunun 193 kişi (%77,2) geliri 1000TL ve altındadır. Geliri 3000TL ve
üzeri olan sadece 4 kişi (1,6) kişi vardır. Araştırmadan elde edilen sonuç
Türkiye’deki devlet üniversitelerinde eğitim gören diğer öğrencilerle benzerlik
göstermektedir. Bu durum Türkiye’de eğitim gören üniversite öğrencilerin
ekonomik durumunun düşük olduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımına ilişkin Bilgiler
5: Katılımcıların Gün İçinde Sosyal Medya Kullanım Oranları
Sıklık
Kullanmıyorum
Günde bir saatten az
Günde 1-3 saat
Günde 3-5 saat
Günde 5 saatten fazla

1
17
54
64
114
137

%
0,4
6,8
21,6
25,6
45,6

Toplam %
0,4
7,2
28,8
54,4
100
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Toplam

250

6:İnterneti Genelde Nereden Kullanıyorsunuz
Sıklık
Evden/yurttan
54
Cep telefonundan
160

100
%

Toplam %
21,6
21,6
64
85,6

Laptop/İpad
19
7,6
93,2
Okuldan
10
4
97,2
Diğer (lütfen belirtiniz)
7
2,8
100
Toplam
250
100
7: En Çok Tercih Ettiğiniz Sosyal Medya Siteleri Nelerdir.
Sıklık
%
Toplam %
Facebook
97
38,8
38,8
Twitter
42
16,8
55,6
İnstagram
98
39,2
94,8
Linkedln
2
0,8
95,6
Diğer (lütfen belirtiniz).
Toplam

11
250

8: İnternet/Sosyal Medyada Bulunma Nedeniniz?
Sıklık
Sosyal medyayı takip etmek
167
E-mail alışverişi
15
Araştırma yapmak
41
Yeni arkadaşlar bulmak
9
Online sohbet etmek
18
Toplam
250

4,4
100
%
66,8
6
16,4
3,6
7,2
100

100

Toplam %
66,8
72,8
89,2
92,8
100

Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal medya kullanımına ilişkin frekans
analizi tablo 2’den de açıkça görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğu 114
kişi (%45,6)’sı günlük olarak sosyal medyayı 5 saat ve üzerinde kullanmaktadır.
Katılımcılardan bir kişi (%0,4) sosyal medya kullanmadığını belirtmesine rağmen
cep telefonunda whats up programının yüklü olduğu ve aktif olarak kullandığını
belirtmiştir. Ayrıca aynı kişinin facebook hesabının bulunduğunu ama aktif olarak
kullanmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla sosyal medya kullanmadığını belirten
kullanıcı farkında olmayarak sosyal medya kullanmaktadır. Araştırma da
katılımcılara yine sosyal medyaya girmek için interneti nereden kullandıkları
araştırılmış ve katılımcıların büyük çoğunluğu 160 kişi (%64) sosyal medyaya cep
telefonlarından girdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar sosyal medyaya en az 7 kişi
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(%2,8) diğer (arkadaşımın bilgisayarından ya da bilgisayarından, internet
kafeden… vb.) seçeneğini işaretlemişlerdir. Yine araştırmada katılımcıların en çok
tercih ettikleri sosyal medya uygulamasının hangisinin olduğu da araştırılmış olup,
katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya uygulamasının 98 kişi (%39,2)
İnstagram’dır. Facebook uygulaması ise 97 kişi (%38,8) ile ikinci sıradadır.
Araştırmada dikkat çeken nokta ise üniversite öğrencilerinin bir iş arama
sitesi/uygulaması olan linkedln öğrenciler/katılımcılar arasında yaygın olmadığıdır.
Tablo 2’den de açıkça görüldüğü üzere katılımcıların en az sayıda kullanmayı
tercih ettiği sosyal medya uygulaması 2 kişi ile (%0,8) linkedln
uygulaması/sitesidir. Yapılan araştırma da katılımcıların internet/sosyal medyada
bulunma nedenleri de incelenmiş olup, katılımcıların en fazla katılım gösterdiği
seçenek sosyal medyayı takip etmek seçeneğidir 167 kişi (%66,8)’dir. İkinci sırada
ise 41 kişi (%16,4) ile araştırma yapmak seçeneğidir. Katılımcıların en az sayıda
kullanmayı tercih ettiği seçenek ise yeni arkadaşlar bulmak 9 kişi (%3,6)’dır.
Tablo 3: Sosyal Medya Bağımlısı Olduğunuzu Düşünüyor musunuz?
Sıklık

%

Toplam %

Kesinlikle düşünüyorum

30

12,0

12,0

Düşünüyorum

86

34,4

46,4

Kararsızım

27

10,8

57,2

Düşünmüyorum

88

35,2

92,4

Kesinlikle düşünmüyorum.

19

7,6

100,0

250

100,0

100

Total

Tablo 3’te de görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğu sosyal medya
bağımlısı olmadığını belirmesine rağmen tablo 2’deki gününüzün ne kadarına
sosyal medyada geçiriyorsunuz sorusuyla zıtlık oluşturmaktadır. Tablo 2’de
gününüzün ne kadarını sosyal medyada geçiriyorsunuz sorusu sorulmuş ve
katılımcılardan 114 kişi %45,6’sı günde 5 saat ve üzerinde sosyal medyayı
kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu durum katılımcıların kendilerinin sosyal medya
bağımlısı olduklarını bilmedikleri ya da sosyal medya bağımlılığını kabul
etmediklerini göstermektedir.
Tablo 4: Sosyal Medya Bağımlısı Ölçeğinin Alt Boyutları
Sosyal Medya Bağımlılığının Alt Boyutları ve Genel Ortalamaları
Saliance
Dikkat Çekme Alt Boyutu
(  ) = 3,80
Mood Modification
Ruh Hali Değişikliği Alt Boyutu
(  ) = 2.33
Tolerance
Tolerans, Sabır Alt Boyutu
(  ) = 3,67
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Withdrawal
Conflict and Relapse

(  ) = 4.00

Geri Çekilme, Fesih Alt Boyutu
Çatışma ve Çöküş, Teslim Olma
Alt Boyutu

(  ) = 4.20

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık ölçeğinin alt boyutları
genel ortalamalardan da anlaşılabileceği üzere katılımcıların sosyal medya
bağımlılık sıralamasının başında “Çatışma ve çöküş, teslim olma alt boyutu” yer
almaktadır. İkinci sırada ise “geri çekilme, fesih alt boyutu yer almaktadır.
Katılımcıların sosyal medya bağımlılık sıralamasın en altında “ruh hali değişikliği
alt boyutu” yer almaktadır. Günümüzde üniversite öğrencileri az ya da çok sosyal
medya uygulamalarını kullanmaktadırlar. Bu uygulamaları öncelikle fark etmesi,
daha sonra kabullenmesi ve vakit ayırması, daha sonra iste daha fazla onunla vakit
geçirme sürecidir. Bu süreçlerin ilerlemesi ve sosyal medyaya daha fazla vakit
ayırması sosyal medya bağımlılığın ön işaretlerinden birisi olmaktadır.
Tablo 5: Sosyal Medya Bağımlılığının Cinsiyete Göre Farklılaşmasına Yönelik
T-Testi Sonuçları
DEĞİŞKENLER
Cinsiyet

Sosyal Medya Bağımlılığı
GRUPLAR
S.S

Kız
2.698
0,641
Erkek

2.833

0,627

T

P

1.682

0,094

Tablo 5: incelendiği zaman meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılıklarının cinsiyete göre farklılaşmadığı (p>0.05), (P=0.094) olduğu ve
gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı istatistiksel olarak %95 güvenirlikle
söylenebilir.
Tablo 6: Sosyal Medya Bağımlılığının Cinsiyete Göre Farklılaşmasına Yönelik
Alt Boyutların T-Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Cinsiyet

N

SS

T

P



Dikkat Çekme

Kadın
Erkek

129
121

3.072
2.971

0.711
4.519
1.125

0.401

Ruh Hali Değişikliği

Kadın
Erkek

129
121

2.669
2.737

0.750
1.154
0.687

0.456

Tolerans/Sabır

Kadın
Erkek

129
121

2.558
2.920

0.942
0.099
0.877

0.002

Geri Çekilme

Kadın

129

2.482

0.780 0.147

0.049
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Çatışma ve Çöküş

Erkek

121

2.677

0.779

Kadın

129

2.708

0.813

Erkek

121

2.859

0.820

0.173

0.146

Tablo 5: incelendiği zaman meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılıklarının cinsiyete göre farklılaşmadığı (p>0.05), (P=0.094) olduğu ve
gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Fakat sosyal medya
bağımlılığı alt boyutlarına bakıldığı zaman tolerans/sabır ve geri çekilme alt
boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir.
Sonuçlar incelendiğinde, tolerans/sabır ve geri çekilme alt boyutlarında
erkek öğrenciler lehine farklılık gözlenmektedir (P<0,05). Yani tolerans/sabır alt
boyutunda meslek yüksekokulunda okuyan erkek öğrenciler kız öğrencilere göre
sosyal medyayla daha fazla meşgul olmaktadır. Geri çekilme alt boyutunda da yine
erkek öğrenciler lehine farklılık gözlenmektedir (P<0,049). Yani erkek öğrenciler
kız öğrencilere göre sosyal medyada daha fazla vakit geçirmektedirler. Diğer alt
boyutlarda ise cinsiyete göre bir farklılık gözlenmemekle birlikte, aritmetik
ortalama olarak bir farklılık görülmektedir (P>0,05). Bu durum tablo 6’da net
olarak görülmektedir.
Tablo 7: Katılımcıların Sosyal Medya Bağımlılığının Yaş Durumuna Göre
Karşılaştırılması.
Sosyal Medya Bağımlılığı
Değişkenler

Yaş



Gruplar

N

S.S

18-23

241

2.740

0.619

24-28

7

3.275

0.875

29,34

2

3.823

0.001

Toplam

250

2.763

0.637

F

P

5.372

0.005

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarının yaşa göre
farklılaşıp farklılaşmadığını tespit edebilmek için tek yönlü varyans analizi
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo 7’de görüldüğü gibi olup sosyal medya
bağımlılığının yaşa göre anlamlı bir farklılık olduğu istatistiksel olarak %95
güvenirlikle söylenebilir (P<0,05).
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Tablo 8: Katılımcıların Sosyal Medya Bağımlılığının Günlük Kullanım
Sürelerine Göre Karşılaştırılması
Değişkenler

Sosyal Medya
Bağımlılığı

Gruplar

N



Kullanmıyorum

1

2.866

Günde bir saatten
az

17

2.976

0.691

Günde 1-3 saat

54

2.415

0.619

Günde 3-5 saat

64

2.806

0.512

Günde 5 saatten
fazla

114

2.871

0.650

Toplam

250

2.763

0.637

S.S

F

P

5.818

0.036

Tablo 8 incelendiğinde, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılığının günlük kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılık olduğu
istatistiksel olarak %95 güvenirlikle söylenebilir (P<0,05). Ortalamalar dikkate
alındığında, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım süreleri arttıkça
sosyal medya bağımlılıklarının da artış gösterdiği söylenebilir.
Tablo 9: Katılımcıların Sosyal Medya Bağımlılığının Ne zamandan Beri
Kullandığına Göre Karşılaştırılması
Değişkenler

Gruplar
1 yıldan az

SS

5

3.197

0.212

47

2.617

0.504

4-6 Yıl arası

106

2.708

0.592

6 yıldan fazla

92

2.878

0.731

250

2.763

0.637

1-3 Yıl
Sosyal Medya
Bağımlılığı



N

Toplam

F

2.934

P

0.034

Tablo 9 incelendiğinde, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılığının ne zamandan beri kullanıldığına göre farklılık olduğu istatistiksel
olarak %95 güvenirlikle söylenebilir (P<0,05). Ortalamalar dikkate alındığında,
meslek yüksekokulu öğrencilerinin yeni sosyal medya kullanmaya başlayanların
sosyal medya bağımlılıkları daha yüksektir.
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Tablo 10: Katılımcıların Sosyal Medyaya erişilen cihaz türüne göre
farklılıklarının karşılaştırılması
Ölçek

Gruplar



N

Evden/yurttan

SS

54

2.71

0.605

Cep telefonundan

160

2.73

0.646

Mobil modem ile
taşınabilir
Sosyal Medya bilgisayardan
Bağımlılığı
Okuldan

19

2.88

0.495

P

1.370
10

3.03

0.864

7

3.12

0.561

250

2.76

0.637

Diğer (lütfen
belirtiniz)
Total

F

0.245

Tablo 10 incelendiğinde, sosyal medya bağımlılığının erişilen cihaz türüne
göre farklılık olmadığı istatistiksel olarak %95 güvenirlikle söylenebilir (P>0,05).
Tablo 11: Katılımcıların Sosyal Medyaya erişilen cihaz türüne göre
farklılıklarının karşılaştırılması
Ölçek

Sosyal Medya
Bağımlılığı

Gruplar

N



Sosyal medyayı takip
etmek

167

2.72

0.569

E-mail alışverişi

15

2.47

0.671

Araştırma yapmak

41

2.85

0.684

9

2.65

0.773

18

3.19

0.844

250

2.76

0.637

Yeni arkadaşlar bulmak
Online sohbet etmek
Total

SS

F

P

3.304

0.012

Tablo 11 incelendiğinde, sosyal medya kullanım amaç sıklıkları anlamlı
şekilde farklılık gösterdiği istatistiksel olarak %95 güvenirlikle söylenebilir
(P<05). Buna göre, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın meslek yüksekokulu
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öğrencilerinin sosyal medya kullanım oranının arttırdığı ve sosyal medya
meşguliyetlerinin de artış gösterdiği belirlenmiştir.
SONUÇ
Milenyum çağı olarak adlandırılan bu çağda sosyal medya kullanımı artık
gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medyanın
temel ortaya çıkış sebebi bireyler arasındaki iletişimi arttırmak, bilgilenmek ve
bilgilendirilmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak olmasına rağmen sosyal
medyanın tahmin edilenden de hızlı yaygınlaşması sosyal medyanın aşırı
kullanılmasına ve kullanıcılar arasında yeni bir bağımlılık türü olarak
nitelendirilecek sosyal medya bağımlılığına yol açmaya başlamıştır.
Ülkemizde özellikle genç nüfusun yüksek oluşu ve büyük çoğunluğunun
daha ilk günden itibaren sosyal medya araçları veya uygulamalarını kullanıyor
olması, işsizlik ve boş vakitlerinin fazla olması, internetin ucuz ve ulaşımının
kolay ulaşılabilir olması nedeniyle günümüzde üniversite öğrencilerinin sosyal
medya bağımlılığına zemin oluşturmuştur.
Mevcut araştırma, belirli bakımlardan sosyal medya uygulamaları/araçları
“facebook, twitter, instagram, whats up…” kullanan üniversite öğrencilerinin
sosyal medya bağımlılık düzeylerine etki eden faktörleri, söz konusu faktörlere
katılımcıların sosyal medya kullanım tecrübesi, günlük sosyal medya kullanım
süresi, sosyal medyaya duyulan güven, cinsiyet ve öğrencilerin ekonomik harcama
durumları gibi çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamıştır.
Bu araştırmada elde edilen veriler Griffiths’in beş bileşenleri kullanılarak
yorumlanmıştır (saliance, mood modification, tolerance, withdraval, conflict and
relapse).
Sosyal medya bağımlılığının nedenlerine ilişkin yapılan araştırmada
katılımcıların sosyal medyayı ne zamandan beri kullandığı, katılımcıların sosyal
medya kullanım becerisi, günlük sosyal medya kullanım süresi, online oyun
alışkanlıkları, sosyal medyaya duyulan güven, cinsiyet ve katılımcıların ekonomik
durumlarıdır. Katılımcıların sosyal medya kullanmaya sevk eden birinci faktör,
özellikle gerek hem cinsleri gerek karşı cinsleri arasında dışlandığını düşünme
sonucu sosyal hayattan/ortamlardan kaçış ön plandadır. Bir diğer neden ise
özellikle üniversite okumak için yeni bir ortama giren bireylerin ortama uyum
sağlamak ve çevre edinmek için sosyal ortamdan (mesela üniversite tiyatro
grubundan başka bir arkadaş edinme, X sınıfından birisinden hoşlanma ve ona
ulaşma… vb.). amaçla sosyal medya kullanması ve ilgilendiği kişiye ulaşabilmek
için onun her anını takip etmesidir.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin gözünde sosyal medya orta
derece bir güvenilirliğe sahiptir. Sosyal medyaya duyulan güven arttıkça; sosyal
medya yoluyla sosyalleşme, bilgilenme, boş zaman değerlendirme, tanıdık veya
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tanımadık kişilerle online sohbet etme, online oyun oynama, eğlence gibi
motivasyonlar vasıtasıyla bireyler sosyal medyaya daha bağımlı hale gelecek ve
yüz yüze olarak gerçekleşen kişiler arası iletişim yerini sosyal medya yoluyla
iletişime bırakacaktır.
Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler Türkiye’de sosyal medya
bağımlılığının yoğun olarak teknolojiye daha hâkim olan gençler olan üniversite
öğrencileri arasında daha yaygın olduğunu göstermektedir. Alan araştırması
sonucunda beş alt boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar önem sırasına göre dikkat
çekme, ruh hali değişikliği, tolerans, karşı koyma, çatışma, çöküş/teslim olma
aşamasıdır. Bu alt boyutlardan dikkat çekme “saliance” alt boyutunda beş madde
yer almakta olup, katılımcıların sosyal medya araçlarını kullanmalarının altında
yatan temel nedenin ne olduğunu ortaya koymaya amaçlamıştır. Özellikle
facebook’un kuruluşunun anlatıldığı “The Social Network 2010” filmde Emy
karakterin söylediği gibi; etki düzeyi ve düşünce sistematiği açısından davranışlara
ve düşüncelere etkisi bağlamında çalışmamızın sonuç bölümüne bir örnek olarak
verilmesi uygun görülmüştür.
ÖRNEK BİR SOSYAL MEDYA OLAYININ İRDELENMESİ
Parker: postalarıma bakmak istedim ama bilgisayarında açık bir sayfa var?
Amy: evet, dün gece sen uyuduktan sonra bir süre facebooka girmiştim.
Parker: nedir bu?
Amy: Stanford’ta bu iki haftada moda oldu, gerçekten mükemmel. Sadece
tuhaf bir bağımlılık yapıyor. Gerçekten o şeye günde beş defa giriyorum.
Elde edilen ikinci alt boyut ise ruh hali değişikliği “mood modification”’dur.
Burada artık ilgisini çeken sosyal medya araçları/uygulamalarını kullanmaya
başlanmış ve belli durumlar kabul edilerek kişisel sayfa/profil oluşturulmuş ve bu
kişisel sayfa yardımıyla tanıdıklarına/tanımadıklarına arkadaşlık istekleri, oyun
davetiyeleri, beğeniler, yorumlar… vb. uygulamalar davet edilmeye başlanmıştır.
Ayrıca eskiden yapılan bazı alışkanlıklar unutulmuş, daha sabah kalkar
kalkmaz sosyal medya hesapları kontrol edilmeye başlanmıştır. İleriki zamanlarda
daha da ileri gidilerek yeme içme alışkanlıklarından tutunda daha birçok şeyi ihmal
etme noktasına geldiği belirlenmiştir. Bu aşamada katılımcılardan birisinin
söylediği aynen şu şekildedir: X oyununda seviye atlayabilmek için 3 dersin
finaline gitmedim.
Üçüncü alt boyut ise “tolerance”’dir. Bu aşamada artık sosyal medya
uygulamalarını kullanmaya kişi o kadar alışır ki kişi sosyal medyada birkaç dakika
daha fazla vakit geçirebilmek için acıkma, susama ve hatta WC ihtiyaçlarına bile
sabır gösterebilir. Bu aşamada birey çevresinde olan her şeye duygusuzlaşma
başlar. Aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine evde oturup sosyal medyada
vakit geçirmeyi tercih edebilmektedir.
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Dördüncü alt boyut ise karşı koymaya çalışma “withdraval’dır. Bu aşamada
kullanıcı kendisinin sosyal medya da daha fazla zaman geçirdiğinin farkına varır ve
azaltmaya çalışır ama başaramaz. Bu bağımlılığa karşı koymaya çalışır fakat
başarılı olamaz. Bu aşamanın ilk belirtileri sosyal medyada vakit geçirirken
rahatsız edilmesi durumunda tepki göstermek, bağırmak ve sinirlenmektir. Yani
kişi kendisinin sosyal medyaya ve sosyal medya uygulamalarına bağlandığını ve
sosyal medyaya bağımlı olduğunun farkına vardığı aşamadır.
Beşinci ve son aşama ise çatışma ve çöküş aşaması olan “conflict and
relapse”’dir. Bu aşamada kullanıcı sosyal medyayı hayatının merkezine alarak,
sosyal medyada olmadığı zaman moralsiz, depresif ve gergin hissederek, eksikliğin
uzadığı durumlarda hayattan soyutlanmış hissetmekte ve artık onsuz hayatın sıkıcı
ve boş olduğunu düşünmektedir.
Sonuç olarak günümüzde birçok insanın kullandığı sosyal medya, özellikle
üniversite öğrencileri arasında yaygın olarak kullanılmakta olup kendisine
bağımlılığı gittikçe artan bir araç/uygulama olmuştur. Sosyal medya üniversite
eğitimi dolayısıyla şehir değiştiren üniversite öğrencilerinin en yakın arkadaşı
olmakta, gerçek dünyanın ve dolayısıyla eğitim için gittiği yörenin bütün kültürel
özelliklerini bünyesinde barındıran, bireylerin gezme, görme, bilgi edinme, yeni
arkadaşlıklar elde etme ve eğlence gibi birçok faaliyeti özgürce gerçekleştirmesine
yardımcı olmasının yanı sıra, çeşitli sıkıntılar yaşayan üniversite öğrencilerinin,
biran olsun sıkıntılarından uzaklaşmalarına, gerçek dünyada bulamadığı tutkuları
ve çekicilikleri yaşamalarına imkan sağlamaktadır.
Öğrencilerin belirttiği durum sosyal medya kullanımının artık sadece kendi
istekleri dışında da olmadığını, artık gelişen bilgi ve iletişim teknolojisinin
zorlaması olduğunu belirtmişlerdir. Şöyle ki derslere ilişkin verilerin artık
facebook, whats up grupları yoluyla ve çeşitli diğer sosyal medya uygulamalarında
paylaşılıyor olması, sosyal medyanın bilgi kaynağı olarak giderek daha fazla insan
tarafından talep edilmektedir. Bunun yanında öğrencilerin üye oldukları çeşitli
gruplarda ya da profil sayfalarında oluşturulan tartışma gruplarında kendi
düşüncelerini, fikirlerini özgürce söyleyebilmektedir. Bu sayede toplumda açık
açık söyleyemediği birçok durumu aleni bir şekilde aleni olarak
paylaşabilmektedir.
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AFET VE RİSK YÖNETİMİ
Recep AKDUR
ÖZET
Afet yönetimi, toplumun geleceğini şekillendirerek, onu her türlü afet kırım
ve yıkımından korumaktır. Afet yönetiminden amaç ve hedef; toplumun geleceğini
afetsiz kılmaktır.
Afet yönetimi aslında birbirinden ayrılamaz bir bütün olmakla birlikte, iki
bileşenden oluşur; a) risk yönetimi b) kriz yönetimi. Risk yönetimi, toplumu afet
kırım ve yıkımlarından koruyan hizmetlerdir. Kriz yönetimi ise, afetlerde oluşan
zararları onarma/yaraları sarma çalışmalarıdır.
Afetlerde risk yönetimi başlıca üç grup yöntem kullanır: a) Yapısal riskleri
azaltma/ önleme. b) Yapısal olmayan riskleri azaltma/ önleme. c) Erken uyarı ve
alarm sistemleri kurarak canlıların güvenliliğini arttırma ve duyarlılığını azaltma.
Türkiye’de afet risk yönetiminden sorumlu kuruluş; İç İşleri Bakanlığına
bağlı olan AFAD’ın Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı’dır. Uluslararası
platformda ise afet risk yönetimi UN International Strategy for Disaster Reduction
(UNISDR) Genel Sekreterliğini tarafından koordine edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Zarar Onarma

DISASTER AND RISK MANAGEMENT
ABSTRACT
Disaster management is managing the future of the society and to protecting
it from the destruction of all kinds of disasters. The aim and goal of disaster
management is to make the society safer in the future. Disaster management
consists of two components that cannot be separated one from the other: a) risk
management b) crisis management. Risk management services protect against the
occurrence of a disaster and its ensuing destruction. Crisis management is the
work that is done in the aftermath of a disaster to repair the damages. Risk
management involves mainly three methods: a) Reduction and prevention of
structural risks, b) Reduction and prevention of non-structural risks, c) Improving
the safety and reducing the impact on living things by establishing early warning
and alarm systems. The organization in Turkey that is responsible for disaster risk
management is the Planning and Risk Reduction Department of the Disaster and
Emergency Directorate (AFAD), which belong to the Ministry of Internal Affairs.
On the international level, disaster risk management is coordinated by the General
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Secretariat of the UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR).
Keywords: disaster management, crisis management, risk management,
damage repair, emergency response, UN
1.

GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Yönetim
Yönetimin birçok tanımı vardır. Bunlardan en sık rastlanan ve kullanılanları
şöyle sıralanabilir:
Bir örgütün/kuruluşun/sektörün,
a) Amaçlarına ulaşmak için; planlama, örgütleme, eş güdüleme, denetleme ve
değerlendirme işlevlerini yerine getirme sürecine,
b) Kendine yüklenen veya ondan beklenen görevlerin yerine getirilmesi için
yaptığı iş ve işlemler kümesine,
c) İşlevini yerine getirmek ya da amacına ulaşmak için, gereksinimler ile
kaynakları karşı karşıya getirerek etkin ve verimli bir şeklide kullanmasına,
d) Toplumun, geleceğini şekillendirmek ve geleceğinde söz sahibi olmasına
yönetim denir.
Bu tanımlara daha birçokları eklenebilir. Ancak bu metnin / konuşmanın
amacına en uygun olanı son iki tanımdır. Çünkü afetlerde kriz yönetimi özünde
afetlerin ortaya çıkardığı toplumsal gereksinimleri var olan kaynaklarla en etkili ve
verimli karşılamaktır. Afetlerde risk yönetimi ise toplumun geleceğini
şekillendirerek onun afetlerden zarar görmesini önlemektir.
1.2.

Afet

Doğal ya da yapay bir tetikleyici nedeniyle ekolojik denge ve toplumsal
düzenin bozularak canlılarda kırım ve mallarda yıkımın/yitimin ortaya çıkması, bu
durum ile başa çıkmada yerel toplumun yetersiz kalması ve dış yardıma gereksinim
duyması halidir.
Bu konuşma bağlamında canlılarda kırım ve mallarda yıkım ile sonuçlanan
olay ve olgular (incident) üç farklı büyüklükte/boyutta cereyan eder ve buna göre;
üç grupta sınıflanarak: a) ivedi durum (emergency), b) felaket (disaster) , c). Afet
(catastrophe) olarak adlandırılır. Ancak bu adlar çoğunlukla günlük yaşamda eş
anlamda kullanılırlar. Bu nedenle de birbiri ile karışırlar. Oysaki afet ile esas
kastedilen catastrophe olmalıdır.
Bir olay veya olgunun afet nitelemesi almasında nicel ve nitel büyüklükler
kullanılır. Nicel büyüklük toplumun baş etme kapasitesini aşan sayıda kırım ve
yıkımla sonuçlanmış olmasıdır. Nitel büyüklük ise, toplumsal işleyişi felç eden
kaos yaratan bir durum yaratmasıdır. Herhangi bir olay ya da olguya bağlı olarak
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bu iki büyüklüğün birlikte ya da tek başına oluşması ve yerel toplumun biçare/
yetersiz kalması nedeniyle olayla baş etmek için mutlaka dış yardıma gereksinim
duyması afetin en belirgin özelliğidir.
1.3.

Afetin Evreleri

Gerek günlük yaşamda ve gerekse konu ile ilgili yazın ve düzenlemelerde
genel olarak afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası gibi bir söylem vardır. Ancak
bu vazgeçilmesi gereken bir yanlıştır. Çünkü afet bir milat / tarih değil bir süreçtir.
Bu nedenle de öncesi, sırası ve sonrası gibi ifadeler yanlış algılamalara neden
olmaktadır. Afet yönetimi özellikle de afetlerde risk yönetimi açısından afeti, a)
sessiz evre, b) alarm evresi c) izolasyon evresi, d) dış yardım evresi ve e)
esenlendirme evresi olarak adlandırılan beş evreli bir süreç olarak tanımlamak ve
algılamak çok daha doğrudur. Aksi takdirde afet yönetimi genellikle yapıldığı gibi
kriz yönetimi kısır döngüsüne hapsedilir.
1.4.

Afet Yönetimi

Afet yönetiminin felaketler/disaster veya afetler/catastrophe bağlamında
toplumun geleceğini şekillendirerek, onu her türlü kırım ve yıkımdan korumak
olduğundan yukarıda da söz edilmişti. Özet bir söylemle afet yönetiminin amaç ve
hedefi “toplumun geleceğini afetsiz kılmaktır”
Aslında bir bütün ve birbirinden ayrılamaz olmakla birlikte, afet yönetimi iki
bileşenden oluşur; a) risk yönetimi b) kriz yönetimi.
Risk yönetimi; sessiz evrede yani olay/olgu/tetikleyici gerçekleşmeden önce
(proaktif) davranarak, risk/ hasar/ zarar nedenlerini bulup azaltmak ya da yok
etmek suretiyle toplumda oluşacak riski/hasarı/zararı azaltma/önleme
çalışmalarıdır. Hedef risk/hasar/ zarar nedenlerini dolayısı ile de afetleri yok
etmektir. Toplumu kırım ve yıkımdan/ yitimden koruyan başka bir anlatımla, afet
bağlamındaki koruyucu /önleyici hizmetlerdir.
Kriz yönetimi izolasyon ve dış yardım evresinde yani olay/ olgu /tetikleyici
olduktan sonra (reaktif) oluşan risk/ hasar/zararları onarma/yaraları sarma /krizi def
etme/ böylece ikincil ölüm ve sakatlıkları azaltma çalışmalarıdır. Özetle kriz
yönetiminden amaç ikincil kayıpları en aza indirmektir- afet bağlamında hastalık
ve yaralanmaları tedavi etmektir.
2.
AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ ve KULLANDIĞI
YÖNTEMLER
Risk sözcüğü, günlük yaşamda çok sık kullanılan ve hayatın birçok alanında
karşımıza çıkan çeşitli anlamlara gelen bir sözcük. Etimolojik kökünün Arapça,
Latince ve Yunancadan geldiğini bildirenler var olup, kökeni konusunda bir uzlaşı
olmadığı gibi anlamı konusunda da tam bir anlaşma yoktur. Tehlike, kriz, ihtimal,
tehdit, rızık, felaket, kayıp, bilinmezlik, cesaret, gözü peklik, kazanç, kendi
kaderini tayin etme, gibi birçok anlamlarda kullanılmış ve kullanılmaktadır.
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Gerek Türkçe ve gerekse batı dillerindeki afet konulu metinlerde risk
sözcüğü
beş
ayrı
anlamda
(tehlike-tehlikeli=danger-dangeroushazardous),
(olasılık-ihtimal=chance-probability-possibility),(duyarlılıkhassaaiyet=vulnarabilitiy sensivity), (şiddet/sertlik = forse-severity -violenceintensity), (hasar – zarar – ziyan - kayıp = damage - harm – injury - loss)
anlamlarında kullanılıyor. Bu nedenle risk sözcük olarak da / yaklaşım /düşünce
kategorisi ya da kavram olarak da iyi anlaşılmayan bir sözcüktür.
Kendini ve toplumu bu karmaşadan/ anlaşılmazlıktan korumanın en kestirme
yolu konuşma ve yazıda bu sözcüğü hiç kullanmamaktır. Onun yerine anlatmak
istediğimiz durumu / olayı ifade eden diğer sözcüklerden birini kullanmak daha
yerinde ve anlaşılır olacaktır. Risk sözcüğünü kullanmak isteyenler için ise,
yalnızca sözlükteki mutlak karşılığında yani hasar-zarar-ziyan = damage- harm injury anlamında kullanılması yerinde olur.
Risk yönetimi; özünde hasar/zarar/ziyan ile sonuçlanan olayların
kendisinden bağımsız olarak hasar / zarar miktarını azaltmak demektir.
Örneğin depremler /seller/fırtına/tsunami gibi olaylar kendisini yok edemediğimiz
veya edemeyeceğimiz doğal olaylardır ve dünya var oldukça var olmaya devam
edeceklerdir.
Varlığı önlenemeyen/ varlığını sürdürecek olan bu tür olaylar karşısında
yönetimin elinde kalan tek olanak alınan önlemlerle, bu olayların yol açtığı hasarı
azaltmak TOPLUM BAĞIŞIK/ DİRENÇLİ KILMAKTIR. Bu yaklaşım özellikle
deprem gibi, fırtına gibi oluşması önlenemeyen/ olasılığı azaltılamayan ayrıca
kuvveti de zayıflatıla-mayan olayların neden olduğu afetler için çok önemlidir.
Sel gibi oluşumunu önleme/olasılığını veya kuvvetini azaltma olanağımız
olan olaylarda da risk yönetimi önemlidir. Ancak burada olayın zararını azaltmak
yerine olayı tamamen yok etmek tercih edilir. Bu durumda yönetim için olayı
önlemek ya da riskini/hasarını azaltmak seçeneklerinden hangisinin seçileceği
tamamen bir teknik veya ekonomik tercih konusu haline gelir. Bu bağlamda olay
önleme ile hasar/ risk azaltma/önleme birbirine karıştırılmamalıdır.
Afetin herhangi bir olay sonunda oluşan kırım ve yıkımın yerel toplumun
baş edemeyeceği büyüklükte olması demek olduğundan yukarıda söz edilmişti.
Risk yönetimi bir anlamda olayların riskinin/zararlarının miktarını /büyüklüğünü
küçülterek afet olma niteliğini yok etmek demektir.
Risk yönetimi başlıca üç grup yöntem kullanır:
a) Tüm yapılarda güvenliği artırma/ duyarlılığını azaltma (YAPISAL
RİSKLERİ azaltma/ önleme)
b) Tüm yapılardaki eşya/malzeme güvenliliğini arttırma/ eşyaların
duyarlılığını azaltma (YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ azaltma/ önleme)

152

Türkbilim Aralık 2018
c) İnsan/canlıların güvenliliğini arttırma ve duyarlılığını azaltma (Erken
uyarı/alarm sistemleri insanın uzaklaşması vb)
3. TÜRKİYE’ DE AFET RİSK YÖNETİMİ
Türkiye’de afetlerde risk yönetiminden birinci derecede sorumlu kuruluş
AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığı’dır. Çalışmalarını yedi başlık
(Çalışma Grupları) altında yürütmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Doğal Afet Risk Azaltma Çalışma Grup Başkanlığı
Zarar Azaltma Proje Geliştirme Ve Uygulama Çalışma Grup Başkanlığı
Afet Yönetimi Standart Belirleme Ve Akreditasyon Çalışma Grup Başkanlığı
Türkiye Afet Risk Azaltma Plan Esaslarını Belirleme Çalışma Grup Başkanlığı
Teknolojik (İnsan Kaynaklı) Afetler Risk Azaltma Çalışma Grup Başkanlığı
Türkiye Afet Müdahale Planı Çalışma Grup Başkanlığı
Tatbikatlar Çalışma Grup Başkanlığı
4.

DÜNYADA AFET RİSK YÖNETİMİ

BM Genel Kurulu, Aralık 1999'da (56/195) kararı ile Uluslararası Afet
Azaltım Stratejisini kabul ederek, bunu yürütmek üzere, UN International
Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) Genel Sekreterliğini kurdu. Kısaca
UNISDR olarak bilinir. Birleşmiş Milletler Sekreteryasının bir organizasyon
birimidir ve BM'nin Afet Riskini Azaltma Genel Sekreteri (SRSG/ASG) tarafından
yönetilmektedir. Genel mefrkezi Cenevre, İsviçre'dedir.
UNISDR, Asya (Bangkok), Afrika (Nairobi), Avrupa (Brüksel), Arap
Devletleri (Kahire), Amerika ve Karayipler (Panama) ve Cenevre'deki UNISDR
Genel Merkezi olmak üzere beş bölge müdürlüğüne sahiptir. New York'ta bir BM
Genel Merkezi irtibat ofisi, Bonn'da bir irtibat bürosu ve Rio de Janeiro, Kobe,
Suva, Incheon ve Almatı'daki saha birimleri vardır. Genel merkezde ve beş bölge
ofisi ile ve diğer saha birimlerinde çalışan 100'ün üzerinde daimi personeli vardır.
UNISDR, 18 Mart 2015 tarihinde Japonya'nın Sendai kentinde Üçüncü
Dünya Afet Riskinin Azaltılması Konferansı'nı topladı. Burada Sendai Afet
Riskinin Azaltılması Çerçeve Programı (2015-2030) ve deklerasyonu kabul edildi.
Deklarasyon gönüllü bir sözleşme niteliğindedir. UNISDR, deklerasyon ve çerçeve
programa dayalı olarak ulusal hükümetler ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütler
ve özel sektör de dahil olmak üzere tüm toplumsal yapılar ile geliştirdiği
ilişkilerden oluşan bir küresel ağı aracılığıyla ile bu alandaki tüm hizmetleri
yönlendirmekte ve koordine etmektedir.
UNISDR'nin temel işlevleri kalkınma ve insani alanları kapsamaktadır. DRR
için yatırımların artırılması, afet dirençli şehirler, okullar ve hastaneler kurulması
ve uluslararası DRR sisteminin güçlendirilmesi yer alıyor.
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UNISDR'ın vizyonu, Sendai Çerçevesinde ortaya konan eylem için dört
önceliğe dayanmaktadır: afet riskini anlamak, afet riskini yönetmek için afet risk
yönetimini güçlendirmek, afet riskinin azaltılması için yatırım yapmak ve etkin
müdahale için afet hazırlıklarını geliştirmek ve “Geri Döndü” İyileştirme,
rehabilitasyon ve rekonstrüksiyonda
UNISDR, 2006 yılında kurulan Küresel Afet Risk Azaltma Platformu'nun
(BM Genel Kurul kararı 61/198) hazırlanmasına ve takip edilmesine öncülük
etmektedir. Küresel Platform, afet riskinin azaltılması ve Sendai Çerçevesinin
uygulanması için stratejik ve tutarlı rehberlik sağlanması ve paydaşlar arasındaki
deneyimlerin paylaşılması için ana küresel forum haline gelmiştir. UNISDR'nin
diğer çalışma alanları arasında her iki yılda bir Afet Riskinin Azaltılmasına İlişkin
Küresel Değerlendirme Raporunun yayınlanması, risk eğilimlerinin izlenmesi ve
Sendai Çerçevesinin uygulanması konusunda destekleyici ülkeler ve daha güvenli
okullar, daha güvenli hastaneler ve daha güvenlik için afet riski azaltma konusunda
küresel lider kampanyalar yer alıyor. Şehirler.
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İMAJ OLUŞTURMA BAĞLAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI:
A.B.D.’NIN ALMANYA ÜZERINDEKI HEGEMONYASI
Ahmet İMANÇER
Ahmet SUNAL
ÖZET
İmajın oluşturulması ile birlikte insanlar bir kişiyi veya kurumu bu
çalışmalar doğrultusunda algılamaktadır. Algı ise kitle iletişim araçlarını ellerinde
bulunduran zengin sermaye grupları tarafından şekillendirilmektedir. Egemen
güçler değer kavramları yaratmaktadır. Bu değer kavramları ile birlikte
küreselleşen dünyanın standartlaştırılmış insanlar kişileri algılamaktadır.
Sovyetlerin çöküşü ile birlikte tek güç haline gelen A.B.D., kitle iletişim araçları ile
birlikte, kendine dünya üzerine hakim olan bir imaj çizmektedir. Bu çalışmada
A.B.D.’nin Almanya üzerindeki hegemonik imajı fotoğraflar ile birlikte
gösterilecektir.
Anahtar kelimeler: İmaj, Hegemonya, Uluslararası İlişkiler
USING PHOTOGRAPHY IN THE CONTEXT OF IMAGE CREATION:
HEGEMONIA OF THE UNITED STATES OF GERMANY
ABSTRACT
With creation of image, people perceive persons or institutions in this line
of work. Perception created by rich capital groups, which have the control of
mass-media. Sovereign power are creating value concepts. Along this value
concepts, standardized people of the globalized world perceive the persons. With
the collapse of the Soviets, U.S.A. dominate the world. Mass Media is the vehicle
for the domination strategy and creation a hegemony image of the United States.
In this work, we will see with photos the hegemony of the U.S. on Germany.
Keywords: Image, Hegemony, Intemational Relations
GİRİŞ
İmaj oluşturmak ile bir sonuç elde edilemiyor. Üretilen imajın maksimum
etkiye sahip olabilmesi için kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Bu sayede
oluşturulan imaj ile kitlelerin algılarına nüfuz edilebilir. Yoksa sadece sizin
çevreniz oluşturulan imajı algılar. İnsanlar bir kişinin imajını kendi zihniyle
değerlendirir. Bunu kendi değer kavramları ile yapar. Tabi ki “onun kendi değer
yargıları” derken, aslında onun kendi değer yargıları değildir. Kitle iletişim
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araçlarını ellerinde bulunduran zengin sermaye sınıfları kendi menfaatlerine hizmet
edecek değer kavramlarını oluşturur ve kitle iletişim araçları ile kitlelere empoze
eder. O yüzden oluşturulan imajlar bu değer kavramlarına hizmet edecek şekilde
oluşturulması gerekiyor. Yoksa başarılı olamaz. Eğer bunun dışında imajlar
oluşturulursa, 2016 yılında “Hannover Endüstri Fuarı’nda çekilmiş olan ve
çözümlenecek ikinci fotoğrafta Obama’nın sert yüzü ile karşılaşır. Bu zengin
sermaye sınıfları, proletaryayı korkutmaya ve bununla birlikte köleleştirmeye
çalışmaktadır. İnsanların içine korku sindi mi, çaresiz bir şekilde her şeyi
inanmakta ve itaat kültürü maksimum dereceye çıkmaktadır.
Bu çalışmada A.B.D.’nin Almanya üzerinde kurduğu “Hegemonik İmaj”
gösterilecek ve bunun için iki farklı yerde çekilmiş olan Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Barack Obama ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in
fotoğrafları çözümlenecektir. A.B.D., hızlanan küreselleşme sürecini kendi lehine
kullanmakta ve dünyanın tek hakimi olduğunu fotoğraflarla kitlelere
kodlamaktadır.
İmaj ve İmaj Oluşturma
İmaj bir kurum, kişi, marka ya da nesne hakkında diğerlerinde ortaya
çıkarılan zihinsel çağrışımlar ya da oluşturulan resim olarak tanımlanmaktadır
(Bulduklu, 2015, s.14). Bu zihinsel çağrışımlar ise bizim geçmişte
deneyimlediğimiz ve duyulmadığımız ile ilişkilendirilir. Pozitif bir imaj oluşumu
için pozitif yaşanmışlıklar önemli bir faktördür. Örneğin iletişim alanına girdiğimiz
bir insanda negatif bir imaj oluşuyorsa bu bizim geçmişte yaşadığımız ve aynı
özellikleri taşıyan bir insan ile olan ilişkiden dolayı kaynaklanabilir. İmaj
yönetiminde ve oluşturulmasında bölgenin kültürel özellikleri dikkate alınmalıdır.
Zihinsel çağrışımlar bir bölgenin kültürel yapısı ile ilgili olabilir. Örneğin
demistifikasyon sürecini atlatamamış ve moderniteye geçememiş olan ülkelerde, o
bölgenin dinine yönelik hakaretler eden bir kişi, imaj oluşturma bağlamında
başarısızlığa uğramıştır.
Görünüme, iletişime ve davranışa yönelik ortaya konulan amaçlı çabalar
bütünü olarak tanımlanan imaj yönetimi, kişinin sahip olduğu özelliklerle uyumlu
olarak ve uygun iletişim yöntemleri kullanılarak izleyenlere sunulması halinde
başarılı olabilecektir. Sistemli olarak planlanan imaja yönelik çabalar, sahip olunan
üstünlükleri, eksiklikleri, fırsat ve tehditleri göz önünde bulundurmak yoluyla
başarılı sonuçları ortaya çıkarabilir. İster simgeleri manipüle etmek yoluyla
yönetilsin ister kimliğin sunumu biçimi kabul edilsin imaja yönelik çabaların
amacı, öne çıkmak ve avantaj yakalamaktır (Bulduklu, 2015, s.15).
Kamuoyu önünde sürükleyici ve etkileyici bir kimlikle çıkmak isteyen
herkesin öncelikle vizyon sahibi olması şarttır. Vizyon sahibi olmanın birinci yolu,
entelektüel görünümdür. Bunun dışında giyiminden kuşamına, konuşmasından
tavırlarına kadar birbirini tamamlayan iyi bir imaj, karşı taraf üzerinde etki
uyandırma açısından fevkalade önemlidir (Özsoy, 1999, s.8)
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Özsoy, imajın insanlara kendinizi gerçekte olmadığınız gibi gösterip
aldatmak değildir (Özsoy, 1999, s.8) dese de, imaj gerçekte olmadığımız bir insan
profili de göstermektedir. Sosyal medyada ağında yaratılan kimlikler, kendimizden
çok farklı olabilmektedir. Küreselleşme ile yaratılan “Esnek İnsan” modeli çok
farklı imajlar çizebilmektedir. Kendi menfaatleri doğrultusunda bir imaja
yaratabilir insan. Örneğin, John F. Kennedy’nin 1963 yılında “Ben Bir
Berlinliyim” demesi, Alman halkı tarafından “ülkemizi seven” bir başkan olarak
algılara empoze edilmiştir. A.B.D. Başkan, kendi ulusunun çıkarları doğrultusunda
ve Sovyetlerin Avrupa’da jeopolitik etkisini minimum derecede tutmak için çok
farklı kimliklere girmiştir. Günümüze dönecek olursak, kendi kişisel çıkarları
doğrultusunda bir insan sosyal medyada çok farklı imajlar yaratabilir. Örneğin
magazin dünyasında, sürekli gündemde olan insanlar, her olay karşısında ona
uygun olan ve toplum tarafından takdirle karşılaşma oranı yüksek olan imajlar
yaratmaktadırlar. Bir oluşturma ve yönetme çok statik veya dinamikte olabilir.
Küreselleşme ile birlikte bir insanın birde farklı imajları olabilmektedir. İnternetin
çoğu eve girmesi ve kitle iletişim araçlarının hegemonyası, bir kişiyi çok farklı
kimliklere sokabilir. Bizim coğrafyamızda, bir insanın imajı iki üç haftalıktır. O
kişi imajını değiştirebilir ve insanlara istediği şekilde tükettirebilir.
Hegemonya
Hegemonya kavramı Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre, bir devletin başka
bir
devlet
üzerindeki
siyasal
üstünlüğü
ve
baskısıdır
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=HEGEMONYA).
Antonio Gramsci'nin eserlerinde egemen sınıfın boyun eğenlerin rızasıyla gücü
kazanması olarak ele alınmıştır. Zoraki bir yönetim olmayan hegemonya daha çok
burjuvazi değerlerine gore tiirel ve ideolojik bir yöntem olarak anlaşılır.
Hegemonya kavraını, siyaset bilimi literatüründe Gramsci’ye atfedilen ve siyasal
olgunun, sadece devlet katında değil, tüm toplumsal ilişkileri kapsayıcı bir şekilde
var olduğunu ifade eden bir kavramdır (Çoban, 2012, s. 1).
Çoban’ın Gramsci’den alıntı yaparak bahsettiği “egemen sınıfın boyun
eğenlerin rızasıyla gücü kazanmasına” açıklık getirmek istiyorum. Teknolojinin
ilerlemesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte insanlara değer
yargıları empoze edilmektedir. Egemen sınıfın elinde bulunan kitle iletişim
araçları, kitleleri uyuşturmakta, standartlaştırmakta ve basitleştirmektedir. Kendi
sermayelerini genişletmek için, kitleleri köleleştirmektedirler.
Gramsci, genelde hegemonya kavramından toplumu yöneten elit bir azınlık
grubun toplumun diğer kesimleri üzerindeki ideolojik ve kültürel kontrolünü
anlıyordu. Böylece yönetici kesim sivil topluma nüfuz ediyordu. Hakim sınıf
kurulu düzeni egemen kılan sınıf çıkarlarını destekleyecek olan temel eğilimleri,
inançları, ahlak kurallarını ve topluma egemen olmasını istediği tüm değerler
sistemini aile, okullar, sendikalar, kiliseler gibi tüm toplumsal kuruluşlara etki
ederek yayıyordu. Hegemonya kavramı basit bir söyleyişle topluma yön veren
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sınıfın
dünya
görüşü
olarak
tanımlanabilir
(http://fan-finfon.blogspot.com.tr/2013/06/frankfurt-okulundan-antonio-gramscinin.html).
Sovyetlerin çöküşü sonra tek güç haline gelen A.B.D. kitle iletişim
araçlarının kontrolü ile kendi menfaatlerine hizmet edecek yayınları dünyaya
yaymaktadır. Bu yayınlar farklı bölgelere göre harmanlanıp, insanlara
ulaşmaktadır. Örneğin ikinci dünya savaşı sonrası A.B.D., Almanlara karşı (tüm
dünyaya yapmaya çalıştığı gibi küreselleşme politikaları ile) kendini sevdirecek ve
güçlü imaj yaratmaktadır. Bu imaj insanların zihinlerine kodlanmaktadır.
G7 ve Dünya Konjonktürü
G7 zirvesinde (Group of seven) dünyanın ekonomik ve endüstriyel bazda
gelişmiş olan ülkeler buluşmaktadır. Bu ülkeleri (A.B.D., Kanada, Japonya,
Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık) temsil eden bürokratlar küresel ekonomi,
uluslararası güvenlik ve enerji politikası hakkında görüşmektedirler. Bu zirvenin
ismi 1998’den, 2014’e kadar G8 olarak geçmiştir. Rusya 1998 yılında bu gruba
dahil edilmiştir ama 2014 yılında ise, Ukrayna politikası yüzünden gruptan
çıkartılmıştır (http:/Avvvw.cfr.orglintemational-organizationsand-alliances/groupseven-g7/p32957). G7 grubunu temsil eden ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık
yüzde 10,5’i temsil eder ve dünyanın toplam gayri safi milli gelirinin yüzde
44’ünden sorumludur. Bunun dışında dünya’da toplam üretilen sera gazı
salınımlarının yüzde 25’inden sorumludurlar (http://www.inkota.de/fileadmin/user
_upload/Themen_Kampagnen/G7/VENRO_positionspapier_Neue_Politik_fuer_Gl
obale_Gerechtigkeit.pdf).
Putin’in 2007 Münih konuşmasından, “'Uluslararası hukukun temel
ilkelerinin giderek daha fazla hiçe sayıldığını görüyoruz. Ve aslına bakarsanız
bağımsız hukuk normları giderek tek bir devletin hukuk sistemine yaklaşmaktadır.
Tek bir devlet -ki en başta Amerika Birleşik Devletleri- her anlamda ulusal
sınırlarının ötesine geçmiştir. Bu durum diğer devletlere uygulamakta olduğu
ekonomik, siyasi, kültürel ve eğitimsel politikalardan görülebilmektedir. Peki bu
kimin hoşuna gitmektedir? Kim bundan mutluluk duymaktadır?” (Kardaş ve Balcı,
2015, s.70)
Putin'in bu konuşması, A.B.D’nin diğer devletler üzerinde giderek
hegemonyasını kurduğunun altım çizmektedir. Küreselleşme ile birlikte kültürel
değerlerin yozlaşması ve standartlaştırılması, A.B.D ve bu devletin ayakta
durmasını
sağlayan
kapitalist
ideolojinin
menfaatleri
doğrultusunda
şekillendirilmektedir. Hukuk normlarının giderek tek bir devletin hukuk sistemine
yaklaşması ise kapitalizmin doğal sürecinin işleyişi ile ilişkilendirilebilir. Kırım
politikası sonucu Rusya ile çatışan A.B.D ve Batı cephesi, bunun sonucunda
Rusya’yı G8’den çıkartmıştır. Küresel sermayeyi oluşturan üretim araçlarım kendi
kontrolü altına bulundurmaya çalışan A.B.D, bu sisteme karşı risk oluşturan
ülkeleri tehdit etmektedir.
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OECD küreselleşmeyi, değişik ülkelerdeki piyasaların ve üretimin, ürün ve
hizmet sunumlarıyla ve sermaye ve teknolojinin hareketliliği yoluyla sürekli
birbirine bağımlı hale geldiği bir süreç olarak tanımlamakta ve bu tanımıyla da
küreselleşmenin yoğunlaşma ve iç içe geçme halini anlatmaktadır (Kardaş ve
Balcı, 2015, s. 510). Birbirine bağımlı hale gelen ülkeleri tek çatı altında birbirine
bağlamaya çalışan A.B.D., örümcek ağını yapan örümcek gibidir. Kısacası yeni
dünya konjonktürünü oluşturmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleridir.
A.B.D.- Almanya İlişkileri
Almanya, ABD.’ye kendisini teşekkür beı-ylu bilmektedir. İkinci dünya
savaşı sonra ekonomik boyutta Marshall Planı ve bunun dışında politik yardım ile
Batı
Almanya’nın
tekrar
yapılanmasında
yardımcı
olmuşlardır
(http://www.auswaertiges
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/USA/Bilateral_node.html). Batı
Blok’unu yönlendiren A.B.D, Doğu Blok’unu yönlendiren Sovyetlere karşı
jeopolitik açıdan Sovyetler’e karşı üstünlük sağlamak için, Avrupa’yı kapitalist
sisteme dahil etme amacı güderek Marshall Plan’ını devreye sokmuştur. İkinci
dünya savaşı sonrası farklı ideolojileri temsil eden A.B.D ve Rusya, jeostratejik
üstünlük sağlamak için soğuk savaş dönemine girmişlerdir.
Soğuk Savaş, A.B.D. ve SSCB arasındaki ideolojik, askeri ve siyasal bir
rekabet olduğu kadar, bu rekabete Batı ve Doğu Bloklarının dahil olduğu,
uluslararası sistemi iki kutuplu dünya düzeninin şekillendirdiği bir dönem oldu
(Kardaş ve Balcı, 2015, s. 34). Batı Almanya’nın Başkenti Bonn’u 1959 yılında
ziyaret eden A.B.D. Başkanı Eisenhower, Amerika Birleşik Devletlerinin
Almanya’nın yanında olduğunu dile getirmiştir. İkinci dünya savaşı sonra
Amerikalılar işgal kuvvetlerinin negatif imajını yok etmek için uğraşmışlardır.
Örneğin askerler halka sakız ve çikolata dağıtmıştır (http://www.dw.com/de/diebeziehungzwischen-deutschland-und-den-usa/g-16699878).
Elvis
Presley
Almanların halk müziği “Muss İ denn zum Stadtele hinaus” kendi yorumunu
katarak, İngilizce ile karıştırarak söylemiştir ve bunun dışında 1963 yılında Batı
Berlin’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy’nin “Ben bir
Berlinliyim” demesi, Almanya’da Amerikan sevgisini attırmıştır. 1957 yılında
yüzde 37’lerde bulunan Amerikan sevgisi, 1966 yılında yüzde 58’e çıkmıştır
(http://www.dw.com/de/die-beziehung-zwischen-deutschland-und-den-usa/g16699878). Amerika Avrupa’da jeopolitik çıkarlarını korumak ve Komünist
rejimin etkisini minimuma indirmek için farklı stratejiler ile hareket etmiştir. Doğu
Almanya rejiminin yıkılması ile birlikte, Almanya'nın tamamı kapitalist ideolojinin
ve bu ideolojinin başında bulunan A.B.D.'nin hegemonyası altına girmiştir.
2013 yılında A.B.D. Dışişleri Bakanı John Kerry Almanya’nın kendileri için
en güçlü ve en etkili devletlerden biri olduğunu (http://www.auswaertiges
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/USA/Bilateral_node.html)
dile
getirerek, A.B.D. menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir ülke olduğunun altım
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çizmiştir. A.B.D., kabaca bir dille ifade etmek gerekirse, Almanya'mn 'Ağabeyi'
olduğuna dair bir imaj çizmekte ve kendi hegemonyası altında bulunduğunu
algılara empoze etmek istemektedir.
Metodoloji ve Çözümleme
Bu çalışmada iki fotoğraf çözümlenecektir. Birinci fotoğrafta 2015 Mayıs
ayında Almanya'mn Bayem bölgesinde bulunan Elmau Sarayı'nda gerçekleşen G7
zirvesinde, DPA tarafından çekilen A.B.D. Başkanı Barack Obama ve Almanya
Şansölyesi Angela Merkel'in fotoğrafı ve 2016 yılının Nisan ayında Almanya'mn
Hannover şehrinde gerçekleşen endüstri fuarında, DPA tarafından çekilen ve yine
Obama ile Merkel'in görüntüde olduğu fotoğraflar çözümlenecektir.
Konuyla ilgili fotoğraflar ele alınarak, Roland
göstergebilimsel açıdan çözümleme gerçekleştirilmektedir.

Barthes’e

göre

Roland Barthes' e göre 'Gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi
çağrıştırarak iletişimde bulunan araçtır. Göstergenin biçim ve içerikten oluşan ikili
bir yapısı bulunmaktadır; ''gösteren'' biçim, “gösterilen” ise içeriğin karşılığıdır.
(Ulukök, Yeygel, Elden, 2008, s. 472). Göstergelerin ilk işlevi anlam yaratmaktır.
Ancak anlamın düzlemleri araştırılmalıdır. Düzanlam (denotation) göstergenin
işaret ettiği şey, yananlam (connotation) ise gösterge ile kültürel çağrışımları
arasındaki farklılıklar olarak ayırt edilebilmektedir. (Parsa, Parsa, 2012, s.57)
Göstergebilimsel çözümlemelerde Barthes anlamlandırma edimini;
“Anlamlandırma, gösteren ile gösterileni birleştiren ve ürünü gösterge olan
edimdir” biçiminde açıklamaktadır. Bir göstergenin hem düzanlamı hem de
yananlamı bulunmaktadır. Örneğin fotoğrafta gördüğümüz bayrak, bir bayraktır
sadece. Yananlam ise, öznel yorum, duygular, fikirlerimizi, sosyo- kültürel
değerler ve ideolojik düşünceler ile birlikte şekilleniyor. (Parsa, Parsa 2012: 60). O
bayrağı kendi duygularımız ve değerlerimiz ile birlikte şekillendirip, reel
varsayıyoruz. Fotoğrafın yan anlamı metodolojilere göre kategorize edilebilir. Bu
çalışmada baskın olarak ideolojik bazda fotoğraflar çözümlenecektir. İdeoloji
olarak çözümlemek için uluslararası ilişkiler, Marksist eleştiri terminolojilerinden
faydalanacaktır.
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1. Fotoğrafın Görüntüsel Anlatımı
Bu fotoğraf DPA
(Deutsche Presse- Agentur
GmbH) tarafından çekilip
servis edilmiştir. DPA
foto- muhabiri Michael
Kappeler'in
çektiği
fotoğraf
birçok
uluslararası
gazetede
manşet
olarak
servis
edilmiştir. Bunun dışında
sosyal medyada olay olan
bu görüntü için Kappeler,
kendisini o an tesadüf olarak oraya yaklaştığım ve Obama'mn bankın üzerinde çok
rahat bir şekilde kollarım açarak gördüğünü söyleyerek, tam o an Merkel'in de
kollarım açtığım ve böyle bir fotoğrafın ortaya çıktım dile getirmiştir. Bu andan
sonra diğer foto- muhabirler de yaklaşsa da bu görüntüden daha iyi bir
iş
çıkaramamışlardır (http://www.rp online.de/politik/deutschland/angela-merkelund-barack-obama-fotograf-erzaehlt-wie-foto entstand-aid-1.5156750).
Görüntüde Obama ve Merkel, Almanya'mn Bayem bölgesinde bulunan
Elmau Sarayı'mn bahçesinde sohbet etmektedirler. 07 Zirvesi'nde buluşan iki
liderin bu görüntüsünde farklı çözümleme metodları ile birçok anlam çıkabilir.
Obama bankın üzerine çok rahat bir şekilde ve kollarım açarak oturmuştur.
Kahverengi bankın nereden başlayıp nerede bittiği belli olmamaktadır. Siyah takım
elbise giyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bu gıyım gıy tarzının aksine çok
gayriciddi bir vaziyette bulunmaktadır. Oturduğu bölgenin tam arkasında bir odun
parçası dik bir vaziyette görünmektedir. Karşısında bulunan Almanya Şansölyesi
Angela Merkel'de kollarım açmış bir şekilde ayakta bir şey anlatmaktadır.
Merkel'in üzerinde açık pembe ceket ve altında siyah kumaş pantolon vardır.
Doğanın tüm saflığıyla kendini gösterdiği alanda yeşil tonlama fotoğrafın 1/3'lük
alanı kaplamış bir vaziyettedir. Arka planda bulunan dağlarda kar bulunmaktadır.
Bunun dışında dağların üst bölgesi bulutlarla kaplanmıştır.
1. Fotoğrafın Göstergebilimsel Çözümlemesi
Merkel’in pembe ceket ve Obama'mn siyah takım elbise giymesi başlı başına
cinsiyet ayrımı ve erkek egemenliği altında bir konuşmanın gerçekleştiği
gösterilmektedir. Obama'mn rahat bir şekilde kollarım açarak oturması ve tam
arkasında dik vaziyette bulunan yontulmuş odun parçası, fallusu simgelemektedir.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanının imajı, güçlü ve hakim taraf olarak
sembolize edilmektedir. Oluşturulan bu imaj ile Barack, çok rahat bir şekilde, her
şeyin kontrolü altında olduğu izlenimi vermektedir. Merkel kollarım ve ağazım
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açarak erotik bir nesne haline dönüşmüştür. Pornografik bir öğe olarak tüketici ile
buluşan Almanya Şansölyesi, Obama'nın onu cinsel olarak tatmin etmesini
beklemektedir. İdeolojik olarak Obama kapitalizmin baş öğesi ve Merkel ise
A.B.D. Başkanı'mn onu döllemesi ile birlikte kapitalist ideolojinin aracı
konumundadır. Barack istediği gibi Avrupa'mn lokomotifini yönlendirmektedir ve
jeopolitik olarak Avrupa'ya hakim olduğunu göstermektedir. 2. Dünya Savaşı
sonrası A.B.D.'nin yatırımlan ve yardımları ile toparlanan Batı Almanya, bu
fotoğraf ile bu durumun devam ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri hegemonyası
altında bulunduğunu göstermektedir. Angela Merkel'in kollarım açmasının bir
başka anlamı ise, Barack'a Almanya'mn doğasını ona teslim etmesidir. 'Bunların
hepsi senin' ifadesini yüzünde gösteren Merkel, tüm Almanya'mn A.B.D. kontrolü
altında bulunduğunu ima etmektedir. İmaj oluşturma bağlamında Barack, kontrolü
çok rahat bir şekilde elinde bulunduran kişi olarak gösterilmektedir. Angela Merkel
ise ayakta onun hegemonyası altında bulunduğunu kodlamaktadır.
2. Fotoğrafın Görüntüsel Anlatımı
Bu
fotoğraf
DPA
(Deutsche
PresseAgentur
GmbH)
tarafından
çekilip
servis
edilmiştir.
2016
yılının
Nisan
ayında
Hannover
endüstri fuarının açılışını yapan Obama ve Merkel fotoğrafın ana öğeleridir. İkisi
netlenirken arka plan flu olarak çıkmıştır. Obama'nın üzerinde siyah takım elbise
vardır. Gayet ciddi bir tavırla elini Merkel'e uzatmıştır. Almanya Şansölyesi ise
Barack'ın elini tutarak teknolojik gözlük ile eline bakmaktadır. Teknoloji gözlüğün
üzerinde iki tane göz vardır. Gözler ise algılarda sempatik olarak belirlenmektedir.
Teknolojik aletin gözleri sanki gülüyor gibi. Ama Obama gayet ciddi ve Merkel'in
elini yönlendirici şekilde tutmuştur. Angela'nın üzerinde mavi ceket var. Hemen
onun arkasında bulunan kadın ise gülmektedir. Arka planda bulunan insanlar en net
olanı o kadın çıkmıştır. Diğer insanlar ise meraklı ve gülen yüzler ile onları
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seyretmektedir. Bazıları ise bu anları yakalamak veya videoya çekmek için
telefonlarla çekim yapmaktadırlar.
2. Fotoğrafın Göstergebilimsel Çözümlemesi
Obama gözlük ile birlikte Merkel'e kendi gücünü göstermektedir. Sanal
dünyanın hakimi olan Amerikalılar teknolojik araçlar ile kitleleri
yönlendirmektedir. Sovyetlerin çöküşü sonrası Amerikan hegemonyası altına giren
devletler, kapitalist siste boyun eğmek zorunda bırakılmıştır. Avrupa'nın lokomotifi
ve yönlendiricisi olan Almanya, A.B.D.'nin belirlediği politikalar doğrultusunda
ilerlediği bu fotoğraf ile sembolize edilmiştir. Obama'nın gayet ciddi durması, onun
imajını da bu şekilde oluşturmuştur. Angela Merkel ise daha çok yönlendirilmesi
gereken bir “şapşal” imajı çizmiştir. A.B.D.'nin verdiği gözlüklerle dünyayı gören
Almanya, bunun dışına çıktığı anda A.B.D.'nin sert yüzü ile karşılaşacaktır
(Obama'nın yüz ifadesi). Ortadoğu toplumlarının bu fotoğrafı algılaması biraz daha
farklı olabilir.
Merkel sanki eli öpecekmiş gibi durmaktadır. El öpme çeşitli kültürlerde
saygıyı ifade etmektedir. Şansölye'nin arkasında bulunan kadın ise bu durum
karşısında eğlenmektedir. İnsanlar Amerikan güldürüsüne alışmışlardır ve bur
durumlara kahkahalara karşılık vermektedirler. Aslında durum çok vahimdir. Ama
kitle iletişim araçlarının hâkimiyetini elinde bulunduran Kuzey Amerikalılar
kitleleri istedikleri gibi yönlendirebilmektedirler. İnsanlar gerçek ile sanalı artık
birbirinden ayıramamaktadırlar. Gülünç buldukları ise gayet ciddi durumlardır.
Amerikalılar bu şekilde savaşları bile gülünç hale getirebilmektedirler ve kitleleri
'narkoz' ile uyutmaktadır. Telefonları ile görüntü almak isteyen insanlar ise
Amerika Birleşik Devletlerinin istediği doğrultuda görüntü almaktadırlar. A.B.D.
dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmektedir. Bunun dışında kalan
Obama'nın 'ciddi yüzüyle' karşılaşacaktır. Fotoğrafta Amerikan imajı bu şekilde
gösterilmiştir.
SONUÇ
Fotoğraflar ile oluşturulan imajlar kitlelere kodlanır. Tabi oluşturulan imajlar
ve çekilen görüntüler zengin sermaye gruplarının menfaatlerine hizmet edecek
şekilde olmalıdır. Yoksa kitlelere ulaşma imkânı çok azdır. Sosyal medya
sayesinde bazı fotoğraflar zengin sermaye gruplarının aleyhine olduğu varsayılır.
Ama zaten teknolojik araçların burjuva sınıfının ellerinde olduğu için her türlü
kazanç elde edebiliyorlar. Kitle iletişim araçları ile hipnotize edilmiş insanlar,
kendi değer yargıları çerçevesi içerisinde imajları algılayıp değerlendiriyorlar. Tabi
ki bu değer yargıları burjuva sınıfı tarafından oluşturuluyor ve kitle iletişim araçları
ile kitlelere naklediliyor. Bilinçli oluşturulan imajlar ile kitlelere hakim olunabilir.
Bunun için kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Yoksa yaratılan imajın etkisi çok
minimum kalır.
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Analiz edilen iki fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack
Obama, Almanya Şansölyesi Angela Merkel karşısında hakim durumdadır. Merkel
yanında itaat eden bir insan pozisyonundadır. 2. Dünya Savaşı sonrası A.B.D.
Sovyetlere karşı Avrupa'da jeostratejik üstünlüğü sağlamak için Batı Almanya'yı
kapitalist sisteme dahil etmiştir. Bu sayede zengin sermaye grupları Almanya'
dan dan faydalanacak ve Komünizme karşı bir cephe oluşturacaklardı. Bunun için
Almanya'ya her türlü parasal ve siyasal destek verilmiş ve Alman halkı Amerikan
kültürüne alıştırılmaya başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kapitalist
ideolojiyi sevdirmek için kampanyalar yapmıştır. Almanya' da Amerikan
hayranlığı yıllar geçtikçe artmıştır. Bu hayranlığın artması, insanların kitle iletişim
araçları ile manipüle edildiğinin göstergesidir. Yaratılan Amerikan imajı, zengin
sermaye gruplarının menfaatlerine hizmet etmektedir. Gösterilen ve analiz edilen
iki fotoğrafta A.B.D.'nin Almanya üzerindeki hegemonyasının devam ettiği
göstergebilimsel çözümleme metodu ile tespit edilmiştir.
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ŞAP HASTALIĞI
(Food and Mouth Disease-FMD, Aphta Epizootica, Tabak, Dabak)
Tansel ŞİRELİ
Nevzat ARTIK
ÖZET
Şap hastalığı, evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen,
kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet verebilen viral bir
hastalıktır. Hastalık aynı zamanda World Organisation for Animal Health
(OIE)’nin A grubu listesinde yer alan zoonoz bir hastalıktır. Hastalık 1514-1546
yılında Hieranymus Fracastorius tarafından İtalya’da sığırlarda şap hastalığına
benzer bir hastalığı olarak belirlemiş, fakat tanımlanamamıştır. Bundan yaklaşık
400 yıl sonra, 1897'de Loeffler ve Frosch şap hastalığına neden olan etkeni
şaptamışlardır (Bauer, 1997; Longjam ve ark. 2011)
Hastalık etkeni Picornaviridae familyasında yer alan RNA virüsler grubu
içinde aphthovirus grubunda yer alır ve 7 serotipi (Tip A,O,C, South African
Territories; SAT1, SAT2, SAT3 ve Asia) bulunmaktadır (Şekil 1). Serotipler
arasında atijenik benzerlik bulunmasına rağmen çapraz reaksiyon gelişmemektedir.
Hastalığın etkeni olan virusun (FMDV), kapsidi proteinle çevrelenmiş yaklaşık
8,500 bazlık tek iplikçikli, bir RNA genomuna sahip ve molekül ağırlığı 2.8x106
Daltondur. Virus, epiteliotrop özellikte olup, ağız mukozası, meme başı, ve tırnak
arası yerleşmekte ve aftlar (apht) oluşturmaktadır. Veziküllerin daha sonra açılması
ile doku erezyonlarına bağlı lezyonlar şekillenir. Bu gibi durumlarda sekonder
enfeksiyonların ortaya çıktığı da görülmektedir (Grubman, 2014)
Anahtar Kelimeler: Şap Hastalığı, Evcil, yabani, çift tırnaklı Hayvan,
FOOT AND MOUTH DISEASE
(Aphtae Epizooticae, “Dabak” as commonly called in rural areas)
ABSTRACT: Foot-and-mouth disease is a viral disease that can be seen in both
domestic and wild cloven-foot animals. It can cause death, particularly in the
young and those suffering chronic conditions. The disease is a zoonotic disease
classified in the A group of the World Organization for Animal Health (OIE). A
condition resembling foot-and-mouth disease was seen in cattle in Italy by
Hieranymus Fracastorius (1514-1546) but could not be identified. Some 400 years
later, in 1897, Loeffler and Frosch were able to determine the cause of foot-andmouth disease (Bauer, 1997; Longjam et al. 2011).
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The RNA viruses in the Picornaviridae family are included in the
aphthovirus group and have 7 serotypes (Type A, O, C, South African Territories;
SAT1, SAT2, SAT3 and Asia) (Figure 1). Although there is an atigenic similarity
between serotypes, no cross-reaction occurs. The virus (FMDV), which is the
causative agent of the disease, has an RNA genome of about 8,500 bases and a
molecular weight of 2.8x106 Dalton surrounded by protein. The virus has
epitheliotropic properties and is located between the oral mucosa, the nipple, and
the nail, and forms aphthous (apht). With the opening of the vesicles, lesions due
to tissue erosion are formed. Secondary infections are seen in such cases
(Grubman, 2014)
Keywords: Foot-and-Mouth Disease, domestic animals, wild animals,
cloven- hoofed animals, viral diseases, animal health, OIE
GİRİŞ
Şap hastalığı, evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen,
kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet verenbilen viral bir
hastalıktır. Hastalık aynı zamanda World Organisation for Animal Health
(OIE)’nin A grubu listesinde yer alan zoonoz bir hastalıktır. Hastalık 1514-1546
yılında Hieranymus Fracastorius tarafından İtalya’da sığırlarda şap hastalığına
benzer bir hastalığı olarak belirlemiş, fakat tanımlanamamıştır. Halk
arasında ŞAP veya DABAK olarak ta bilinir. Virus adı verilen çok küçük bir
mikrop tarafından meydana getirilir şap virüsü karanlığı ve kuru yerleri sevdiği
oldukça bulaşıcı ve de hızla yayılan bir hayvan hastalığıdır. Yukarıda verdiğimiz
tarihten 400 yıl sonra, 1897'de Loeffler ve Frosch şap hastalığına neden olan
etkeni şaptamışlardır (Bauer, 1997; Longjam, ve ark. 2011)
Hastalık etkeni Picornaviridae familyasında yer alan RNA virüsler grubu
içinde aphthovirus grubunda yer alır ve 7 serotipi (Tip A,O,C, South African
Territories; SAT1, SAT2, SAT3 ve Asia) bulunmaktadır (Şekil 1). Serotipler
arasında atijenik benzerlik bulunmasına rağmen çapraz reaksiyon gelişmemektedir.
Hastalığın etkeni olan virusun (FMDV), kapsidi proteinle çevrelenmiş yaklaşık
8,500 bazlık tek iplikçikli, bir RNA genomuna sahip ve molekül ağırlığı 2.8x106
Daltondur. Virus, epiteliotrop özellikte olup, ağız mukozası, meme başı, ve tırnak
arası yerleşmekte ve aftlar (apht) oluşturmaktadır. Veziküllerin daha sonra açılması
ile doku erezyonlarına bağlı lezyonlar şekillenir. Bu gibi durumlarda sekonder
enfeksiyonların ortaya çıktığı da görülmektedir (Grubman, 2014)
Hastalığa, ot yiyen hayvanlar duyarlı olup, sığır, manda, koyun keçi, deve,
bizon, buffalo, geyik, antilop, ceylan, impala,ve zürafa gibi hayvanlarda görülür.
Sığırlar hastalığa diğer ruminantlardan daha hassastır. Ayrıca kuzuların hastalığa
direnci çok düşüktür. Dana ve domuz yavrularında myotropizm (myocardiditis
aphtosa) semptoplarına rastlanır. Hatta bazı vakalarda neurotropizm kalp ve sinir
sistemine bağlı lezyonlarda oluşmaktadır. Danalarda buna bağlı ani ölümler
şekillenebilir. Tek tırnaklılar hastalığa yakalanmazlar. Laboratuvar hayvanlarında
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da (fare, tavşan) hastalık görülebilir. Ayrıca, hastalık çok nadir olarak insanlarda da
görülebilir (Davies,2002; Donaldson, 2007; Bilal, 2013; Aftosa, 2015).
İnsanların, şap hastalığına duyarlılığı uzun yıllardır tartışılmıştır. Bugün
bilinen, 1929-2001 yılları arasında 40'tan fazla insan vakasında izole edilmiştir (tip
O, ardından C tipi ve nadiren A). Bu vakaların 5’i laboratuvar kazasıdır ve olgular
Almanya, İsveç, Polonya, Rusya, İngiltere, Fransa, Şili ve Hollanda’da saptanmış.
Bu yüzden şüphe yok ki şap bir zoonozdur. Geçmişte ve bazı bölgelerde hastalığın
(hayvanlarda) yüksek insidansı göz önüne alındığında, insanda oluşma oldukça
nadirdir. Bu “münferit” olgulara bakarak Şap virusunun özellikle direnç sistemi
çökmüş kişiler, çocuk ve yaşlılara bulaşabileceği düşükte olsa da bilinmektedir
(Bauer. 1997; Brown, 2001; Smith, 2001; Yavuz, 2015)

Şekil 1. Office International des Epizooties (OIE)’nin 1990-2002 yılları
arasında
serotiplere
göre
şap
hastalığının
görüldüğü
yerler.
www.iah.bbsrc.ac.uk/virus/picornaviridae/aphthovirus. (Grubman, 2014).
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Şap salgınları 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da
düzensiz olarak ortaya çıkmış ve önemli düzeyde et, süt ve iş gücünde yıkıcı
sonuçlar doğurmuştur. Bununla birlikte, 1950'lerin başlarında, Batı Avrupa'daki
bazı ülkelerde yılda 100 üzerinde salgınlar yaşanmıştır (Grubman, 2014).
Geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde ingiltere’de önemli 2 salgın olmuştur. Birleşik
Krallık'ta, 2001 yılında, 6.7 milyon hayvanın yok olmasına (Sığır, koyun, keçi,
domuz ve diğer hayvanlar) ve 3 milyar sterlinin üzerinde parasal zarara neden
olmuştur. (Şekil 2). Bu salgına şapın O Pan Asya serotipi neden olmuştur.
İngiltere'nin Pirbright'daki bir aşı tesisinden 2007'de oluşan bir kaçakta ise şap
virüsü komşu çiftliklerde hastalığa neden olmuştur. Bu olayda da salgın tarım
endüstrisine ciddi bir ekonomik etki oluşturmuştur. (Scott, 2011; Landeg; 2011).
Şekil 2: İngiltere’deki 2001 yılı salgınında sığırlardaki ayak ve dil lezyonları
(Scott, 2011).

Hastalık hemen hemen tüm dünyanın her yerinde görülmekte birlikte, Asya,
Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika bölgelerinde endemiktir. Şap virusunun O ve
A serotipleri yaygın olarak rastlanırken, SAT virusu esas olarak Afrika ve Orta
Doğuda, ASİA 1 ise sadece Asya’da görülmektedir. Kuzey ve Orta Amerika, Yeni
Zelanda, Avustralya, Grönland, İzlanda ve batı Avrupa, şap hastalığı yönünden
aridir. Batı Avrupa, zaman zaman yeni salgınlar olmasına rağmen eradikasyonlar
başarılı olmuştur. Kuzey Amerika'da 60 yıldan uzun bir zamandır şap hastalığına
rastlanmamaktadır. Bu bölgelerde en son salgın ABD’de 1929'da, Kanada ve
Meksika ise 1952 ve 1953 ortaya çıkmıştır ( Davies,2002, Aftosa, 2015)
Hastalık etkeninin çevre koşullarına göre direnci farklıdır. Çevre
koşullarında şap virusunun canlı kalabilmesi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır,
ancak çoğu çalışma, ortalama olarak üç ay veya daha az süre boyunca canlı
kalacağını belirtmektedir. Soğuk iklimlerde, altı aya kadar virusun canlı kalması
mümkün olabilir. Düşük sıcaklıklarda virüs stabilitesi artar; 4 ° C'de hücre kültürü
ortamında, bu virüs bir yıla kadar canlı kalabilir. Organik materyalin varlığı, veya
güneş ışığından korunması, daha uzun süre canlı kalabilmesini sağlayabilir.
Örneğin etken yazın dışkıda 14 gün, kışın ise 6 ay canlı kalabilmektedir. İdrarda 39
168

Türkbilim Aralık 2018
gün, donmuş sperma da 30 gün, yapağıda 24 gün, deri ve kıllarda 28 gün, merada
130, samanda 105 ve kepekte 140 gün toprakta 28 ve ayakkabı ve çizmede 80 ila
100 gün ve dondurulmuş taze ette 365 gün canlılığını korumaktadır. Diğer taraftan
virus <4 pH’da 15 sn de inaktive olurken, pH 6’da 2 dk, pH 7’de birkaç hafta ve
pH 10’da 14 saat canlılığını koruyabilir. Virusun ısı direnci ise 60 °C’de 5 sn, 56
°C’de 30 dk az, 4 °C’de 4 ay ve -5° C’de > bir yıldan fazla canlı kalabilmektedir.
İklim koşulları hastalığın yayılmasında önemli olmaktadır. Hava koşullarına bağlı
olarak rüzgarın etkisiyle etken kısa sürede 60-250 km uzağa taşınabilir. Ayrıca
virus % 60 rutubetli ortamlarda uzun süre canlılığını koruyabilmektedir. Virusun
kimyasal ajanlara karşı direnci ise; sodyum hipoklorit % 3’lük, asetik asit (Sirke)
% 4-5’ lik, potasyum peroksimonosülfat ve sodyum klorid %1-2’lik, sodyum
karbonat %4’lük ve sodyum hidroksit %2’lik kullanım talimatlarına göre virüs
inaktivasyonu sağlamaktadır. Ayrıca % 4’lük alkol; 1/200 potasyum permanganat
ve 1/250’lik iodoform, quarterner amonyum bileşikleri, hidroklorik asit ve
fenollere karşıda etken duyarlıdır (Donaldson, 2007; Aşgaroğlu ve ark. 2010; Bilal,
2013; Aftosa, 2015 ).
Hastalığın taşınmasında fare, kuşlar, yaban domuzları önemli
rezorvuarlardır. Ayrıca, suni tohumlama ile de hastalık taşınabilir (Hastalıklı sperm
veya malzeme). Ayrıca virus ile bulaşık yem, hayvan altlığı, su, kıyafet ve alet ile
yeterli dezenfeksiyon yapılmamış ekipmanlar da (sağım makinesi, kaşağı, zincir)
hastalığın bulaşmasında önemlidir. İnsanlar, virusu giysiyle ya da cilde taşıyabilir
ve mekanik vektörler olarak hareket edebilirler (Aşgaroğlu, 2010;Bilal,
2013;Aftosa, 2015.)
Hastalığın bulaşmasında doğrudan aerogen (damlacık) >95 ya da endirekt
bulaşma önemli olup, virus içeren damlacıkların ve alimenter (komtamine yem su)
yolla alınan virus yeterlidir. Hastalık için minimal infektif doz (MID) oldukça
düşüktür. Bir hayvanın hastalanabilmesi için 10-25 enfektif virus partikülü
alınması yeterlidir. Bulaşmada hasta hayvanların hastalık belirtisi göstermeden 4
gün ve belirtiler gösterdikten sonra ise 15 gün sonraya kadar hasta doku ve
atıklarıyla (salya, vb) virusu saçarlar. Genel olarak hasta hayvanların
veziküllerinde 1010/ml, epitel dokuda, 109/gr ve salyalarında ise 108/ml düzeyinde
virus taşınabilir. Ayrıca hasta hayvanların, idrar, dışkı ve sütleri ile de bulaşmalar
görülmektedir (Şekil 3). (Davies,2002; Asgaroğlu, 2010; Aftosa, 2015)
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Şekil 3. Şap Hastalığının virüs bulaşma yolları (Aşkaroğlu ve ark. 2010)
Hayvan nakilleri (Hastalıklı hayvan, malzeme veya dezenfekte edilmemiş
taşıma araçları ile),
Hastalıklı hayvan ürünlerinin gerekli işleme tabi tutulmadan piyasaya
sürülmesi hastalığın salgın haline gelmesinde önemli rol oynar (Davies,2002)
Hastalığın Klinik Belirtileri ve Patogenezi
Şap hastalığında klinik belirtiler öncelikle hasta hayvanın türüne (koyun,
sığır vb), virusun virulansına, MID düzeyine, etkenin alınış yoluna, bireysel
faktörlere ve hayvanın kondüsyonuna göre değişebilmektedir. Hastalığın
inkubasyon periyodu sığırlarda 3-5 gün, koyunda 1-6 gün ve domuzlarda 7-12
gündür (Donaldson, 2007; Aftosa, 2015) .
Solunum yolu ile alınan virüs farenks, üst solunum yolları ve lenfoid
dokusunda çoğalır. Fareks mukozasında primer veziküller oluşur. Daha sonra kan
dolaşımı ile tüm organizmaya yayılır. Bu bağlamda, süt, sperma, idrar, solunum
sekresyonları gibi tüm sekresyonları sağlayan glandüler dokularda sekonder
replikasyon gerçekleşir. Hastalık tablosu ortaya çıkmadan da 24 saat önce solunum
havası, safra, süt, semen ile virus dışarı atılmaktadır (Arslan, 2013,Bilal, 2103).
Şap hastalığında tüm hayvanlarda genel belirtiler depresyon, ateş (40 °C),
ağız ve ayaklarda veziküler lezyonların oluşumu karakterizedir. Bol miktarda iplik
şeklinde salya akışı şekillenir. Ergin hayvanlarda mortalite genellikle %5’ten az
olmakla birlikte genç hayvanlarda kalp kası lezyonlarına bağlı olarak oldukça
yüksek olabilir. Koyun ve keçilerde hastalık genellikle daha hafif seyreder ve bu da
hastalığın teşhisini zorlaştırır. Hastalığın mortalitesi düşük (%5) olmasına karşın,
yüksek morbiditeye (>90) sahiptir (Bilal, 2013; Aftosa, 2015).
Hastalığa yüksek verimli ırklar daha duyarlıdır. Genellikle yüksek ateş ile
beraber dil, diş etleri, yumuşak damak, burun delikleri ve /veya merme kısmı
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üzerinde lezyonlar geliştirirler. Dil, sert damak ve dudakların iç kısımlarında çok
sayıda veziküller oluşur. Dildeki lezyonlar daha çok dilin üst ve yan kısımlarında
oluşur. Dildeki veziküller sıklıkla birleşir, hızla kopar ve çok acı verir ve
hayvanların yem alması isteksizleşir. Dil el ile kavrandığında mukaza döküntüleri
ele gelir. Fazla miktarda salya ve burun akıntısı şekillenir; burun akıntısı ilk başta
mukoid, ancak daha sonra mukopurulent olur. Etkilenen hayvanlar uyuşuk hale
gelir, hızlı bir şekilde sağlıklılık hallerini kaybederler. Bu arada süt verimi de
kademeli veya ani, ciddi düşüşlere neden olabilir. Mastitis ile komplike olabilir.
Bazı durumlarda süt, bir sonraki laktasyona kadar tekrar üretilmeyebilir veya süt
verimi süresiz olarak daha düşük olabilir.
Ayak lezyonları bu durumlara eşlik eder ve corium coronarium ve
interdigital boşluğu bölgesinde veziküller ortaya çıkar. Veziküller birkaç gün
içinde patlar ve erezyonlar bir hafta içinde iyileşir. Genç buzağılar veziküller
gelişmeden kalp yetmezliğinden ölebilir. Bu durumlarda veziküller gelişmeden
virüs miyokardiyal kas hücrelerinde yıkıma neden olur. Sığırların yoğun olarak
aşılandığı bölgelerde ise virusun sürü içine girişi bazen dilin şişmesine ve alerjik
bir hastalığı andıran ciddi klinik belirtilere neden olabilir. Mandalarda hem ağız
hem de ayak lezyonları oluşabilir, ancak klinik belirtilerin sığırlardan daha hafif
olduğu ve lezyonların daha hızlı iyileşebileceği bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda
ağız lezyonlarının sığır sıvısından daha az olduğu ve yetersiz sıvı olduğu
bildirilmiştir (Bilal, 2010; Aftosa, 2015).
Koyunlarda ise kuluçka dönemi genellikle 3-8 gündür, ancak deneysel
inokülasyonu takiben 24 saat kadar kısa olabilir. Fakat hayvanların duyarlılığı,
virusun dozuna ve etkenin alım şekline bağlı olarak 12 gün kadar uzayabilir. Genel
olarak, bir koyun sürüsünde gözlenen ilk işaret, hızla artan sayıda hayvanın yer
aldığı topaklıktır. Etkilenen hayvanlar yürümekte isteksizdir. Hayvanlarda
anoreksik vardır. Tipik olarak, erken şekillenen ağız lezyonlarında erozyonlar
oluşmaktadır. Ağızdaki sıvı dolu vesiküller bulunur ve bu veziküllerin epitel
dokusu çok ince ve kolayca yırtılabilir yapıdadır. En yaygın erozyon bölgeleri diş
kesesinde, özellikle kesici dişlerin temas ettiği renkli plaka bölümlerinde
görülebilir. Erozyonlar, epiteldeki beyazlatılmış nekroz alanlarından önce gelir.
Erozyonların görülebileceği diğer bölgeler diş etleri, sert damak, dudaklar ve dil
üzerindedir. Bazen, burun deliklerinde bulunabilirler.
Genel olarak iyileşme, serofibrin erezyonların çok hızlı bir şekilde
doldurulması ile gerçekleşir. Erozyonların keskin iyileşmesi bu aşamadan sonra
yaklaşık 3 gün sürer ve lezyonlar giderek skarlara dönüşür. Etkilenen ayaklar sıcak
ve hassastır. Vesiküller tırnak aralarında görülür. Ayak lezyonları şiddetli veya
hafif olabilir. Eğer koyunlar sert yüzeylerde olursa bundan daha fazla etkilenirler.
Bazen, meme başlarında veziküller görülebilir. Hastalıktan etkilenen koçlar ise
isteksiz ve hizmet edemezler. Hastalığın ilk aşamalarında süt verimi devam
edebilir, ancak toplam verim azalır. Şap virusu genellikle yetişkin koyunlarda
mortaliteye neden olmaz. Bununla birlikte, gebe koyunlar enfekte olduğunda, abort
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ve ölüm meydana gelebilir. Kuzular da dahil olmak üzere genç hayvanlarda
kardiyak dokusu için yüksek bir afiniteye sahiptir ve genellikle multifokal
miyokard nekrozu ve kalp yetmezliği yoluyla ölümlerine neden olabilir. Kuzular
arasında ölüm çok yüksek (%90'ın üzerinde) olabilir (Donalds, 2007).
Domuzlarda ise genellikle ayaklarda en ciddi sorunlar oluşur. Bu türde, şapı
ilk belirtileri, koroner bantların etrafındaki dokunun yapraklanması ve
beyazlanması olabilir. Vesiküler daha sonra koroner bant ve topuk üzerinde ve
interdigital boşlukta gelişir. Lezyonlar öylesine ağrılı olabilir ki, domuzlar
yürümekten ziyade sürünür. Ağız lezyonları genellikle sığırlardan küçük ve daha
az belirgin olup, salgılar nadirdir. Bununla birlikte, domuzlar bazen sert beton
zemine yerleştirildiyse, burun ya da memenin yanı sıra eklemlerde de vesiküller
bulunur. Etkilenen domuzlar da iştah azalır, uyuşuk hale gelir ve bir araya
toplanırlar. Ateş görülebilir, ancak sıcaklık yükselmesi kısa veya tutarsız olabilir.
Bazı durumlarda, sıcaklık normale yakın veya hatta normalin altında dahi olabilir.
Şap, 14 haftaya kadar olan genç domuzlarda ani gelişir ve kalp yetmezliğine neden
olur ve ölümler şekillenir. Lezyonlar, evcil domuzlara kıyasla, yabani domuzlarda
daha az belirgindir (Aftosa, 2015)
Postmortem Bulgular
Ağız mukozasındaki benzer lezyonlara rumenin pila mukozasında da
rastlanmaktadır. Üst solunum sisteminde katharak bir yangı mevcuttur. Geç
hayvanlarda myocarditis mültipleks acuta görülebilir. Bozukluklar ventikülüs ve m.
papillarisde de gözlenir. Bu durum kaslara kaplan postu veya balık eti görünümü
sağlamaktadır. Hayvanların hayatta kalması durumunda bu kısımlar kalsifikasyon
şekillennir (Arslan, 2013, Yurtyeri, 2000)
İnsanlarada Şap Hastalığı:
İnsanın, ayak ve ağız hastalığı virusuna yatkınlığı uzun yıllardır tartışılmıştır.
Picornavirida'nın bir üyesi olan şap virusunun, hızlı bir şekilde mutasyona uğrama
potansiyeline sahip olabileceği ve önemli bir insan zoonozu olarak ortaya
çıkabileceği konusunda endişeler dile getirilmiştir. Bu olasılık göz ardı edilemese
de, insan ve şap virusu ile enfekte olmuş hayvanlar arasındaki uzun ve yakın
temaslara rağmen hastalığın nadir görülmesi, riskin uzak olduğunu ve şapın halk
sağlığı için bir tehdit oluşturmadığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu
salgında enfekte olmuş hayvanlara maruziyet ile olası insan vakalarının
araştırılması, hem hastaları rahatlatmak hem de insanlarda şap hastalığının ölçüle
bilirliği açısından önemlidir (Brown, 2001; Aftosa,2015)
Genel anlamda şap hastalığı, insanlara bulaşabilen zoonoz bir hastalık olarak
kabul edilir. Ancak tür bariyeri zorlukla ve çok az etkiyle kesişir. Hayvanlarda
hastalığın yüksek insidansı göz önüne alındığında, hem geçmişte hem de dünya
çapında daha yakın zamanda ortaya çıkan salgınlarda, insanda görülme sıklığı
nadirdir. Bu nedenle insan enfeksiyonunun deneyimi sınırlıdır. İngiltere'de 1966
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yılındaki salgına bağlı olarak, 4 kişide benzer semptomlar görülmüş fakat olay tam
tanımlanmamıştır. Ancak bildirilen tüm vakalar enfekte hayvanlarla yakın temasla
ilgilidir. Gerçek anlamda ilk bildirimi Almanya'da Valentini tarafından 1695'te
yapılmıştır. Geçmişte şap hastalığının Orta Avrupa'da endemik olduğu durumlarda,
ağızda veya el ve ayaklardaki kesecikleri gösteren insanlarda birçok hastalığa şap
denilmiştir. Bu konuda 1921'den başlayarak 1969'a kadar en az 38 makale
yayınlanmıştır. Bugün virüs, 40'tan fazla insan vakasında izole edilmiş ve
tiplendirilmiştir (tip O, ardından C tipi ve nadiren A). Avrupa, Afrika ve Güney
Amerika'da birçok ülkede insanda hastalık bildirimi yapılmıştır. Ancak ilgili ilk
araştırma 1834 yılında Hertwig tarafından bir deneysel çalıma olarak yapılmıştır.
Bu araştırmada üç veteriner hekimin 4 gün boyunca gönüllü olarak enfekte
ineklerden 250 ml süt içtikten sonra klinik belirtiler ilk resmi bulgular olmuştur.
İnsanda kuluçka dönemi, biraz değişken olmasına rağmen, iki günden az ve
nadiren altı günden fazla (2-6 gün) bulunmamıştır. İnsanlarda kuluçka süresi
sonrası semptomlar çoğunlukla hafif ve kendiliğinden sınırlıdır, Genel olarak
insanlardaki semptolar vesiküler lezyonları ve grip benzeri semptomları içermekle
birlikte, özellikle ellerde rahatsız edici karıncalanma kabarcıklarıdır, aynı zamanda
ateş, boğaz ağrısı ve dil dahil olmak üzere ayaklarda ve ağızda kabarcıklar oluşur.
İnsanlarda en sık izole edilen virüsün tipi 0, ardından tip C ve nadiren A'dır.
İnsandan insana bulaşma bildirilmemiştir Bu alanda daha sonraki çalışmalar
göstermiştir ki; şap insanlarda Coxsackie A grubunun (bu enfeksiyon "el ve ağız
hastalığı" olarak anılır), herpes simplex ve bazen vesiküler stomatitin birkaç virus
enfeksiyonları ile karışabilmektedir. İnsanda şap tanısı hayvanlardaki testlere
benzer ve tanı için virusun hastadan izole edilmesi ve / veya enfeksiyondan sonra
spesifik antikorların tanımlanması ile saptanmaktadır (Bauer.1997;Smith,2001;
Aftosa,2015).
Şap Virusunun Hayvansal Dokularda Bulunuşu.
Hasta hayvanların karkaslarında da etken kalabilir. Şap virusunun etlerde
bulunmasındaki en büyük etken pH ve sıcaklıktır. Kesimden sonra karkas
olgunlaştırılmadan (pH düşmeden) hızla dondurulursa etken aylarca canlı kalabilir.
Etler tekrar çözdürüldüğünde canlı kalabilirler. Hasta hayvanlara ait et, süt ve deri
ürünleri bulaşmada önemlidir. Rigor-mortis şekillenmeden dondurulmuş taze ette
365 gün (1yıl) etken canlı kalabilir (Aşgaroğlu ve ark, 2010; ve Bilal, 2013).
Etler için tehlike kategorileri, doku tipine ve işleme şekline bağlı olarak
düşük ve yüksek olarak değerlendirilir. Ette virusun hayatta kalması, etin sadece
kas dokusu olup olmamasına veya yağ, kemik iliği veya lenf düğümleri içerip
içermediğine göre değişir. Rigor mortis sırasında laktik asit oluşumuna bağlı
olarak, 3 gün içinde soğutulmuş kas dokuda virus inaktive olur. Bununla birlikte,
lenf düğümlerinde, yağda veya kemik iliğinde bulunan virus, aynı koşullar altında
daha uzun süreler boyunca canlı kalabilir. Hızlı dondurma işlemi, kas dokusunda
canlı kalma süresini de önemli ölçüde uzatır, ancak etler çözünürken, pH
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düşeceğinden virus kısa sürede inaktive olur. Şap virus tuzla kürlenmiş et
ürünlerinde uzun süreler canlı kalabilir. Tuzlu domuz pastırmasında virüs 183 güne
kadar canlı kaldığı bildirilmiştir. İtalya'da bir tuzla kürlenmiş parma jambonlarında
virusun 170 gün canlı kalabildiği belirtilmiştir. Bu nedenle güvenlik için bu tür
jambonların 12 aylık bir kürleme sürecinde muhafaza edilmesi önerilmektedir.
Yine İspanya’dan alınan tuzlu ve kuru kürlenmiş İberya ve Serrano jambonları da
birkaç hafta süreyle virusun canlı kalabildiği ve bu nedenle bu ürünlerin şap
nedeniyle düşük riskli ürünler olduğu belirtilmiştir.
Pastörize sütlerde etken bildirilmemiştir ve Gıda Standartları Ajansı, ayak ve
ağız hastalığının insan gıda zinciri için hiçbir etkisi olmadığını düşünmektedir
(Smith, 2001).
Bununla birlikte, şap hastalığının klinik öncesi dönemde laktasyondaki
inekler tarafından önemli düzeylerde virüs saçtığı bilinmektedir. Bu nedenle şap ile
enfekte olmuş süt, sağım hane, sağım ekipmanı, hayvan tutma alanları ve diğer
unsurlar süt için bir bulaşma kaynağı olabilir. Diğer yandan yüksek virus içeren
sütler bilmeden işleme tesislerine teslim edilebilir. Bu tür bir bulaşma 1967-1968
yıllarında Birleşik Krallık ‘ta meydana gelmiştir. Bu riskin ortadan kaldırılması
için ısıl işlem uygulamasının sütlerde koruyucu bir önlem olduğu bilinmektedir.
Bu amaçla; ABD Halk Sağlığı Servisi'nin A sınıfı pastörize süt için tavsiye
edilen minimum zaman ve sıcaklık değerleri 15 saniye için 72 °C veya 30 dakika
için 63 °C olarak belirlemiştir. Bu değerler, sütte şap virüsünün in aktivasyonu için
yeterlidir (Anonymus, 1994). OIE, süt ve süt ürünlerinde virüsün in aktivasyonu
için bir standartlar yayınlamıştır. Bu ürünler, insan tüketiminde kullanılacaksa ve
süt ürünleri, virüs bulaşmış bir ülke veya bölgeden resmi bir kontrol programı ile
ithal ediliyorsa, OIE, ithalatçı ülkenin bir veteriner sertifikasını bulunmasını
tavsiye eder. Ayrıca süt ve krema insan tüketimine sunulacak ise, OIE aşağıdaki
zaman /sıcaklık kombinasyonlarından biriyle işlenmelerini önerir:
• En az bir saniye boyunca minimum 132 ° C sıcaklık (UHT)
• Sütün pH'nın 7.0'dan düşük olması durumunda, en az 15 saniye
(HTST) minimum 72 ° C'lik bir sıcaklık.
• Sütün pH’nın 7,0 veya daha yüksek olması durumunda en az 15
saniye (HTST) en az 72 ° C'lik bir sıcaklık uygulanmasını önermektedir
(Spickler, 2012)
Peynirlerde virüsün hayatta kalması, işleme teknolojisine bağlıdır. Yukarıda
belirtildiği gibi, sütün belli sıcaklıkların veya zaman para metrelerinde
uygulanması ve düşük pH in aktivasyon için yeterlidir. Ette virüsün in aktivasyonu
için öngörülen pH 6.2 veya daha düşük değerken, peynir için virüs in aktivasyonu
için daha asidik bir ortam gereklidir. Çünkü sütte protein ve yağın koruyu etkisi
canlı kalabilme süresini artırır. Nitekim pH 5.2 olan bir peynirin 21 günlük
muhafazası sonunda bile virüsün canlılığını koruduğu görülmüştür. Kaşar peynir
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üretim teknolojisi gereği şap hastalığı açısından riski düşün üründür (Anonymus,
1994).
Türkiye’de yasal mevzuat gereği sağ hastalığı ihbarı mecburi ve tazminatlı
bir hastalıktır. Yasal mevzuata göre hasta hayvanlarda başka bir hastalıkla
komplikasyon şekillenmişse ve hayvanların genel durumları bozuk, hayvanlar
kaşektikse ve karkasta dejenerasyon bulunuyorsa karkas tamamen imha
edilmektedir. Başka bir hastalıkla komplikasyon yoksa ve hayvanın besi durumu
iyi ise hastalıklı kısımlar ve tırnaklar imha edilir. Karkasın kalan kısımları 48 saat 4
°C’de muhafaza edildikten sonra, et kemikten ayrılır kemikler imha edilir ve etler
tüketime sunulur. Hayvan derileri dezenfekte edilmeden kullanımına izin verilmez
(Yurtyeri, 2000; Arslan, 2013; Tayyar, 2013).
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MEDYADA ÇOCUK RESİMLERİNİN PAYLAŞILMASININ GÜVENLİK
RİSKİ
Ayşe GÜROL
ÖZET
Günümüzde internet kullanımı, gündelik hayatın değişmez bir parçası haline
gelmiştir. İnternet kullanımının büyük bir kısmını sosyal medya siteleri
oluşturmaktadır. Sosyal medya siteleri, sosyal etkileşim ve bilgi paylaşımı için en
popüler araçlar haline gelmiştir. Sosyal medya kullanıcıları arasında ebeveynler
aktif bir parçayı oluşturur ve “Sharenting” olarak adlandırılan yeni bir kavramın
literatüre girmesine neden olmuştur. Çocuklar henüz adım atmaya başlamadan çok
daha önce ebeveynlerinin sosyal medya paylaşımları aracılığı ile dijital ayak
izlerine sahip olmaktadır. Sosyal medya, ebeveynlere birçok faydalar sağlamakla
birlikte, bilinçsizce yapılan paylaşımlar, çocukları üzerinde birtakım zararlara yol
açmaktadır. Bu çalışmada ebeveynlerin rahatlıkla kişisel bilgilerini, fotoğraflarını
paylaştığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz ve olumlu etkileri
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebeveyn, Paylaşım, Sharenting, Sosyal Medya
SECURITY RISK OF SHARING CHILDREN'S PICTURES IN THE
MEDIA
ABSTRACT
Nowadays, internet usage has become unchanging part of daily life. The
majority of internet usage includes social media sites. Social media sites have
become the most popular tool for social interaction and information sharing.
Among the social media users, parents are an active part there and they led to a
new concept called “Sharenting” in the literature. Before the children began to
step, they have digital footprints through their parents’ social media sharing. The
social media, while providing some benefits to the parents, unconscious sharing
can cause several damages on their children. In this study, benefits and negative
effects of social media where parents can easily share personal information and
photos were examined on children.
Keywords: Children, Parents, Share, Sharenting, Social Media
Teknolojinin gelişim sürecinin gündelik hayat üzerindeki yansımaları
oldukça farklıdır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ortaya çıkışından günümüze
dek uzanan süreci incelendiğimizde, donanımsal olarak taşınabilirlik,
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kullanılabilirlik ve ekonomik olması ön plana çıkmaktadır. Yazılımsal olarak ise
evrensel tasarım ilkelerinin hâkim olduğu gelişmeler göze çarpmaktadır. Bu
gelişmelerin de doğal yansımalarından biri olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri
insanların gündelik yaşamlarında vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almıştır.
Teknolojinin hayatla iç içe olmasının yansımalarından biri de Sosyal Medya
platformlarının yaygın olarak kullanımıdır (1). Sosyal medya, yaygınlaşan internet
kullanımına en büyük etken, insan hayatını etkileyen ve büyük oranda kolaylaştıran
güçlü bir araçtır (2). Sosyal Medya platformlarının kullanımındaki artış ile birlikte
kullanıcıların Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden yararlanırken karşılaşmakta
olduğu problemli durumların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır (1).
Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle, ebeveynlerin sorumlulukları ve
görevleri değişmiştir. Çocuklarının bu ortamda korunması ve teknolojinin
kullanımı için bir rol modeli olması da sorumluluklara eklenmiştir. Ancak,
çocuklarını gündelik hayatta korumakta tereddüt etmeyen ebeveynler, sosyal ağlar
aracılığıyla çocuklarının dijital izlerini/kimliklerini sanal ortamda yayınlamaktan
hiç çekinmemektedir (3).
Bugünün ebeveynleri, çocuklarını dijital bir kültürde yetiştiriyor ve önceki
nesillere göre daha fazla ebeveynlik sorunu yaşamaktadır. Ancak yeni nesil
yetişkinler, ebeveynlerinin saflarına katılırken Facebook gibi sosyal ağlar,
çocuklarıyla ilgili yeni veya zor sorunlarla baş etmede onlar için çok kolay bir
platform olarak yerini alıyor. Bu nedenle, yeni nesil ebeveynler, ebeveynlikle ilgili
coşku ve zorluklarını paylaşmakta, çocuklarının hayatlarını, neredeyse bir sosyal
norm haline gelen ve giderek artan sıklıkta sosyal medyada belgelendirmektedir.
Sonuç olarak, pek çok çocuğun, yürümeye başlamadan önce sosyal medyada
hayatları hakkında çok sayıda resim, yazı ve güncellemesi bulunmaktadır (4).
Bu tür bir faaliyete “sharenting” denir ve Collins Dictionary tarafından
“sosyal medyayı çocuklarıyla ilgili çok sayıda ayrıntılı bilgi iletmek için düzenli
olarak kullanacak bir ebeveyn uygulaması” olarak tanımlanmıştır (Collins
Dictionary). Sosyal medya aracılığıyla ebeveynleri tarafından çocuklarla ilgili
samimi bilgilerin paylaşılması ve açıklanması olgusu hızla artmaktadır (4).
Toplumsal bağlamda değerlendirildiğinde; günümüzde sosyal medya aileleri olarak
da isimlendirebileceğimiz ebeveynlerin 2012 yılı öncesi hayatımızda yeri olmayan
bir kavramı gündeme getirdikleri gözlenmektedir.
Bu kavram ‘sharenting’, özetle ‘parenting’ ve ‘share’ kelimelerinden
türetilmiş olup ilk kez 2012 yılında Wall Street Journal’da yer almıştır (5). Ayrıca
bu kavram oransal bağlamda alanyazında ‘oversharenting’ olarak da ifade
edilmektedir. ‘Sharenting’ kavramı, ailelerin kendi çocuklarına ait resim, video vb.
gibi birçok bilgi ve görseli çevrimiçi ortamlarda paylaşmasını ifade etmektedir
(3,6). Eleştirel bir yaklaşımla, ailelerin iyi niyetle bu davranışı sergiledikleri
değerlendirilse de, istemsizce yaratılan dijital ayak izleri birtakım hak ihlalleri

178

Türkbilim Aralık 2018
yaratmaktadır (1). Bu nedenle, dünya çapında farklı disiplinlerden sayısız bilim
insanı tarafından araştırma konusu haline gelmiştir (4).
Küçük çocukların ebeveynleri için sosyal medya, ebeveynlikle ilgili
zorlukları araştırmaya ve paylaşmaya, arkadaşlarıyla ve akrabalarının çocuklarıyla
iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya yönelik yollar sunar. Aynı zamanda,
internet güvenliği konularında artan bir farkındalık, sözde “sharenting”, çocukların
risk altına girmesine neden olabilecek özel bilgilerin ihlal edilmesine yol açıp
açmayacağı hakkında soruları gündeme getirmiştir (7).
Kasım/Aralık 2014’te, Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi, 04 yaş arası çocukların ebeveynlerinin sosyal medyada ebeveynlik bilgilerinin
paylaşılmasıyla ilgili yararları ve kaygıları hakkında Çocuk Sağlığı Ulusal Anket
çalışması yürüttü (7).
Ebeveynlerin Sosyal Medya Deneyimleri: Küçük çocukların ebeveynlerinin
çoğu (annelerin %84’ü, babaların %70’i) Facebook, çevrimiçi forumlar veya
bloglar gibi sosyal medyayı kullandıklarını bildirmektedir. Annelerin yarısından
fazlası (%56), babaların sadece %34’ü, çocuk sağlığı ve ebeveynlik konularını
sosyal medyada tartışmaktadır. Birçok ebeveyn sosyal medyada ebeveynlik ile
ilgili tavsiyelerini paylaşırken, ortak konular çocukların uyumasına (%28),
beslenme/yeme önerilerine (%26), disipline (%19), kreşe/anaokuluna (%17) ve
davranış sorunlarına (%13) ilişkindi. Ebeveynler, sosyal medyayı yalnız
olmadıklarını hissetme (%72), yapmamaları gerekenleri öğrenme (%70), daha
deneyimli ebeveynlerden tavsiye alma (%67) ve daha az endişelenmelerine
yardımcı olma (%62) gibi nedenlerden dolayı yararlı bulduklarını bildirdi. Buna
karşılık, ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi sosyal medyada paylaştıkları çocuklarıyla
ilgili özel bilgileri (%68) veya çocuklarının fotoğraflarını (%67) herhangi birinin
paylaşması ile ilgili endişe duyarken, %52’si daha büyük yaşlarda çocuklarının bu
konuda utanç duymasından endişe duymaktadır.
Bu ulusal ankette yer alan ebeveynler, ebeveynlik konusundaki kaygıları
nedeniyle kendilerinin yalnız olmadıklarını hissetmek, ebeveynlik danışmanlığı
almak ve paylaşmak gibi nedenlerle sosyal medyayı kullanmanın birçok yararından
bahsetmektedir. Fotoğrafları ve anekdotları paylaşmak, uzaktaki akrabaları ve
arkadaşları ile iletişim halinde kalmak gibi birçok konuda yardımcı olduğunu
belirtmişlerdir. Gecenin ortasında uyanık olan başka bir ebeveynle bağlantı
kurmak, izolasyon duygularını önlemeye yardımcı olabilir. Diğer ebeveynlerin
önerilerini sormak yeni bir çocuk bakımı sağlayıcısının seçimini kolaylaştırabilir.
Diğer ebeveynlerin kullandıkları stratejileri duymak, bir bebeğin davranış sorununu
çözmek için pratik ipuçları sunabilir.
Ebeveynler ayrıca, çocuklar hakkında sosyal medyada çok fazla bilgi
paylaşmanın
olumsuzluklarının
olabileceğini
de
biliyorlar. Örneğin,
“oversharenting” sosyal medyada paylaşılan ayrıntılar çok kişisel olduğunda veya
çocuk büyüdüğünde onun için utanç verici olduğunda meydana gelebilir. Neyin
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paylaşılmasının uygun olduğu konusunda sert ve hızlı kurallar olmamasına rağmen,
bu ankette, ebeveynlerin dörtte üçünün başka bir ebeveynin çocuklarıyla ilgili
çevrimiçi olarak çok fazla bilgi paylaştığını düşündüğü ortaya çıkmıştır. Sosyal
medyayı kullanan ebeveynlerin çoğunluğu (%74), bir çocuk hakkında utanç verici
bilgi veren ebeveynler (%56), sosyal medyada bir çocuğun yeri (%51) ya da bir
çocuğun uygunsuz fotoğrafları (%27) gibi çok fazla bilgi paylaşan başka bir
ebeveyni bilmektedir.
Sosyal medya kullanımıyla ilgili ebeveynlerin diğer endişeleri, bir çocuğun
evini, çocuk bakımını veya oyun mekânlarını tanımlamak için kayıtların
kullanılabileceğidir. Çocukların velayet anlaşmazlıkları ya da aile içi şiddet
vakaları gibi belirli durumlarda bilgilerinin açıklanması önemli bir risk
oluşturabilir. Çevrimiçi yayınlarda çocukların kimliklerinin ve yerlerinin
belirlenmesi, fiziksel zorbalık veya siber zorbalığa yol açabilir. Ayrıca, ebeveynler,
çocuklarının resim ya da görüntülerinin uygunsuz bir yetişkin web sitesinde
yayınlanmasından korkmaktadır. Bazı ebeveynler bu durumu, kendi çocuklarını
“dijital kaçırma” kurbanı olarak tanımlamaktadırlar (7).
Birçok ebeveyn, kişisel bilgilerini kimin görebileceğini kontrol etmek için
sosyal medyada gizlilik ayarlarını kullanıyor. Ancak, gizlilik ayarları tüm
kullanıcılar tarafından iyi anlaşılamamıştır. Ayrıca, belirli türdeki bilgileri yeniden
sınıflandırabilen sosyal medyanın gizlilik politikaları değişebilir, bu yüzden bugün
özel olarak paylaşılanın gelecekte özel olarak garanti edilemeyeceği anlamına gelir.
Federal Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (The Federal
Children’s Online Privacy Protection Act - COPPA), 13 yaşından önce internet
üzerinden bilgi toplanmasını veya yayınlanmasını sınırlar. İronik olarak, o yaşta,
birçok çocuğun ebeveynlerinin sosyal medya kullanımına dayalı olarak uzun bir
“dijital profili” vardır. Ebeveynlerin ebeveynlik sorunlarını tartışmak için sosyal
medyayı kullanmaları konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir ve çocuğun
bilgilerinin paylaşılma şeklini etkileyebilecek gizlilik politikalarını anlama
konusunda gayretli olmaları teşvik edilmektedir.
Aile Çevrimiçi Güvenlik Enstitüsü (Family Online Safety Institute - FOSI)
adına, 6 ila 17 yaş arası çocukların 589 ebeveyni ile yapılan bir çalışma sonucunda
oluşturulan “Ebeveynler, Gizlilik ve Teknoloji Kullanımı” raporuna göre, Kasım
2015’te, bir sosyal ağ hesabına sahip olan ebeveynler arasında, yaklaşık %20’si bir
çocuk hakkında, gelecekte utanç verici bulabileceği çevrimiçi bilgi paylaşmaktadır.
Dahası, on ebeveynin birinden kendi çocukları ile ilgili paylaştıkları çevrimiçi
yayınlanan bazı bilgileri kaldırmaları istendi (8).
Şüphesiz, çağımızda kameralı cep telefonları kullanımının artışına paralel
olarak sosyal paylaşım sitelerinde en yaygın uygulama fotoğraf paylaşımıdır. Her
60 saniyede 136.000 fotoğraf Facebook’a yüklenmektedir. Bugünün ebeveynleri
çocuklarının fotoğraflarını isteyerek paylaşmakta ve bazı araştırma sonuçlarınna
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göre, çocuklarının fotoğraflarını Facebook’ta yayınlayan ebeveynlerin sayısı %98’e
ulaşmaktadır (9).
Ebeveynler, doğumdan çocuklarının ilk adımlarına ve okula başladığı andan
genç yaşlarına kadar çocuklarının hayatlarının neredeyse her anını sosyal medyada
yayınlamaktadır. AVG Technologies tarafından 2010 yılında yapılan araştırmada,
çocukların ortalama olarak altı yaşına kadar dijital kimlik kazandıkları
bulunmuştur. Ancak çoğu durumda, bu çevrimiçi uygulamalar, bir çocuğun
doğumu öncesinde bile, anne adaylarının anne karnındaki çocuklarının sonogram
görüntülerini paylaşmasıyla başlamakta (10). Bu şekilde, Facebook çocukları,
kendi toplumlarında mikro ünlüler haline geldiği “modern bir bebek kitabı” haline
geldi (11). Ayrıca ebeveynler çocuklarını sosyal medya hesapları üzerinden
“micro-celebrity” olarak ticari amaçlı kullanmaktan çekinmemektedirler (12).
Micro-celebrity”ler internet aracılığıyla popülerlik kazanan fenomenlerdir (6).
Facebook’un bugünün ebeveynlerine, ebeveynlikleriyle ilgili deneyimleri ve
mutluluklarını paylaşmaları veya ebeveynlik konularında yardım aramaları için
eşsiz bir fırsat sunduğu göz ardı edilemez. Ancak sorunlar, çocuklarıyla ilgili utanç
verici veya çok kişisel bilgileri paylaştıklarında ve dolayısıyla çocukların
mahremiyetlerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kaldıklarında ortaya çıkar.
Sharenting ile ilgili bir başka ciddi konu da, “dijital kaçırma/ digital
kidnapping” olarak adlandırılan, yabancıların bebek/çocuk fotoğraflarını çaldığı ve
internette onları sanki kendi çocuklarıymış gibi yeniden yayınladığı bir olgudur
(13).
Ne yazık ki, bazen anne-babalar, paylaştıkları bilginin, özellikle utanç verici
hikâyelerin veya uygunsuz fotoğrafların paylaşılması durumunda başkaları
tarafından nasıl yorumlanabileceğini düşünmüyorlar ve dahası bu içeriklerin bir
gün nerede biteceğini asla bilemezler. Richard Follett’in öne sürdüğü gibi, şu anda
online olarak yayınlanan bir şey gelecekte uygun olmayabilir. Bu görüntüler sadece
hassas gençlik yıllarında onları utandırmak için kullanılmaz, aynı zamanda
potansiyel işverenler veya üniversite kabul departmanları tarafından da erişilebilir
(14).
Yasal açıdan bakıldığında herkesin unutulma hakkı vardır ve bu nedenle
ebeveynler çocuklarına fotoğraflarını çevrimiçi olarak paylaşmadan önce izin
istemek zorundadır. Bebekler ve küçük çocuklar (0-14 yaşlarında) karar veremezler
çünkü avantajları ve dezavantajları dengelemek için gerekli bilgiye sahip
değillerdir ancak 14 yaşından itibaren, çocuğa sorulmalı ve kararları ebeveynleri
tarafından dikkate alınmalıdır (15).
Ebeveynler, çocuklarının adı arama motorlarında göründüğünde (ör. Google
uyarıları) onları uyarmak için bildirimler ayarlamalıdır. Çocuklarının sağlık
sorunları veya hastalıkları hakkında bilgi paylaşmaya karar veren ebeveynler,
anonim olarak paylaşmayı düşünmelidir. Ebeveynler, çocuklarının gerçek
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konumunu veya tam adını paylaşmadan önce dikkatli kullanmalıdır. Ebeveynler
çocuklarına çevrimiçi bildirimler üzerinden “veto gücü” vermelidir. Ebeveynler
çocuklarını herhangi bir mahrem durumunu gösteren resimleri paylaşmamalıdır.
Ebeveynler, paylaşımın çocuklarının mevcut ve gelecekteki statülerinde sahip
olabileceği etkiyi düşünmelidir. Çocuklarla ilgili çevrimiçi paylaşılan bilgilere
dikkat etmenin de onlara bakmanın ve sağlıklı gelişimlerini teşvik etmenin bir yolu
olduğu unutulmamalıdır (16).
KAYNAKLAR
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Tuğtekı̇ n U, Odabaşı HF. Sosyal Medya Aileleri’nin Yeni Sendromu: ‘Sharenting’. 11.
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya
Sağbaş EA, Ballı S, Şen F. Sosyal Medya ve Gençler Üzerindeki Etkileri. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi, Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı. 27-31
Mayıs 2016, Muğla, 153-163.
Leymun ŞO, Kurt AA, Odabaşı HF. A New Syndrome in Families: Sharenting International
Child and Information Safety Congress “Digital Games” April 11–13, 2018, Ankara, Turkey
Brosch A. When the child is born into the Internet: Sharenting as a growing trend among
parents on Facebook. The New Educational Review 2016; 43(1): 215- 236.
Marasli M, Suhendan E, Yilmazturk NH, Cok F. Parents’ Shares on Social Networking Sites
About their Children: Sharenting. The Anthropologist, 2016; 24(2): 399-406.
Çimke S, Yıldırım Gürkan D, Polat S. Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting.
Güncel Pediatri, 2018; 16(2): 261-267.
Child Health Evaluation and Research Unit (CHEAR). Parents on social media: Likes and
dislikes of sharenting. C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health
2015; 23(1): 1-3. http://mottnpch.org/sites/default/files/documents/031615_sharenting_0.pdf
Erişim tarihi:10.08.2017
Family
Online
Safety
Institute.
Parents,
Privacy
&
Technology
Use.
https://www.fosi.org/policy-research/parents-privacy-technology-use/
Erişim
tarihi:
25.09.2018.
Bartholomew MK, Schoppe‐Sullivan SJ, Glassman M, Kamp Dush CM, Sullivan JM. New
parents’ Facebook use at the transition to parenthood. Family relations, 2012; 61(3): 455-469.
AVG Technologies (2010). AVG Digital Diaries–digital birth. https://now.avg.com/wpcontent/uploads/2015/06/updated_17.07.15_dd_2015_executive_summary.pdf, Erişim tarihi:
25.09.2018
Kumar P, Schoenebeck S. The modern day baby book: Enacting good mothering and
stewarding privacy on Facebook. In Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer
Supported Cooperative Work & Social Computing (pp. 1302-1312). 2015, ACM.
Crystal Abidin C. Micromicrocelebrity: Branding Babies on the Internet. M/C Journal 2015;
18(5).
O’Neill J. The Disturbing Facebook Trend of Stolen Kids Photos. From
https://www.yahoo.com/news/mom-my-son-was-digitally-kidnapped-what112545291567.html Erişim tarihi: 25 September 2018.
Houghton S, Hunter S, Rosenberg M, Wood L, Zadow C, Martin K, Shilton T. Virtually
impossible: Limiting Australian children and adolescents daily screen based media use. BMC
Public Health, 2015; 15(5): 1-11.
Wagner A, Gasche LA. Sharenting: Making Decisions about Other’s Privacy on Social
Networking Sites (No. 90477). Darmstadt Technical University, Department of Business
Administration, Economics and Law, Institute for Business Studies (BWL). 2018.
Otero P. Sharenting… should children’s lives be disclosed on social media? Arch Argent
Pediatr 2017;115(5): 412-413.

182

Türkbilim Aralık 2018
TOPLUM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SALDIRGAN SÜRÜŞ VE
SALDIRGAN SÜRÜCÜLER
Hatice DEMİRBAŞ*
Hamit HANCI**
ÖZET
Toplum içinde yaşayan insanların ortak yaşam alanlarına örf adet ve
geleneklere yönelik zaman dilimi içinde geliştirilen birlikte yaşama standartlarının
belirleyici olduğunu görüyoruz. Daha kapsayıcı bir ifade ile insan yaşamını
sınırlandıran hukuki düzenlemeler paralelinde bir davranış biçimi ve yaşam tarzı
çağdaş normlar olarak karşımıza çıkıyor.
Bu bağlamda kurallara ve yaptırımlara konu olan toplum güvenliği açısından
önemli gördüğümüz saldırgan sürüş ve saldırgan sürücüler inceleme konumuz
olarak önem kazanıyor.
Anahtar Kelimeler: Saldırgan sürüş, Saldırganlık, Trafikte şiddet

AGGRESSIVE DRIVING AND AGGRESSIVE DRIVES IN TERMS OF
PUBLIC SAFETY
ABSTRACT
We see that the living standards which have developed within the
timeframe related to customs and traditions determine the common living spaces
of people living in a society. To express it in a more comprehensive manner, a
behavior pattern and a lifestyle in parallel with the legal regulations limiting
human life emerge as modern norms. In this context, aggressive driving and
aggressive drivers, which, we believe, are crucial for public safety, have become
even more important as the subject of our research.
Key Words: Public Safety, Aggressive Driving, Violence in Traffic, Legal,
Regulations, Aggressiveness.
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GİRİŞ
Aslında özellikle çağımızda davranış bilimlerinin önemi giderek artmaktadır.
Davranış bilimlerine sosyolojik bir çerçevenin etkisi yanında bireylerin psikolojik
örüntüleri de büyük etki ettiği görülüyor. Bu uzlaşma kapsamı içinde ele alınması
gerekirken bireylerin farklı algılama yetileri ve eğilim ve yönelimlerine etki eden
faktörler toplumsal düzene ve siyasal sisteme karşı uyumu ya da uyumsuzluğu
ortaya çıkarıyor(Bkz. Tuncay)1.
Televizyonda, gazetelerde veya sosyal medyada “Arabayı neden önümüze
kırdın” diyerek otomobillerin önünü kesip levye, anahtar takımı ve bıçak gibi
keskin cisimlerle diğer sürücünün dövüldüğü, yaralandığı, hastanelik edildiği,
otomobilin lastiklerinin kesildiği, aynalarının kırıldığı haberlerini daha sık duyar
hale geldik. Sürüş en yaygın tüketim davranışlarından birisidir. Özelikle büyük bir
şehirde yaşıyorsanız trafik sizi oldukça meşgul edecektir. Bu yoğun trafikte aracı
kullanan kişi eğer sizseniz, diğer araç sürücülerinden kaynaklanan hataları da
düşündüğünüzde gününüz kâbusa dönebilir.
Saldırgan (Agresif) sürüş “diğer kişilerin veya mülklerin tehlikeye girmesine
yol açan hareketli trafik suçlarını işleyen bir kişinin davranışı” olarak tanımlanır.
Saldırgan sürüş, bir motorlu taşıtın diğerlerine bakmaksızın güvensiz ve düşmanca
bir şekilde kullanılmasıdır. Kasıtlı olarak ve kötü niyetle yapılan veya güvenliği
göz ardı eden herhangi bir güvensiz sürüş davranışı, saldırgan sürüş anlamına
gelmektedir.
SALDIRGAN SÜRÜŞ İLE İLGİLİ BAZI ÖRNEKLER
Toplum içinde yaşayan bireylerin çok farklı ve çeşitli algı ve sebepleri ile
davranış kalıplarının oluştuğunu görüyoruz. Konumuz olan saldırgan sürüş
davranışlarına örnek olarak toplum içinde farklı sebepleri ve davranış kalıpları
içinde açığa çıkıyor. Özellikle yoğun trafik akışında hatalı ve hatta tehlike
oluşturacak sık sık rastladığımız uygunsuz davranışlar meydana gelmektedir.
Bunların başında sıkça gördüğümüz ve tehlikeli eylemlerden söz etmeliyiz.
Örneğin, güvenli şerit değiştirme işaretlerini belirleyen sinyal işaretleri
verilmeden sık sık şerit değişiklikleri yapmak, sinyal vermemek ya da yol hakkına
tecavüz etmek ya da geçiş işareti verilmesine rağmen yol vermemek, trafik
kontrolünü hiçe saymak veya diğer arabanın dibinden gitmek, başka bir sürücünün
önüne geçip sonra yavaşlamak, diğer sürücüleri “cezalandırmak” için farları veya
frenleri kullanmak gibi trafikte hoyratça manevralar yapmak ve her türlü taciz ve
rekabetçi davranışlarda bulunmak verilebilir.

Dr. Suavi Tuncay, İnsan Davranışlarının Ekolojik ve Sosyolojik Yapılara ve Siyasal Sisteme
Etkileri, 2014.
1
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Çarpışmalar 3 ila 33 yaş arasındaki insanlar için önde gelen ölüm nedenidir.
Ölümcül çarpışmaların ilk 12 nedeni arasında saldırgan sürüş yer almaktadır.
Ölümcül çarpışmaların% 50'den fazlası saldırgan sürüşten kaynaklanmaktadır.
Saldırgan sürüş, birçok yol kullanıcısı için giderek artan dünya çapında bir sorun
haline gelmiştir. Özellikle şehir içinde çok kilometre yapan bazı kişilerin bir süre
sonra trafikte saldırgan ve kuralsız kullanım yoluna gidebildikleri görülmektedir.
Bu sürücüler sadece kendilerinin değil başkalarının da hayatlarını riske
atabilmektedirler. Peki, bu tür davranışları ve ihlalleri sergileyen sürücüler kimdir?
Diye baktığımızda yapılan çalışmalara göre bu kişiler; yolları kendi özel mülkü
olarak algılayan, kimliğini arabası ile ilişkilendiren, kızgın, saldırgan, rekabetçi,
ben-merkezci, kuralları ve yasaları ihlal etmekten huzursuzluk duymayan,
sorumsuz kişiler olduğunu ortaya koymuştur.
Erkeklerin kadınlardan daha saldırganca sürüş eğiliminde olduğu ve
erkeklerin arabalarını kendilerinin bir uzantısı gibi gördüğü bilinmektedir.
Arabalarını kendilerinin öz-kimliğinin bir yansıması olarak algılayan sürücüler
yolda daha saldırgan davranıyor ve yasaları çiğniyorlar.
Kompulsif(Bkz.2)eğilimleri olanlar (kişinin iradesine rağmen belli bir
şekilde davranmaya zorlanması) potansiyel sonuçları göz ardı ederek daha
saldırganca sürüşte bulunuyorlar. Mal varlığına çok önem veren ve materyalist olan
kişilerin saldırganca sürme eğilimi daha da artmaktadır. Saldırgan sürüşün aşırı
kalabalık yol ağlarına bir tepki olduğu da söylenmektedir.
Bir bireyin kişilik özellikleri onun sosyal ortamından etkilenmekte ve
etkilemektedir. Araştırmacılar, bazı ülkeler ve kültürlerin, sosyal çevreleri
nedeniyle daha saldırgan bir şekilde sürmeye daha eğilimli olabileceğini
belirtmektedirler. Saldırgan sürüşte eğitim ve deneyimin rolü de vardır. Yollarda
birçok sürücü daha genç veya çok az eğitim veya deneyime sahip.
Kendi öz-kimliğini oluşturma aşamasında olan gençler, kendi arabalarını ve
sürüş becerilerini gösterme ihtiyacını diğerlerinden daha fazla hissederler. Ayrıca
kendilerinden daha fazla emin olup, umursamaz tarzdaki sürüşlerinin riskli
taraflarını görmezden gelirler.
Yasalarla sorun yaşayan kişilerde saldırgan sürücü olma olasılıkları daha
yüksektir. Zaman baskısı yaşamanın saldırgan sürüşe neden olduğu, saldırganca
otomobil kullanarak kontrolü kendi ellerinde bulundurmaya çalıştığı, saldırganca
sürmesinin nedeni olarak ta kendince haklı bahaneler ürettikleri belirtilebilir.

2

Kompulsif: Türkiye Psikiyatri Derneği tanımına göre; Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamımızı
etkileyecek, günlük aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda Obsesif-Kompulsif
Bozukluk (OKB) adı verilen bir ruhsal hastalık akla gelmelidir.
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DAVRANIŞ BİLİMLERİ AÇISINDAN TEHLİKEDEN NASIL
KORUNMALIDIR? SORUSU ÖNEMLİDİR
1-

Öncelikle birey kendisi doğru düşünmeli ve doğru davranmalıdır. Kısacası
ilk olarak siz Saldırgan bir sürücü olmaktan kaçının!

2-

İlk olarak, temkinli, düşünceli bir sürücü olun. Başka bir sürücüyü tahrik
edebilecek bir durum yaratmaktan kaçının.

3-

Yolun kurallarına uyun.

4-

İlk olarak siz aradaki mesafeyi koruyun.

5-

Sol şeritte iseniz ve birisi geçmek istiyorsa, hareket edin ve sürücünün sizi
geçmesine izin verin.

6-

Başka bir sürücüye ışıkları yanıp söndürmeyin.

7-

Dönüş sinyallerini kullanın.

8-

Kornayı çok önemsediğiniz durumlarda idareli olarak kullanın.

9-

Duygularınızı kontrol edin. Hayal kırıklıklarını diğer sürücülere çıkarmayın.

10- Önceden plan yapın ve gecikmeleri hesaba katarak gideceğiniz uzaklığa
yeterli süre ayırın.
11- Kendi sürüşünüze dikkatle odaklanın.
12- Uygunsuz el, yüz veya kol hareketleri asla yapmayın.
13- Bağırmak, direksiyona vurmak ve kafanızı sallamak trafik akışını
hızlandıramaz ve düzenli gidişi sağlayamaz.
14- Kızgın bir sürücü ile karşılaşırsanız, bir çatışmayı tetikleyerek daha da
kötüleştirmeyin. Olayı kapatmaya ve uzlaşmaya çalışın.
15- Kızgın sürücülerle göz temasından mutlaka kaçının. Sözlü iletişimi asla
kurmamaya özen gösterin.
16- Eğer zorunlu olarak karşı karşıya kalırsanız, mümkün olduğunca sakin ve
anlayışlı hatta saygılı kalın.
17- Güvenliğiniz için endişeleniyorsanız, mutlaka 155 i arayın.
18- Otoparklarda düşünceli olun. Birden fazla alana değil, tek bir noktaya park
edin. Kapının yanında yanınıza arabalara vurmamaya ve çıkışlarını veya
girişlerini engellememeye dikkat ediniz.
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SONUÇ
İnsan algısal yetisi ve buna bağlı düşüncesiyle davranır ve bunu
anakültürüne ait sosyalleşme süreci içinde biçimlendirir. Bireylerin edindiği kültür
ve dili ile tarihsel sürecin de etkisinde yapar. Kısacası bireyler aile, okul ve
kurumsal yapıların belirlediği örnek davranışlarla içselleştirip yaparlar. Bu aslında
bir benzeşim modelidir. Oysa toplum içinde oluşabilecek sorunları ve
olumsuzlukları yine bu sürece bağlı olarak aşabilir.
Toplum içinde insan ilişkilerinin en bariz örneği kurumsal yapılar ve trafik
akışında karşımıza çıkmaktadır. İnsan ve kurum ilişkilerinde öncelikle olması
gereken husus insan ilişkilerinde saygıya dayalı davranış setlerinin oluşturulması
kurallar zincirinin benzeşim modeli içinde kalabilmesidir.
Özel olarak trafik gerek insan yaşamı için ve gerekse mal güvenliği için
tarfik akışı içinde uyulması gereken kurallara uymak son derece önemli olup hem
can kaybının ve hem de mal kaybının önlenmesi yanında şiddete dönüşebilecek
olayların da yaşanmamasını gerekli kılar.
İşte bunun için trafik konusu önemli ve bu alanın toplumun tüm
katmanlarına anlatılarak çözüm odaklı çalışmaların başta ceza yerine eğitim olarak
verilmesi ve belli aralıklarla bu konuların denetlenmesi oldukça yararlı
görülmektedir. Sonuç olarak bir toplum sorunlarını ilgi, bilgi ve sevgi üçgeni
içinde aşabilir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ADALETİN SINIRLARINI ZORLUYOR
Defne GÖNENÇ*
ÖZET
İklim değişikliği dediğimizde aklımıza ilk olarak buzulların erimesi,
çölleşme, deniz seviyesinin yükselmesi, sellerin ve kuraklığın artması, sıcak hava
dalgaları geliyor. Hâlbuki iklim değişikliğinin çok önemli bir boyutu daha var.
İklim değişikliği, küresel adaletsizliğin göbeğine konumlanmış durumda. İklim
değişikliği küresel ölçekli toplumsal adaletsizlikten hem besleniyor hem de onu
besliyor. Yıllar boyunca, iklim değişikliği konusunu, devletler ölçeğindeki
adaletsizlik ölçeğinde ele aldık.
Anahtar Kelimeler: Çevre, İklim Değişikliği, Adalet, Buzullar, Çölleşme
Doğal Denge
CLIMATE CHANGE IS FORCING THE LIMITS OF JUSTICE
ABSTRACT
When we talk about climate change, some of the first things that come to
mind are melting of glaciers, desertification, rise in sea level, increase in floods
and drought as well as heat waves. However, there is another important aspect of
climate change. Climate change is positioned in the heart of global injustice.
Climate change is not only nourished by global injustice but also nourishes it. For
years, we have addressed the issue of climate change in the concept of injustice
within the scale of the states.
Key Words: Environment,
Desertification, Balance of Nature

Climate

Change,

Justice,
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GİRİŞ
Uzun zamandır Çin ve Hindistan gibi yükselen ekonomiler iklim
değişikliğinden sorumlu olmadıklarını öne sürdüler, bu sebeple emisyon azaltma
yükümlülüğünü ABD ve diğer Batı ülkelerine bıraktılar. Hatta Kyoto Sözleşmesi
bile böyle bir adalet anlayışını baz alıp kalkınmakta olan ülkelere herhangi bir sera
gazı azalımı yükümlülüğü getirmedi.
Bunun karşılığında da ABD, bu durumun Çin firmaları karşısında kendisinin
ekonomik rekabet gücünü azalttığını öne sürdü ve Kyoto’ya dâhil olmadı.

Türkbilim İsviçre Temsilcisi, Araştırma Görevlisi ve Doktora Öğrencisi Graduate Institute of
International and Development Studies, Cenevre
*
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Çin’de ve kalkınmakta olan diğer ülkelerdeki firmaların birçoğunun aslında
zaten bu ülkelerdeki düşük çevresel ve sosyal standartlardan faydalanan
uluslararası firmalar olduğunu ve ürettikleri malların birçoğunun Batı ülkelerinde
tüketildiğini göz ardı ettik.

“Boğulmuyoruz, mücadele ediyoruz”
İklim değişikliği küresel ekonomi ile iç içe geçmiş bir sorundur. İklim
değişikliğine samimi olarak bir çözüm üretmek istiyorsak küresel ekonominin
dengeleri ile oynamak zorundayız. İklim değişliğine sadece teknolojik çözümler
üretmek yeterli olamayacak. İklim değişikliği ile ciddi ve samimi bir savaş, iklim
değişikliğini besleyen küresel ölçekli toplumsal adaletsizlikleri iyice anlayıp iklim
değişikliğinin bu adaletsizlikleri nasıl beslediğinin değerlendirilmesi ve buna göre
politika üretilmesinden geçmektedir.

“İklim adaleti olmadan barış da olmaz”
İklim adaletsizliğini kuşaklar arası ve kuşak içi olarak ele almak
mümkündür. Kuşaklar arası açıdan iklim adaletsizliği, yarının kaynaklarını
bugünden tüketmek, gelecek nesillere hem daha az kaynak hem de iklim değişikliği
ile şimdi olduğundan çok daha acilen savaşılması gereken bir dünya bırakmaktır.
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İklim değişikliğini kuşak içi olarak ele aldığımızda ise çok boyutlu bir adaletsizlik
ile karşılaşırız. Öncelikle iklim değişikliği en çok kadınları, çocukları, engellileri
ve az gelirlileri etkiliyor. İklim değişikliğinin etkisiyle tarımsal verimlilik düşüyor,
kuraklık ve seller artıyor, su kıtlığı sorunu büyüyor. Bu sorunlar dar gelirli insanları
çok daha fazla etkiliyor. Yani iklim değişikliğinden ne kadar etkilendiğimiz sınıfsal
konumumuza, yaşımıza ve cinsiyetimize göre belirleniyor. Seller gecekonduda
yaşayanları daha sert vuruyor, kuraklık çiftçilerin gelirini azaltıyor, buna bağlı
olarak ortaya çıkan gıda fiyatlarının artışından dar gelirli vatandaş görece olarak
daha çok etkileniyor. Ayrıca sel, tufan, tsunami gibi felaketlerde ölen kadın, çocuk
ve engellilerin sayısı daha fazla. “İklim adaleti, ŞİMDİ”

İklim adaletsizliğinin diğer boyutu ise iklim değişikliğinden daha çok
etkilenen insanların aslında bu duruma en az yol açan grup olması. Küresel servet
ve gelir dağılımındaki eşitsizlik kontrol edilemez biçimde büyüyor. Oxfam’ın 2017
tarihli raporuna göre sadece en zengin 8 kişinin serveti dünyanın en fakir yarısının,
yani 3,6 milyar insanın servetine eşit. Sizce de küresel eşitsizlik biraz fazla değil
mi? Yine Oxfam’ın 2015 Aralık ayında yayınladığı Aşırı Karbon Eşitsizliği
raporuna göre ise toplam emisyonların %50’sine dünyanın en zengin %10’u sebep
oluyor. Ayrıca, en zengin %1’lik dilimden birinin ekolojik ayak izinin, en fakir
%10’daki birinin ekolojik ayak izinin 175 katı olabileceği tahmin ediliyor.
Bununla beraber, iklim değişikliğinden daha çok etkilenen fakir ve dar gelirli
kesim hem iklim değişikliği için önlem almak için çok daha az miktarda teknolojik
kapasiteye sahip, hem de bu insanların iklim değişikliğine sebep olan küresel
politikaların değiştirilmesinde çok daha az söz hakkı var. Yani bu kesim hem
teknolojik hem de siyasi açıdan çok daha güçsüz durumda. Tıkanık bir hukuk
sistemi ve hayatlarımızı ilgilendiren konulardaki karar alım süreçlerine
katılamamamız sorunu daha da derinleştiriyor.
Maalesef adaletsizlikler listesi burada da bitmiyor. Bu listeyi kolayca
uzatmak mümkündür. Yapılan çalışmalara göre, örneğin İngiltere’deki enerji
politikaları iklim değişikliğine daha az sebep olan dar gelirli vatandaşların iklim
değişikliği ile savaşmak için üretilen politikalara, ekonomik olarak, iklim
değişikliğine kendi katkı oranlarından daha yüksek oranda katkı vermek zorunda
bırakıldıklarını gösteriyor. Bu adaletsizlikler listesini çeşitli biçimlerde uzatan
akademik çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artıyor.
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Henry Shue iklim değişikliği ile mücadele için üretilecek politikaların adalet
düzleminde ele alınması gerektiğini savlıyor ve bunun için dört basamaklı bir
politika yapım süreci öneriyor: İlk basamak, küresel ısınmaya karşı geliştirilecek
politikaların maliyetinin adil dağıtılması, ikinci basamak, iklim değişikliğinin artık
engelleyemeyeceğimiz sosyal sonuçları ile mücadele etmek için geliştirilecek
politikaların maliyetlerinin adil dağıtılması, üçüncü basamak, ilk iki basamakta
sözü edilen politikalara adil biçimde karar verilebilmesi için mevcut güç
dağılımının dolayısıyla da servet dağılımının dengelenmesi, dördüncü basamak,
küresel ısınma ile mücadele sürecinde kullanılacak emisyon miktarlarının adil
dağıtılması.
SONUÇ
Gerçekten de Shue’nun önerdiği dört basamaklı reçete bize küresel
adaletsizlik ile çok boyutlu biçimde iç içe geçmiş olan iklim değişikliği ile
mücadele için etkili bir düzlem sunuyor. Bu bağlamda şimdi öncelik, tüm dünyaya
ve onu yönetenlere ve hatta halk yığınlarına kamuoyu oluşturulması ve izlenmesi
için bir görev düşüyor. Bunun başarılması aslında başlangıç basamağı olan üçüncü
basamağı gerçekleştirmekte yattığını da belirtmeliyiz.
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TRAFİKTE KAN VE ALKOL DÜZEYİ NE OLMALI?
Yıldırım Beyatlı DOĞAN*
İsmail Hamit HANCI**
ÖZET
Kan ve alkol düzeyi alkole bağlı davranış değişikliklerini açıklar mı? Bu
sorunun yanıtı hem EVET hem HAYIR olarak karşımıza çıkar. Aslında aklınızın
karışmasına hiç gerek yoktur. Çünkü içilen alkolün, insan bedeninde meydana
getirdiği davranışlar sözel etkilerin dışında bedene ve zihinsel sinir sistemine etki
ettiğinden gerçekte farklılıklar gösterir. Bu nedenle öncelikle sürücüler ve
vatandaşlar tarafından bu hususların bilinmesinde trafik güvenliği olduğu kadar can
güvenliği açısından da büyük yarar vardır.
Anahtar Kelimeler: Trafik, Kan, Alkol.
WHAT SHOULD BE THE BLOOD ALCOHOL LEVELS IN TRAFFIC?
ABSTRACT
Does the blood alcohol level explain behavioral changes related to alcohol?
The answer to this question will appear as both YES and NO. Actually, there's no
need for confusion. The reason for that is the fact that the behaviours caused in the
human body by the amount of alcohol consumed actually display differences as
they have not only have verbal effects but also affect the mental and nervous
system. That’s why,, first of all, awareness of drivers and citizens about these
issues, will of great benefit in terms of personal safety as well as road-traffic
safety.
Key Works: Trafic, Blood, Alcohol.
TRAFİKTE KAN VE ALKOL DÜZEYİ NE OLMALI?
Kan alkol düzeyi alkole bağlı davranış değişikliklerini açıklar mı? Bu
sorunun yanıtı hem EVET hem HAYIR olarak karşımıza çıkar.
Aslında aklınızın karışmasına hiç gerek yoktur. Çünkü içilen Alkolün, insan
bedeninde meydana getirdiği davranışlar gerçekte farklılıklar gösterir. Her ne kadar
Meyve ve sebzelerin hazmı sırasında ihmal edilebilecek düzeyde düşük alkol
oluşursa da bu konumuz dışıdır.
Normalde Hiç alkol almamış kişinin kanındaki alkol miktarı sıfırdır
Ve alkol almamış kişide davranış değişikliği de görülmez.
*

Prof.Dr. . Ruh Sağlığı Hekimi, Türkbilim Editörü
Prof.Dr, Adli Tıp Uzmanı. Adli Bilimciler Derneği Bşk. Türkbilim Editörü
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Kişi alkol tüketmeye başladığı zaman kan alkol değeri yükselir. Davranış
değişiklikleri Sıfır derecesinin üzerine çıkmakla başlar.
Bedene giden giren alkol doğrudan mideden kana oradan beyne gider.
Beyinde bilişsel işlevleri etkiler. Buna bağlı olarak
 Dikkat yoğunluğu,
 Dikkat süresi,
 Soyut düşünme,
 Zihinden hesap-kitap yapma,
 Öğrenme,
 Öğrenileni anımsama,
 Ani gelişen sorunlara doğru yanıt verebilme
 Sorun çözme becerileri aksar ve bozulur.
Bu özelliklerin etkilendiği kişi hesaplama yapabilir mi?
Olumsuzluk söz konusu olduğunda önlem alır mı yoksa yapay bir
hoşnutlukla anlamsız bir iyimserlik mi geliştirir?
Örneğin nasıl olsa ben hallederim böbürlenmesi mi gelişir?
Kimi eylemler söz konusu olduğunda beklenen kan alkol düzeyinin sıfır
olması gerekir. Hassas işler yapan bir yudum olsun içerek işine gitmez.
Ya da ertesi güne devam edecek bir sarhoşluğu göze alamaz. Bu nedenle
alkol içecekse işini yapmaz. Ya da ertesi gün işini etkileyecek şiddette içmez.
Demek ki kan alkol düzeyinin sıfır olması gereken özellikli haller söz
konusudur.
Hukuki düzenlemelerde gerek trafiğe çıkan sivil araç sürücülerinde gerekse
pilotlarda ulaşıma çıkılması için izin verilen kan alkol düzeyleri belirtilmiştir.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde sivil araçlar için Trafiğe çıkış için izin
verilen kan alkol düzeyi 0,50 Promil dir. “1 Litre kanda yarım gram alkol”
(Solunum Havasında Alkolmetre ile ölçülmektedir.
Kişinin solunum havasındaki alkol miktarı ölçülerek kan alkol miktarı
dolaylı olarak saptanmaktadır)
Promil, Alkolün 1000 ml kanda gram cinsinden miktarıdır.
Gerçekte alkolün hiç bir seviyesi sürüş için güvenli değildir. Ancak her
ülke belli bir riski kabul ederek kendi yasal alkol limitini belirlemiştir.
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Normal de Alkolün etkileri yaş, cinsiyet, tecrübe gibi bazı faktörlere bağlı
olarak bireyler arasında farklılıklar görülmekteyse de, genel olarak 0,2 promil
düzeyinden itibaren sürücülükte olumsuz etkilerinin de arttığı kabul
edilmektedir. Bu sınır kimi ülkeler tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.
Sivil havacılıkta da sınır 0,2 promil dir.
Bütün bu anlatımlarımızın nedeni alkol kullanmanın özellikle araç
kullanırken asla kullanılmamasını ve bundan doğabilecek tehlikelerin gerek
can ve gerekse mal kaybına neden olacağının bilinmesi içindir.
ALKOLÜN VÜCUT VE DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ÖLÇÜM
VÜCUT VE DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
DEĞERİ
Ruh halinin değişmesi, vücut ısısında hafif bir yükselme,
0.2 Promil
davranışlar üzerindeki kontrolün azalması
Belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve
0.5 Promil
muhakeme bozukluğunun başlaması. YASAL SINIR
Koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, tepki
0.8 Promil
zamanının, kendini kontrol etme becerisinin zarar görmesi
Sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar,
1 Promil
bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip
gelmeler
Ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge
1.5 Promil ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk
hali
Ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme
2 Promil
arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar
Reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide
3 Promil
bilinç kaybı
http://www.trafik.gov.tr/Sayfalar/AlkolluAracKul.aspx
Tabi Aynı miktardaki alkol bir kişiden ötekine, hatta aynı kişide bir
zamandan ötekine (yorgunluk, uykusuzluk, açlık vs.) çok farklı etki
gösterebilmektedir. Kandaki alkol oranı saatte 12-20 mg/dl düşmektedir. Adli
Tıp Kurumu ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl azaldığını
kabul etmektedir. Bir gece önce fazla miktarda alkol alan bir sürücünün kanında
ertesi sabah yasal sınırların üstünde alkol çıkabilmektedir.
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DAHA ÖNEMLİ BİR DURUM PATOLOJİK ALKOL ZEHİRLENMESİ
HASTALIĞIDIR.
Kimlerde olduğu hemen belli olmayan bu durum sonuçları açısından son
derece vahimdir. Kişi alkol almaya başlar. Ya da çok az miktarda içmiştir. Süre
değişmekle birlikte genelde Birkaç saat içinde beliriveren bir şiddet davranışı
ortaya çıkar.
Kişi çevresindeki eşyaya ve insana ciddi zararlar verir. Kırıp döker;
yaralayıp öldürür. Daha sonra kişi olup biteni asla anımsamaz.
Sebep alkol müdür? Sebep alkolse eğer kan alkol düzeyi yüksek olmak
gerekir. Oysa kan alkol düzeyi yasal sınırın bile altındadır. Ancak sebep alkoldür.
Çünkü alkol beyninde işlevsel bir aksama yaşayan insanın beynindeki
elektriklenmeyi bozmakta ve ortaya sara/epilepsi benzeri şiddet dolu bir hal ortaya
çıkmaktadır. Sara hastası için dikkat etmesi gereken kimi ayrıntılar vardır; Güneş
ışığı, televizyondan gelen ışık, sıcak, bedensel hareket ve tabi alkol! Ancak hasta
her güneşe çıktığında her bedensel hareketinde her televizyon seyredişinde sara
nöbeti geçirir mi? Hayır, geçirmez. Hangi seferinde geçireceğini önceden bilmek
olanaksızdır.
Patolojik alkol zehirlenmesi de sara/epilepsi eş değerli bir hastalıktır. Ortaya
ancak Thompson Testi ile çıkabilir. Önce kişinin tıbbi öyküsü dikkatle elenmelidir.
Daha sonra kişiye sabahleyin aç iken EEG çekilir. Aynı kişiye 15 dakika sonra ağız
yolu ile 10 cc alkol verilir. 15 dakika bekleyip yeniden EEG çekimi yinelenir.
İkinci EEG’de beynin şakak/temporal lobuna özgü sara hastalığı belirtisi görülür.
EEG tetkikinin her türlü epilepside %30 oranında bilgi veremeyeceği düşünülürse
tek başına öykü bile yeterlidir. Kişiyi uyarmak ve sık aralıklarla denetlemek
gerekmektedir. Bu inceleme trafikle ilgili sağlık muayenelerinde yapılmamaktadır
Oysaki kimi mesleklerde, mesleğe alınan kişilerde alkol odaklı
değerlendirmelerde patolojik alkol zehirlenmesi mutlak surette elenmelidir.
Yasal olarak belli bir sınıra kadar alkol almış bir pilotun kullandığı uçağa
binmek ister misiniz? İstemezsiniz. Ancak binersiniz. Çünkü alıp almadığını
bilmezsiniz. Kim bilir?
Kanlı, ölümlü bir kaza. Ancak şoförün kanındaki alkol miktarı yasal
sınırlar içinde!
Ya sürücünün patolojik alkol zehirlenmesi hastalığı varsa..
O zaman çare tek görülmektedir. Alkolün etkisinde kaza yapan sürücünün
onlarca kişinin yaşamının sonlanmasına sebep olma ihtimali varsa,
İstisnasız tüm sürücüler için yasal kan alkol düzeyi 0 (Sıfır) Promil
olmalıdır
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
BU ON KASIM DAHA DA GÖRKEMLİYDİ
ÇAĞLARA SIĞMAYAN DÜNYANIN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK
DEVLET ADAMLARINDAN VE DE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN
KURUCUSU VE ÜLKEMİZİN BANİSİ BÜYÜK ATAMIZ EGE
ÜNİVERSİTESİNDE SARIZEYBEK İLE ANILDI

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebediyete intikalinin sekseninci yılında çok sevdiği İzmir’de farklı bir programı ile
anıldı. İzmir Valiliği himayesinde olduğu belirtilen anma töreni Ege Üniversitesi
tarafından gerçekleştirildi. Anma programına İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Üniversitelerin Üst Yönetimleri ve öğretim üyeleri,
vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü tarafından hazırlanan “Sarı Zeybek”
danslı anlatımı anma töreni ne büyük renk kattı ve beğenildi.
Tören her zaman olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler
için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından da İstiklal Marşı okundu..
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ NECDET BUDAK: “ÇOK CALIŞMAMIZ
GEREKTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ…”
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan anma programının
açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Cumhuriyetimizin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde O’nu anmak üzere bir
aradayız. Sözlerime başlarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 80.
yılında; bizlere miras bıraktığı bütün değerler için saygı ve minnet ile yâd
ediyorum diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Bizler; Atatürk’ün ‘Benim
naçiz vücudum bir gün elbet toprak
olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek
gelecek nesillere emanet ettiği bu
vatan
için
çok
çalışmamız
gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Necdet Budak 10 Kasım
ATATÜRKÜ
anma
törenleri
konuşmasında Atatürk ile ilgili çok
anlamlı konuşmasında özetle şunları
söyledi: “Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN, sadece Türk milletinin değil, tüm
dünyanın derin bir saygı ile andığı yol gösterici bir lider olduğunu ifade etti.
Atatürk azminin yanında son derece çalışkanlığı, askeri cesareti ve siyasi dehasıyla
da nice imparatorlukları dize getiren çağımızın en büyük lideri oldu dedi. Bu
nedenle büyük Atatürk, fikirleri ve öngörülerine dayanan ileri görüşlülüğü ile
gelecek nesillere yön vermekte ve çok anlamlı bir örnek teşkil etmektedir şeklinde
sürdürdüğü konuşmasını aşağıdaki cümlelerle tamamldı:
“10 Kasım, bizler için sadece bir matem günü değildir, olmamalıdır.
Atatürk’ü anarken aynı zamanda onu anlamak, fikri mirasını gelecek nesillere
aktarmak bizlerin görevidir. ‘Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık
gerekir’ diyen Atatürk, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yegâne yolu
olarak ilim ve fenni göstermiştir. Tam da bu sebepten dolayı ilim ve fennin yuvası
olan eğitim kurumlarına yani bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bizler, bu
sorumluluğun bilincinde olarak, yetiştirmekle yükümlü olduğumuz gelecek
nesillerimize bilimin rehberliğinde yol gösterip, O’nun fikirleri ışığında ülkemizi
ileriye
taşıyacak
bilim
insanlarını
Türkiye
Cumhuriyeti’ne kazandırmak
adına
tüm
gücümüzle
çalışıyoruz, çalışmaya devam
edeceğiz.” Diyerek bitirdi.
TÜRK HALK OYUNLARI,
TÜRK HALK MÜZİĞİ
ARDINDAN
Prof. Dr. Hasan MERT
“LİDER ATATÜRK”
Konferansını verdi.
Programda, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk
Oyunları Bölümü tarafından hazırlanan “Sarı Zeybek” Danslı Anlatım ile söz ve
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müziği Âşık Veysel’e ait “Atatürk’e Ağıt” müzik dinletisi katılımcılara duygu dolu
anlar yaşattı. EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından
hazırlanan “Son Sefer” isimli belgesel gösteriminin ardından Ege Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert’in verdiği
“Lider Atatürk” konulu konferans ile sona erdi. Ayrıca program kapsamında Ege
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
hazırladığı “Atatürk’ün Vefat ve Anıtkabir’e Nakli” isimli fotoğraf sergisi de
sanatseverlerle buluştu.
ON KASIMDAN GÖRÜNTÜLER…
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TÜRKBİLİM HABERLER
TÜRKİYE AÇISINDAN SON DERECE KAPSAMLI ÖNERMELER VAR*

Murat FERMAN*
Ulusal ve uluslararası gerek
yazılı basın ve gerekse bilimsel
dergilerde ayrıca radyo ve televizyon
kanallarında bilimin kamuya yayılması
faaliyetlerinde bulunmaktadır.
“Türkiye’nin yapısal reformlara
ihtiyacı var”
Türkiye ve dünyada meydana
gelen
gelişmeler
sonucunda,
ekonominin hangi rüzgârla şekilleneceği tüm sektörlerin gündeminde yer almaya
başladı. FED’in ABD’de attığı adımlar, AB’nin krizin etkilerinden kurtulamaması,
Türkiye’nin seçim sonrasındaki ekonomik ve siyasi yapısı, Cumhurbaşkanlığı
seçimi gibi pek çok konu, hem dünyanın hem de Türkiye’nin ekonomik rotasını
etkileyebilecek faktörlerin arasında yer alıyor. 2014’te Türkiye’nin daha düşük bir
büyüme sergileyeceğini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık gibi konuların
Türkiye’nin gündeminde olacağını söyleyen, Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Murat Ferman, ekonomimizin bugününü ve geleceğini yorumladı.
SİZCE ÜLKEMİZ VE DÜNYA 2013’TE NASIL BİR EKONOMİK
TABLOYLA KARŞILAŞTI?
2008’de çıkan kriz, 2013’te de etkilerini gösterdi. 2013’ün en önemli
açıklaması FED’in Mayıs’ta yaptığı açıklama oldu. FED, parasal genişleme
politikalarının düzenli olarak azaltılacağını açıkladı. 2008’in ABD’ye has bir kriz
olarak olacağı, krizin dünyaya etki yapmakla birlikte bu etkilerin, sınırlı kalacağı
yolunda bir beklenti vardı. “ABD’nin dışında, Uzak Doğu, Orta Asya gibi başka
pazarlar da var” dendi. ABD’deki bu krizin, 1929 krizi ya da 1979 petrol krizi
kadar etkili olmayacağını düşündük. Maalesef burada hatalı olduğumuzu gördük,
biraz romantik düşünmüşüz. AB’nin yetkin olmaması ve rezerv paranın dolar
olması nedeniyle, bu krizden tüm dünya etkilendi.
FED’in açıklamasının ardından, 2013’ün ortasına kadar bol paradan
yararlanan bizim gibi ülkeler, denizin kuruduğunu, paranın ana vatanına
dönebileceğini düşünmeye başladı. Bütün tablo değişti. Mayıs’ta yaşanan Gezi
Olayları ve 17 Aralık operasyonu da ekonomiyi çok etkiledi. 17 Aralık’taki
olayların piyasaya etkileri, yeni yeni silinmeye başladı. 2013, 2008’den itibaren
*
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devam eden genişlemeci politikaların birdenbire ortadan kalktığı, Türkiye
bakımından da “içeride bir politika belirsizliğinin” ortaya çıktığı bir dönem oldu.
Biz 2001’den 2013’e kadar siyasi risk ve belirsizliği iskonto etmiştik, yani
analizlerimize koymuyorduk. 2013’te bu riskler, uzunca bir müddetçe kalkmamak
üzere masanın üstüne oturdu. Türkiye’de özellikle büyümenin sürdürülebilirliği
konusunda ilk tehlike sinyallerinin geldiğini gördük. Enflasyon politikaları, fiyat
istikrarının temel göstergesidir. Maalesef enflasyon, Merkez Bankası’nın da itiraf
ettiği gibi biraz kontrolden çıktı. Yüzde 5 ve 6 hedeflerini geçti.
DÜŞÜK BÜYÜME, YÜKSEK ENFLASYON, YÜKSEK CARİ AÇIK
Türkiye’nin şu andaki ekonomik ve sosyal tablosu hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
2014’te düşük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari açık gibi ekonomik
büyümeyi kırılganlığın en üst aşamasına taşıyan unsurlarla uğraşacağız. Maalesef
Türkiye’de cari açığın küçülmesi, Türkiye’nin büyümesi üzerine engelleyici bir
etki yapıyor. Bu yüzden yapısal reformlara ihtiyaç var. Türkiye’de düşük büyüme
ve yüksek enflasyon, istihdamdaki gelişmelere olumsuz bir etkide bulunabilir.
Aynı zamanda kurdaki yukarı baskılar, derecelendirme kuruluşlarının muhtemel
değerlendirmeleri ve kredi notunda olası aşağı yönlü hareketler –ki yılın ikinci
yarısında bekliyorum- ve fonların anavatana dönmesi, Türkiye’yi hakikaten zor
günlerin beklediğini gösteriyor. 2013 Ocak’ta Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
“Mart-Nisan ve Mayıs’ta yapısal reformlara bakmamız gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin ilk hedefinin şu olması lazım: İhracatımız 150 milyar dolar, ara
malı ithalatımız 185 milyar dolar. Ara malı ithalatını ihracatımızla karşılamalıyız.
İhracatı artıracağız ve ithalatı da aşağıya çekeceğiz. Ondan sonra iyileştirme
çalışmalarına başlayabiliriz. İhracatın ithalatı karşılama oranını mutlaka yüzde
80’lerin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Şu anda yüzde 60’lardadır.
2014 sonu tahminlerinizi paylaşabilir misiniz?
2014 sonu tahminlerinde, dolar bakımından karşımıza iyi bir tablo çıkmıyor.
Doların ortalamasının 2.50 olacağını düşünüyorum. Dolar yılı 2.30’ların üzerinde
kapatacak. Özellikle siyasi risk ve belirsizlikler, jeopolitik sıkıntılar bunu ortaya
koyuyor. TL’nin değerli olması bu sefer başka sorunları gündeme getiriyor. Yüzde
8’in üzerinde bir enflasyon bekliyoruz, bu rakam yüzde 10’a doğru yaklaşabilir.
Gıda ve enerji fiyatlarından gelecek artışlar enflasyonu etkileyecek. Enflasyon
aşağı çekilmeyince, maliyetler artınca bu sefer istihdamda olumsuz gelişmeler
olacak. Ama önümüzdeki seçimlerin birleştirilme ihtimali, bu sonuçları
değiştirebilir. Çünkü seçim bir belirsizlik atmosferidir ve mali disipline zarar verir.
Merkezi bütçede şu anda AB’den iyiyiz. Ama mahalli idareler borçlulukta sınırda
yer alıyor.
“GLOBAL
MARKA
MEKANİĞİNE İNMELİYİZ”
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Sizce, Türkiye ekonomisindeki en büyük sorun nedir?
Bence Türkiye ekonomisindeki sorunlar, büyümede gerileme, enflasyonda
yukarı doğru gidiş, cari açıkta iyileştirme sağlanamaması ve reformların
yapılmaması. Türkiye’de ara elaman bulmak çok zor. Sanayiye teşvik veriyoruz
ama sanayide çalışacak insan bulamıyoruz. Bizde sanayi işçisi geleneği yok.
Türkiye’deki sorun genç dinamizmin iyi kanalize edilememesi. Bunlar tabii ki
eğitimle çözülecek ama eğitim, orta ve uzun vadede etkilerini gösteriyor. İnsanların
çok boyutlu düşünmesini sağlamalıyız ve sürdürülebilirlik kavramını ortaya
koymalıyız. İnsanlar sadece bugünü kurtarmakla kalmamalı, onların tasarruf
etmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmalı. Bir de global marka çıkarmak
konusunda işin mekaniğine inmemiz gerekiyor. Herkes “inovasyon”, “buluş”
diyor. Ama bunun nasıl olacağına dair bir yol çizilmiş değil. Bu aslında diyet
yapmak gibidir. Herkese aynı diyeti veremezsiniz. Mühendisle muhasebeci aynı
dili konuşmuyor. Tasarımcılar yapıyor, muhasebeci “Bu para kazandırmaz” diyor
ve proje bitiyor. Nasıl yeni ürün geliştirmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Global
marka üretme yolunda ayakları yere basan şeyler yapmalıyız.
Türkiye’deki
düşünüyorsunuz?

“orta

gelirlilerin”

ekonomik

durumu

hakkında

ne

Refah düzeyi düşük kesimlere hükümet öncelik verdi, fakat orta geliri olan
kesimlerde, özellikle şehirli kesimlerde bir sıkışma ve unutulma durumu oldu.
Gelir dağılımında bozulma meydana geldi. Türkiye’de insanlar, karı - koca
çalışarak çocuklarını zorlukla özel okulda okutabiliyorlar. Bu sıkıntı verici bir
durumdur. Nüfusun kalitesini de bozuyor çünkü daha az sayıda çocuk yapılıyor.
Toplumda çok önemli olan fikir liderlerinin ortaya çıkması engelleniyor. Bu ilerde,
sürdürülebilir kalkınmaya ket vuracak.
ARA SPOT: “Refah düzeyi düşük kesimlere hükümet öncelik verdi, fakat
orta geliri olan kesimlerde, özellikle şehirli kesimlerde bir sıkışma ve unutulma
durumu oldu. Gelir dağılımında bozulma meydana geldi. Türkiye’de insanlar, karı
- koca çalışarak çocuklarını zorlukla özel okulda okutabiliyorlar. Bu sıkıntı verici
bir durumdur.. Nüfusun kalitesini de bozuyor çünkü daha az sayıda çocuk
yapılıyor. Toplumda çok önemli olan fikir liderlerinin ortaya çıkması engelleniyor.
Bu ilerde, sürdürülebilir kalkınmaya ket vuracak.”
“DENGELEYİCİ POLİTİKALAR GELİŞTİRMELİYİZ”
Önümüzdeki kısa ve orta vadeli süreci ülkemiz açısından nasıl
görüyorsunuz?
Türkiye, önümüzdeki kısa ve orta vadeli süreçte çok büyük risklerle karşı
karşıya kalacak. Bu risklere karşı daha dayanıklı olmak için bünyemizi
sağlamlaştırmamız ve objektif olarak durumumuzu incelememiz gerekiyor.
Yumuşak karnımızı sertleştirdiğimiz oranda başarılı oluruz. Yumuşak karın, cari
açıktır. Cari açık aslında bir sonuçtur. Cari açığa baktığınız zaman şu sonuçlar
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ortaya çıkar: Enerjide dışa bağımlısınız, dünya markanız yok, ithalat oranınız
yüksek, katma değerli ürünler üretmiyorsunuz. Türkiye ezberlerle bir yere
gidemez. İşsizlik nasıl önlenir sorusuna yıllarca şu cevap verildi: “İşsizlik, emek
yoğun sektörlere yatırım yaparak önlenir.” Doğru. Peki, modern anlamda rekabetçi
teknolojiler, emek yoğun teknolojiler midir makine yoğun teknolojiler midir?
Elbette teknoloji yoğun olmalıdır. Beş kişinin yapacağı bir işi tek makine yapıyor.
Her alanda iyi olamayabiliriz ama iyi olduğumuz şeyi daha iyi yaparak katma
değeri artırmalı ve oradan para kazanmalıyız. İthalatı tamamen yok saymamız,
dengeleyici dış politikalar yapmamız gerekiyor.
Türkiye’nin 2023 vizyonu hakkına ne düşünüyorsunuz?
Bence bu iyi hedef oldu, insanlar ilk defa böyle şeyleri tartışmaya başladılar.
Ama şöyle bir sorun var, “Planlarda sapma olduğu zaman ne yapılacak?” Düzeltme
planı, modifikasyon, revizyon… Bence, bu konuda ciddi düşünmenin zamanı geldi.
Bu devirde yüzde 5’in üzerinde enflasyona sahip bir ülkeyi ne yazık ki kimse
ciddiye almaz. Enflasyonu aşağıya indirmemiz lazım. Enflasyon bir yanılsamadır,
olamamışı “olmuş” gibi göstermektir. Enflasyon ve kayıt dışı, ekonomik tabloyu
karartır ve ne olduğunu göremezsiniz. Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında yeni
bir yapıya gitmesi gerekiyor.
ARA SPOT: “Türkiye, önümüzdeki kısa ve orta vadeli süreçte çok büyük
risklerle karşı karşıya kalacak. Bu risklere karşı daha dayanıklı olmak için
bünyemizi sağlamlaştırmamız ve objektif olarak durumumuzu incelememiz
gerekiyor. Yumuşak karnımızı sertleştirdiğimiz oranda başarılı oluruz. Yumuşak
karın, cari açıktır. Cari açık aslında bir sonuçtur. Cari açığa baktığınız zaman şu
sonuçlar ortaya çıkar: Enerjide dışa bağımlısınız, dünya markanız yok, ithalat
oranınız yüksek, katma değerli ürünler üretmiyorsunuz. Türkiye ezberlerle bir yere
gidemez.”
AB, BİR BİRLİK AMA BERABERLİK DEĞİL
Önümüzdeki yıl ve orta vadeli süreçte küresel ekonominin aktörleri olan
ABD ve AB’nin ekonomilerinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz,
beklentileriniz nelerdir?
ABD 2008’de, kendisinden kaynaklanan krizin etkilerinin giderilmesinde,
yönetilmesinde oldukça başarılı bir rol oynadı. Krizin bedelini, kur yükselmesi
olarak gelişmekte olan ülkelere fatura etme yoluna gitti. ABD’de genişleme
unsurunun durduğunu biliyoruz, piyasaların da biraz daha yere sağlam basacağını
görüyoruz. Özelikle istihdam gibi somut unsurlara baktığınız zaman, ABD
ekonomisinin tekrar rayına oturduğunu ve ayakları üstünde yükseldiğini görüyoruz.
Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’deki gelişmeler, Türkiye’ye de etki
edecek.
AB, bir birlik ama beraberlik değil. AB, çok keyifli bir proje olmasına
rağmen, politika eksiklikleri ve bencilliklerle yoluna devam edemedi. “Çok vitesli
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AB” diye bir tabir vardır. Aynı oto yolda kimleri birinci viteste kimileri dördüncü
viteste gider. AB, Güney Kıbrıs’ı hiçbir şart sağlanamadan içine aldı. Bence
AB’nin tutarsızlık süreci orada başladı. Güney Kıbrıs’ın, sorunları çözülmüş,
demokratik ve kalkınmacı bir ülke olması gerekiyordu. Güney Kıbrıs’ı politik
nedenlerle aldılar ama onun bedelini de ağır şekilde ödüyorlar. AB Merkez
Bankası, karar alması da çok uzun sürüyor. Karar aldıktan sonra uygulamıyorlar.
AB’deki enflasyon 0,8’den 0,5’lere iniyor. Daha da aşağıya inerse deflasyon yani
durgunluk olur. Bu AB için felaket olduğu gibi Türkiye için de büyük bir sorun
olur. Çünkü ihracatımızın yüzde 45’ini AB ülkelerine yapılan ihracat oluşturuyor.
“ÇİN ‘KALİTELİ MAL YAPARIZ’ İMAJINI YERLEŞTİRMEK
İSTİYOR”
Çin’de nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Çin, büyüme oranlarıyla dünya lokomotifi olmaya başladı ama konut
sektöründeki balon etkisi ve gölge bankacılık gibi unsurları çözmeleri ve altyapı
yatırımlarına önem vermeleri gerekiyor. Çin, iç tüketime de dönmek zorunda.
Çinliler, “Çin malı kalitesiz maldır” imajını silip, “Çin, kaliteli mal yapar” imajını
yerleştirmek istiyor. Otomotiv sektöründe de böyle bir sıkıntıları var. En saygın
şirketlerin güvenlik testlerinden geçmelerine rağmen, Çin malı otomobil, tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalitesiz otomobil olarak algılanıyor ve tercih
edilmiyor. İmaj sorununu maalesef aşamıyorlar. Türkiye’nin bence Çin’le daha
yakın ilişkiler kurması lazım, ticari ilişkilerimizi artırmalıyız. Bizim yeni pazarlar
bulmamız gerekiyor, Çin bu pazarlardan biri olabilir. Bence, Asya’ya açılan kapı
Tayland. Tayland, Uzak Doğu’ya sıçrama tahtası, imalat ve depolama yeri olarak
çok önemli bir konumu var. Uzak Doğu’nun otomotiv için de önemli bir pazar
olabileceğini düşünüyorum.
“KREDİ VE KREDİ KARTI KULLANIMI DAR BİR KISKAÇTA”
İç talebi canlandırmak ekonomiler için önemli mi? İç talebi canlandırmak
için ne gibi teşvikler uygulanmalı?
Geçtiğimiz yıl, iç tüketimi destekleyen bir büyüme yaptık. Bu noktada, kredi
kullanımındaki artışlar, orta ve uzun vadede ekonomik dengeleri bozacak sinyaller
veriyor, cari açığı destekleyici unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Onun için önleyici
değil ama ket vurucu bir takım önlemler alındı. 2014, iç talebi canlandırmak
bakımından fazla opsiyonların olmadığı bir yıl. Seçim ekonomisi uygulanırsa,
piyasada para bollaşırsa, projeler genişlerse o zaman göreceli bir refah artışı
olabilir. Ama vatandaş, özellikle kredi ve kredi kartı kullanımında eskisinden daha
dar bir kıskaçtadır. Özellikle tüketim malları üzerinde ağır vergi artışları oluyor.
Türkiye’de dolaylı vergiler, dolaysız vergilerin neredeyse 1,5-2 misli. Dolaylı
vergiler en adaletsiz vergidir. Hükümet son 10 yıl içinde kurumlar ve şirket
vergilendirmesi konusunda olumlu gelişmeler kaydetti, maliye sistemimiz gelişti
ama vatandaş nezdindeki vergilerin yükünde bir değişiklik olmadı.
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“OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİLER ÇOK ARTTI”
Sektörel olarak değerlendirdiğinizde “otomotiv sektörünün” bugününü ve
yarınını nasıl yorumluyorsunuz?
Otomotiv sektörü açısından bence 2013 çok iyi geçti. Ama her rekor aynı
zamanda bir pazar doygunluğuna da işaret eder. 2014’teki muhtemel sıkıntıları
sektör biliyordu ve gözlüyordu.
Otomotiv sektörü üzerindeki vergiler çok arttı. Çok ağır vergiler alınıyor
ama bunun karşılığında vatandaşa ve sektöre hizmet verilmiyor. Ben bu kadar vergi
ödüyorum, ama park yeri bulamıyorum, trafik sorunu hala çözülebilmiş değil, can
güvenliğim yok, hurda otomobillerin tasfiye edilmesi için gerekli adımların hepsi
atılmıyor… Otomotiv sektörüne yönelik “bütüncül” bir yaklaşım yok. “Biz
satalım, daha sonrasına karışmayalım” deniyor.
Otomotiv sektörünün bayi bölümünde çok olumlu gelişmeler oldu.
1990’larla birlikte bayilik sistemi bir değişim yaşadı. Bayilere şu söylendi: “Sadece
para sahibi olmak yetmez, oyunun ve takımın bir parçası olacaksın. Çünkü
müşterinin mutluluğuyla para kazanacaksınız.” Bayilerdeki bu gelişme tabii ki
otomotiv sektörüne de olumlu yansıdı. Elemanlarını seçerken daha dikkatli olmaya
başladılar. Burada şu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Sektörün, yetişmiş
elemanlarını elinden kaçırmaması gerekiyor. X markanın bir satış elemanının
sektörü terk etmesindense rakibe geçmesi daha faydalı.
Sektörde ne gibi iyileştirmelerin yapılması gerekiyor?
Otomotiv “satış” odaklı bir sektördür. Ama satışla her şey bitmiyor.
Sektörde iyileştirmeler yapılması lazım. Sigorta ve bakım paketi, aksesuar ve diğer
unsurların çeşitlendirilmesi gerekiyor. Tamir-bakım ve yetkili servis konusunda,
müşterilerde oluşmuş bazı yanlış algıların da düzeltilmesi lazım. Türkiye yollarına
göre dizayn edilmiş ve daha tasarruflu araçların müşteriye sunulması gerekiyor.
Otomotiv distribütörleri kârlarını sadece otomobil satışına indirgememeli, bütüncül
bir yaklaşım benimsemeliler.
ARA SPOT: “Otomotiv sektörünün bayi bölümünde çok olumlu gelişmeler
oldu. 1990’larla birlikte bayilik sistemi bir değişim yaşadı. Bayilere şu söylendi:
“Sadece para sahibi olmak yetmez, oyunun ve takımın bir parçası olacaksın. Çünkü
müşterinin mutluluğuyla para kazanacaksınız.” Bayilerdeki bu gelişme tabii ki
otomotiv sektörüne de olumlu yansıdı. Elemanlarını seçerken daha dikkatli olmaya
başladılar. Burada şu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Sektörün, yetişmiş
elemanlarını elinden kaçırmaması gerekiyor. X markanın bir satış elemanının
sektörü terk etmesindense rakibe geçmesi daha faydalıdır."
Ulusal ve uluslararası radyo ve televizyon kanallarında bilimin kamuya
yayılması faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
KENTLERİN SAĞLIĞI KİŞİLERİN SAĞLIĞI KADAR ÖNEMLİ
Hatice DURSUN*

SUSAMLIK TESİSLERİ’NDE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ENCÜMEN
TOPLANTISI DÜZENLENDİ.
Sağlıklı Kentler Birliği, 72 üyesi belediyeye, her türlü danışmanlık hizmeti
ve proje desteği veriyor. Sağlıklı Kentler Birliği encümen toplantısı, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in başkanlığında düzenlendi.
Sağlıklı Kentler Birliği encümen toplantısı gündem maddeleri arasında; 2019
performans programının görüşülmesi, 2019 yılı mali bütçesi, 2020-2021 yılları
tahmini bütçelerini değerlendirilmesi ve 14 Aralık 2018 Uluslararası Sağlık
Kongresi programı yer aldı.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Sağlıklı Kentler Birliği Encümen
Toplantısında yaptığı açıklamada; “Bugün Sağlıklı Kentler Birliği’nin encümen
toplantısını sayın başkanımızın önderliğinde Burdur’da yapıyoruz. Avrupa
Hareketlilik Haftası etkinlikleri içerisinde Burdur’da yaklaşık 5 gündür devam
eden ve Sağlıklı Kentler Birliği encümen toplantısının ardından bir bisiklet turuyla
farkındalık yaratarak vatandaşımızın daha hareketli olabilmesi için gayret
göstereceğiz. Sağlıklı Kentler Birliği’nin encümen toplantıları zaman zaman farklı
yerlerde yaparak, Sağlıklı Kentler Birliği’nin faaliyetlerini, Türkiye’de farklı
illerde sesini duyurmaya çalışıyoruz.
Bu anlamda da kentlerin sağlığı, kişilerin sağlığı kadar önemli ibaresinin
altını da çizmek istiyoruz. Bugünde toplantıyı birlik başkanımızın önderliğinde

*

22 Eyl 2018, Burdur Gazetesi.
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Burdur’da gerçekleştirip Burdur’un da Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olduğunun
altını bir kez daha çizmiş olacağız.” Deyip katılan herkese teşekkür etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Sağlıklı Kentler
Birliği encümen toplantısıyla ilgili olarak konuşmasında; “ Bugün burada Sağlıklı
Kentler Birliği toplantısı için birlikteyiz. Burdur’da olmaktan mutluyuz. Aslında
Burdur-Antalya, Antalya-Burdur birbirinin ayrılmaz parçaları. Kendi
memleketimizde gibiyiz. Çünkü Antalya’da yaşayan Burdurluların sayısı herhalde
Burdur’dan fazladır. Dolayısıyla kendimi burada misafir olarak görmüyorum. Biz
burada ev sahibi de sayılabiliriz. Burdur Belediye Başkanı’mızın sayesinde de
böyle bir toplantıyı gerçekleştireceğiz.
Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler
Ağı’nın Türkiye temsilcisi olan Sağlıklı Kentler Birliği’in kuruluşu 2005 yılına
kadar gidiyor. O günden bu yana sağlıklı kentsel gelişmeyi öncelikleyen ve
belediyelerimize bu konuda önderlik yapan, fikir önderliği yapan projeler
kapsamında destekler getiren önemli bir belediyeler birliği ve 72 belediyeye ulaşan
üye sayımızla üyelerimize her türlü danışmanlık hizmetinin verildiği, her türlü
proje desteğinin verildiği bir birlik. Gündemimizi tamamladıktan sonra bizler
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında başkan bizi bisikletle gezdirecek. Bende
özellikle bisiklet yollarını şehirlerimizde en güzel şekilde genişletilmesi ve
gerçekleştirilmesi hususunda farkındalık oluşturulması adına bu etkinliği
önemsiyorum ve Sağlıklı Kentler Birliği olarakta bisiklet yollarının
belediyelerimizde en yoğun bir şekilde kullanılması içinde farklı gayretleri bir
taraftan ortaya koyuyoruz.” Dedi.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
AĞRI’NIN GÖZDESİ: İSHAK PAŞA SARAYI
Türk mimari tarihinin en güzel eserlerinden İshak Paşa Sarayı, Ağrı’da
bulunuyor. Yapımı 99 yıl süren İshak Paşa Saray’ı yerli ve yabancı turistler
tarafından yoğun ilgi görüyor.
Erdoğan GÜMÜŞ
Ağrı Dağı’nın yamacında, dört bin iki yüz metrede bir göl
var, adına Küp gölü derler. Göl bir harman yeri
büyüklüğündedir. Çok derinlerde. Göl değil bir kuyu. Gölün dört
bir yanı, yani kuyunun ağzı, fırdolayı kırmızı, keskin, bıçak ağzı
gibi ışıltılı kayalarla çevrilidir. Sonra gölün mavisi başlar. Bu, bambaşka bir
mavidir... Gülbahar, Ahmed'i Küp Gölü'nde yitirdi. O gün bugündür, Küp
Gölü'nün oralardan geçenler, gölün kıyısına oturmuş, kara, ışık gibi akan uzun
saçlarını sırtına sermiş, başı iki elleri arasında gözlerini som mavi suya dikmiş
Gülbahar'ı görürler. Arada sırada Ahmet, gölün sularında Gülbahar’ın gözüne
gözükür, Gülbahar kollarını açıp Ahmed'e yürür ve “Ahmet, Ahmet!” diye bağırır.
Sesi bütün dağda yankılanır.
Göl kaynar, Ahmet silinir, Gülbahar silinir, küçük ak bir kuş gelip kanadını
suyun som mavisine batırır ve sonra da bir atın kapkara gölgesi suyun üstünden
gelir geçer.
"Ağrı Dağı Efsanesi kitabında böyle betimler Yaşar Kemal, birbirine
kavuşamayan Gülbahar ile Ahmed’in İshak Paşa Sarayı’nda geçen destansı
aşklarını!
İshak Paşa Sarayı’nın
görkemli
binasının
kuzeybatı
köşesindeki
kapısından içeri girip 21
basamaklı
merdivenlerden
iner
inmez zindan karşıma
çıkıyor.
Hücre
bölümlerinde dolaşırken,
taş duvarların buz gibi
soğukluğunun etkisiyle
bedenimin
titrediğini
hissediyorum. Gözlerim,
duvar seviyesinin üst kısmında bulunan küçük mazgal pencereden içeriye süzülen
ışığa takılıyor. Sanki ışık değil, zindanın duvarlarında süzülen Yaşar Kemal’in
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kitabındaki satırlardı… Doğubayazıt’a 8 km mesafede, ovaya hâkim dik bir tepe
üzerinde bir masal dünyasından fırlamışçasına, tüm heybetiyle görenleri kendine
hayran bırakan İshak Paşa Sarayı, içine girdiğim andan itibaren büyüleyici
atmosferi ve efsaneleri ile bütün ruhumu sarıp sarmalıyor. Saray, kitabesinden
anlaşıldığı üzere 1784 yılında Çıldıroğulları'ndan II. İshak Paşa döneminde
yaptırılmış. Osmanlı mimarisinin, Anadolu’da günümüze ulaşabilen tek saray
yapısı olarak kabul ediliyor. 7600 m2’lik bir düzlem üzerine oturtulan saray, üç
tarafı sarp dik bir tepe üzerinde inşa edilmiş. Sarayın, bazı bölümleri tek, bazı
bölümleri iki, bazı bölümleri ise üç katlı ve iki büyük avlu çevresinde oluşturulan
bölümlerden meydana getirilmiş. Sarayın 366 odası var. Saray öylesine büyük ki,
içinde barındırdığı cami, divan odası, fırın, mutfak, ahırları ve hamamıyla sanki
küçük bir şehir... Topkapı sarayına benzetenler de var. Konumu, görkemli
mimarisi, anıtsal tak kapıları, taşa hayat veren motifleriyle tam bir sanat abidesi.
Bu taş yapının her karesinde Selçuklu sanatının karakteristik özellikleri yer alıyor.
Ancak uzmanlar, Barok-Rokoko gibi dönemin Batı etkisinin yanı sıra İran’ın
etkileriyle de yoğrularak değişik ve etkileyici bir karakter ortaya çıktığını, farklı
medeniyetlere ait izleri olsa da saraydaki motiflere ve kompozisyonlara
bakıldığında geleneksel Selçuklu sanatının ağır bastığını söylüyor.
Sarayın dikkat çekici özelliklerinden biri de saraydaki ısıtma yöntemi. Şöyle
ki; ocaklarda ısıtılan sıcak suyun, toprak künkler vasıtasıyla yapı içerisinde
dolaştırılmasıyla bir nevi kalorifer sistemi oluşturularak iç mekânların ısıtılması
sağlanmış. Özellikle bölgenin iklim koşulları da göze alındığında, o dönem
itibarıyla ne kadar ileri bir ısıtma sistemi olduğu bugün hâlâ şaşkınlık ve
hayranlıkla karşılanıyor.

Sarayın iki büyük avlusu var. Birinci avludan ikinci avluya Gotik tarzda
anıtsal taç kapıdan geçiliyor. Taç kapı başta olmak üzere, sarayın birçok
bölümünde ve mezarlığında sıkça işlenen ve uzun ömrü temsil eden servi ağacı
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motifi gibi kabartma tekniği ile yapılan değişik figürler, geleneksel Türk - İslam
sanatının güzel örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Kime ait olduğu bilinmemekle
beraber İshak Paşa’nın yattığı var sayılan sekizgen planlı türbe, hareketli
cephesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca avluda, bölge halkı arasında 'süt çeşmesi' olarak
bilinen, bir musluğundan süt, bir musluğundan su aktığı söylenen bir çeşme
bulunuyor. Çeşmenin üzerinde, su ile gül arasındaki aşkı sembolize eden bir damla
motifinin içinde kıvrık dal ve yapraklarla birlikte işlenmiş gül motifi oldukça ilgi
çekici detaylardan biri.
Saraya 500 metre uzakta bulunan, büyük
İslam âlimlerinden 'Mem u Zin' adlı eserin
sahibi Şeyh Ahmedi Hani’nin Türbesi ve yanı
başındaki cami de bölgede en çok ziyaret
edilen inanç turizmi merkezlerinden olma
özelliğini taşıyor.
Attığımız her adımda tarih, baktığımız
her bir köşesinde sanat, incelediğimiz her bir
motifte Türk - İslam kültürüyle yoğrulmuş
Selçuklu sanatının geleneksel örnekleri
karşısında hayran kalıyor ve büyüleniyorum.
Saraya girdiğim andan itibaren çiseleyen
yağmur yavaş yavaş artmaya başlıyor. Sarayda
kullanılan taşın rengi kızıl toprak bir tonda
olduğundan, kapalı hava ve yağmurun etkisiyle
fotoğraf karelerimde harika renk tonları
yakalayabiliyorum.
Fotoğraf çekerken aniden gözlerim havada uçan bir akkuşa takılıyor.
Kanadını som mavi suya batırmış bir akkuş mu, diye dikkatlice bakmaya çalışırken
rehber arkadaşımızın
- Arkadaşlar dönüş vakti geldi, lütfen gecikmeyelim! Sesiyle irkiliyorum...
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
BİR GAZİ VE BİR SAVAŞ ANISI
85 YAŞINDAKİ BİR KIBRIS GAZİSİ KOMANDONUN YAPTIĞI
CANLI SUNUMUNDAN TİTRETEN DÜŞÜNDÜREN GERÇEKLER VE
ANILAR..
Ali Aslan DODURGA
Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi 50.Yıl Amfisi tarihi günlerinden
birini daha yaşadı...
Adli Bilimciler Derneği ve Adli Tıp Anabilim Dalınca Organize edilen,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Kemal Köprülü nün sonuna dek
izlediği konferansta 13 Aralık 2018 yılının Çarşamba günü saat 12.30'da Kıbrıs
fatihi kahraman muharip gaziler bir araya geldiler...
Hepsi de çakı gibi, dimdik, vakurla ve gururla bir duruş içindeydiler.
Hepsinin gözleri çakmak çakmaktı...
Selamlaştılar...
Kucaklaştılar...
Hasret giderdiler...
O yaşlı ama dimdik bedenler yalnızca komutanlarının ellerini öpmek için
eğildi...
Açılışı yapan Prof.Dr. Hamit Hancı Adli Tıp ve Adli Bilimlerin Savaş ve
Çatışmalarda görevlerini belirterek, Yasak Silahların Kullanımı, Dokunulmazlığı
olan sağlık personeli ve hastanelere yapılan saldırılar, Savaş esirlerine yapılan
insanlık dışı muamele gibi konuların tespitinde Adli Bilimlerin önemini anlattı.
A.Tetik in kitabına göre
Zamanın Hilali Ahmer Cemiyeti (Kızılay) Başkan Yardımcısı Dr. Besim
Ömer in Uluslararası Kızılhaç Dernekler Federasyonuna gönderdiği mektupta, 1.
Dünya Savaşında. Artvin bölgesindeki çatışmalarda yasak olan dumdum kurşunun
kullanıldığının bölgede ki Adli Tıp Uzmanı Dr. Bahattin Şakir den öğrenildiğini
söyledi.
Kendisi de Adli Tıp Uzmanı olan Hancı, anılan cephe de savaşan dedesi
İbrahim Ethem Hancı’nın bir kolunun kullanılan dumdum kurşunlarıyla
sakatlanmış olduğunu ve harp malulü olduğunu ekledi.
Ve o an geldi...
Cemal Paşa
Başladı anlatmaya...
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Gümbür gümbür...
Mikrofonu reddetti Cemal Eruç paşa...
"Ben bir komandoyum, sesim salona yeter!" dedi..
Ve yetti!
Anlattıkça sessizleşti koskoca salon.
Nefesler tutuldu...
Çıt yoktu!
Komutan yalnızca anlatmakla kalmadı. Kendi elleriyle çizdiği (üstelik
topografik özellikli!) savaş haritalarını ve çok özel fotoğrafları da paylaştı
perdede...
O ne müthiş bir hafıza yarabbi...
Anlattıkça beraberindeki o her biri ayrı kahraman isimleri de saydı tek tek...
Saydıkça zarif ve mahcup tonlarda sesler duyuluyordu salondan...
"O benim" ...
Bütün tüyler diken diken...
Tek tek gösteriyordu paşa, işte o kahraman!
Eller gizleyerek gözlere gidiyordu, akan yaşları çaktırmadan silmek için...
Ve bir gazi; "onlar da burada!" deyivermişti...
Kalbim durayazdı...
Kaskatı kesilmiştim...
Kakakaldım öylece bir süre...
"Onlar"ın Kıbrıs Şehitlerimiz olduğunu biliyordum...
Kahraman komutan,
Gaziler,
Şehitler,
Ve
Daha kimbilir kimler, kimler...
Her kula her zaman nasip değil böyle bir ortam...
85'i devirmiş komutan anlattıkça coştu...
Coştukça da gençleşti ve dirileşti...
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Yaklaşık 2 saat boyunca tam bir performansla ayakta verdiği konferansta
yorulmak nedir bilmedi...
Yine yaşıyordu resmen gazimiz...
Ve yaşatıyordu yine...
O muazzam günlere geri döndük tüm salon...
Daha önemlisi;
Biz de katıldık savaşa...
Resmen savaştık aslanlar gibi...
Konferans bitmedi...
Asla bitmeyecek...
Bu konferans Türk'ün konferansı!
Türklüğün konferansı...
Tüm dünya ilelebet dinleyecek!
Ve
Ezberleyecek.
* * *
Salonu bu muhteşem gün için hazırlayan değerli bilim adamı Prof. Dr.Hamit
Hancı hocamıza, lojistik ve sosyal desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli
güvenlik insanı Metehan Uzgur hocamıza ve katılımları ile konferansa ayrı bir
anlam katan Kıbrıs Büyükelçisi Sn. Kemal Köprülü .'ye minnet ve
şükranlarımızla,
DODURGAMAN, 13.12.2018 ANKARA
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TÜRKBİLİM HABERLER
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU
Nutiye KAPAN*
İzmir’in Foça ilçesinde Foça Milli Eğitim Müdürlüğü ve Foça Belediyesi
desteği ile Reha Midilli Kültür Merkezi’nde ve Foça Komando Okulu’nda
‘’Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu’’ verildi. Sempozyumda; uyuşturucuya
alışma, alıştırılma nedenleri ve yöntemleri ile mücadelede dikkat edilmesi gereken
konular ayrıntılı olarak ele alındı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice
Demirbaş ve Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim
Görevlisi Uzman Psikolog Sevgi Güney konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumda;
uyuşturucu madde bağımlığının sebep olduğu psikolojik ve biyolojik sorunlar,
sigaranın uyuşturucuya geçiş maddesi olduğu, çocukların suç örgütlerine
karışmamaları için neler yapılabileceği, madde kullanan çocukların nasıl fark
edilebileceği ve güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Sigara
içen insanların esrar ve diğer uyuşturuculara geçme riski, içmeyenlere göre 8-10
kat daha fazladır. Öğretmenleri, ebeveynleri ve kardeşleri sigara içenlerin sigara
içmemeleri mümkün değildir. Ailelerin çocuklarını ilkokuldan sonraki
dönemlerinde de baskı kurmadan izlemeleri gerekir. Velilere çocuklarının
arkasında dolaşmalarının baskı unsuru olmadığını öğretmek gerekir. Çünkü bu çok
bileşenli örgütlü yapılar en küçük ayrıntıları ve zaafları bile kullanır. Çocukların
tanımadıklarının evinde kalmaması öğretilmelidir. Gece gittiği yerlerin bildik
yerler, bildik insanlar olmasına özen gösterilmelidir. Bunun ne ahlakla, ne
muhafazakârlıkla ilgisi vardır. Bunun tamamen çocuğun örgütlü herhangi bir suça
maruz kalmamasıyla ilgilidir.
Uyuşturucu kullanımına başlamanın ergenlik döneminde daha çok görülür.
Bu dönem ise sanılanın aksine ortaokul, lise değil üniversite bitene kadar devam
eder. Çocuğunuzdaki son dönemlerde değişken davranışlar gözlemlenmelidir.
Kılık, kıyafetinde değişiklik olmadığı halde çocuk fazla para harcıyorsa, nerelere
harcadığını söylemiyorsa, evden bir şeyler götürüp satıyorsa, para temin için akran
zorbalığı yapıyorsa, eve geç geliyorsa, hangi arkadaş grubunun içinde yer aldığını
söylemiyorsa, ailesiyle ilişkilerini olabildiğince kısıtladıysa ya da odasında çok
uzun saatler geçiriyorsa, yalan söylüyorsa, kıyafetleri kokuyorsa, kendine özen
göstermiyor aynı kıyafeti günlerce giyiyorsa, tuvalette uzun süreler kalıyorsa,
bakışlarında, konuşmalarında olumsuzluklar varsa, okul başarısı düştüyse bunlar
önemli ipuçlarıdır.

*

Hemşire, İzmir Foça Aile Sağlığı Merkezi
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SURİYE İZLENİMLERİ
ACILAR İÇİNDE YAŞAMAK
MUSA GÜVEN
Yorgun insanlar için akşamın geç vaktinde çalan bir telefon çoğu zaman o
insanı huzursuz eder. O kişi bilir ki o saatte gelen haber çokta iç açıcı bir şey
olmaz. Ama bu gün olduğu gibi güzel ve heyecanı verici de olabiliyor. Telefonu
açınca duyduklarımla bütün yorgunluğum gidiverdi. İnsani yardım için
hazırlanan dostlar gidecek ekipte olmamı istiyorlardı. Böylesi güzel ve insani
yardım organizasyonunda yer almak mutluluk verici bir durumdu. Seve seve kabul
ettim.
Böyle başladı yolculuk. Sabahın erken saatlerinde buluştuk dostlarla. Sabah
kahvaltısı yaparken yol ve yolculuk konuşulurken tüm arkadaşların gözlerinde
yüklendikleri ve yapacakları görevim mutluluğunu görmek mümkündü. Hamit
hocanın ( HANCI ) bilge kişiliği, Ferdi kardeşimizin (DİNÇSOY )mütevazı
tavırları, Ahmet kardeşimizin ( YARDIMCI )çalışkan, azimli hali, Sevgili Fuat’ın (
KAYA) analitik düşünce yapısıyla güzelden de öte bir yolculuğun geçeceğine
şimdiden inanıyorum.
Kaptanımız Hamit hoca yola çıkmadan önce ilk direktifini verdi : “
Kemerler bağlansın, azami hız 90 km’yi geçmeyecek “ diyerek sağ- Salim
yolculuğu başlattı.
Yolculuktaki hedef yanı başımızda devam eden savaş ve onun mağdur
ettiği yaşlı, çocuk, kadın, erkek... Kısacası mağdur ve mazlum insanlardı. Küçükte
olsa onlara yardım etmek, el uzatmak, yanlarında olduğumuz duygusunu
verebilmekti.
Kilis yakınlarında çoban bey denen bölgeden ülke dışına çıkarken ilerlemiş
yaşıma rağmen içimde taşıdığım duygular nedeniyle çocuklar gibi heyecan
duyuyordum. Önceden hazırlanmış özel izin belgelerimizle sınır ötesine geçerken
etrafta gördüğüm kargaşa ve alışık olmadığım güvenlik önlemleri arasından bizleri
karşılayan dostlarla buluştuk. Biraz Türkçe yarı Arapça ve tercüman yardımı ile
iletişim kurarak 6-7 araçlık konvoyla Suriye topraklarında yolculuk başladı.
Konvoyun önünde giden araçta ve bizim bindiğimiz araçlara monte edilmiş
otomatik silahların varlığı ve araçta bulunan milis güçlerinin elleri tetikte duruşları
nasıl bir coğrafyada bulunduğumuzun açık bir göstergesiydi.
İlk işimiz burada getirdiğimiz insani yardım malzemelerini bir depoya
indirmek olacaktı. Bu nedenle Uluslararası altın küre yardım Derneği yöneticileri
ile buluşuyoruz: Mahir ve Erol bey. Ömürlerini mağdur ve mazlumlara yardım
için adamış iki gönül insanı. Getirdiğimiz yardımları onların Yardımları ile taşıdık.


OPR. DR.
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Sonra biraz dinlenmek çokça da tanışmak için bu bölgede mağdurlara, yetim ve
şehit ailelerine el uzatan, yardımları organize ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına
öncülük eden Fırat derneğine geldik.
Camları kırık ve muşambalarla kapatılan, yerde bir kaç süngerin olduğu
odada yerlere oturarak içtiğimiz bir bardak suyun insan hayatında ne kadar değerli
ve mutluluk verici olduğunu anladım. Bizleri sevgiyle, sıcak samimi bir şekilde,
güler yüzle karşıladılar. Fırat Derneği Yöneticisi Cuma kardeşimiz bir Türkmen.
Bulunduğu bölgedeki ihtiyaçları, sorunları anlatı. İçinde bulundukları şartlar ve
sıkıntılar hepimizi derinden duygulandırdı. Savaşın, emperyalizmin acı yüzünü bir
daha bizzat yaşayanlardan dinledik. Sadece sözlerle değil; vücut dilleri, yüz ve
gözlerindeki korku, tedirgin halleri de yaşadıkları insanlık dramını anlatıyordu.
Ekip zamanı çok iyi değerlendirmek için iyi bir program hazırlamış. Çoban
beyde bulunan tugay komutanlığından randevu alarak ziyaret ettik. Sayın
komutan ve o an orda buluna valimizle görüştük. Sivil toplun kuruluşları olarak
bizlere düşecek görev için hazır olduğumuzu söyledik. Yerel halkın ihtiyaçları ve
yapılacak konular hakkındaki bizleri bilgilendirdi.
Şimdi hedef çoban beyin Güney taraflarında bulunan bab lemon bölgesi.
Burası bir Türkmen bölgesi olup birkaç gün önce bombalı araç saldırına uğramış
bir bölge. Taziye ziyareti yapmak, küçük de olsa yardım götürmek niyetiyle yola
çıkıyoruz. Vakit öğle sonu, hava sıcak mı sıcak. Yine bir konvoy, yine koruma
çemberi... Havada esen delice bir rüzgâr var. Duyduklarım rüzgârın sesi değil
sanki. Bir çığlık, bir feryat duyuyorum. Ağlaşan çocuk sesleri, yok yok şehidin son
sözleri sanki, yada evladını, evlatlarını savaşta kaybetmiş bir düzine yetimle çaresiz
kalmış bir annenin insanlığa seslenişi.... Bu çöl sıcağında yayılan bu çaresizliği
bilmem duyan var mı?
Bab lemonda kum torbaları ve beton bloklar arasında zik-zak çizerek
ilerlerken görünen ve görünmeyen yerlerde elleri tetikte milis askerlerinin nefes
almadan bizlerin her davranışını takip ettiklerini hissedebiliyorum. Bizler dost
olarak bir dost karargâhını ziyarete gidiyor olsak da bu coğrafyada kim dost kim
düşman belli değil. Yâda gün veya günler içinde dostluklar bitiyor, dost bildiklerin
düşman olabiliyor. O atmosferde yaşayan bu insanların ruh halini anlamak
gerekiyor.
Fatih’in Aslanları Tugayına bu duygularla giriyoruz. Araçlarımızı park
edip bombalı aracın patlatıldığı alana doğru yürüyoruz. İnanılır gibi
değil, gördüğüm manzara karşısında insanlık adına utanıyorum. Araç diye ortada
bir şey yok, yanmış bir iki tonluk Demir yığını. Yerde kocaman bir çukur
ve çevrede 7-8 şiddetinde deprem olmuşçasına yıkılan, taş yığını haline gelen bina
kalıntıları...
Komutan tarafından kapıda sıcak bir karşılanış sonrası dostluğun göstergesi
mırra ikramı ve koyu ve samimi bir sohbet... Bu sohbette beynime yerleşen şu
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sözleri komutan anlatıyor, bu saldırıda eşini ve çocuğunu kaybetmiş. Eşi ona her
gün tembih ediyormuş: “ aman bey kendine dikkat et” diye. Onu anlatırken bir
taraftan gözyaşlarını silerken bir yandanda avuçlarını açıp ; “ ben kaldım ama o
gitti “ diyor. Durup durup bu sözleri tekrarlıyor: “ o yok artık, o gitti “ diyor.
İnsansan eğer haydi hâkim ol duygularına...
Gidecek yer çok, vakitte az. Ekibimiz hüzün dolu duygularla çıkıyor yola.
Yol boyunca çöl sıcağında yol boyunca kendi ülkesinde evsiz yurtsuz kalmış,
derme- çatma çadırlarda, naylon tente altında yaşam mücadelesi veren insan
manzarası ( aslında insanlık dramı ) görüp insanlık adına acı duyarak El Bab’ın
yolunu tutuyoruz.
Artık alışmaya başladığımız silahlı ortamda yine aynı manzara. Mevzilenmiş
askeri alanlardan sıkı kontrollerden ve engebeli bariyer aralarından
geçerek ilerliyoruz.
Burada El Bab polis müdürüne taziyede bulunuyoruz. Kalp krizi sonucu
vefat eden bu bölgenin tanınmış ve saygın bir eğitimcisi olan babası için. Bir çay
ikramı ve sohbet sonrası konaklamak için Çoban beye dönüyoruz.
Çoban beye dönmeden önce Mahir beyin teklifi ile savaş sonrası yardım
kuruluşlarının katkısı ile yapılan bir okulu ziyaret ediyoruz. Gördüğüm manzara bu
acılar içinde yüreğime ferahlık verdi. Gerçek manada modern bir eğitim yuvası
yapılmış. Destek veren emeği geçen herkese minnettarım. Allah onlardan bin defa
razı olsun.
Yorgun ama farklı duygularla ev sahibimiz Süleyman beyin misafir için
oluşturduğu eve geliyoruz. Bizler için verdiği yemek ve arkasında Osmaniyeli
hemşerimiz Ali’nin hazırladığı çayla yorgunluğumuzu atıp koyu bir sohbete
başlıyoruz. Sohbet güzel, dostluk güzel kendimizi sıcak bir aile ortamında gibi
hissediyoruz.
Tanımadığımız insanlarında olduğu bir ortam olunca sırayla kendimizi
tanıtıyoruz. Sıra O’na, Ali’ye gelmişti: “ adım Ali “ dedi sustu. Sonra, “ başka yok
Ali deyin yeter” dedi. Ali’nin hayat hikâyesi başlı başına trajedi. Bu satırlarla
sığmaz. Bana göre bir kahraman ama ona “ hayın “ damgası vurup hayatını
karartanlar şu anda vatan haini olarak yargılanıyor. Böyle garip bir dünya işte.
Bitmesini istemediğimiz bir sohbeti hepimizin bedenlerine vuran yorgunluk
sonlandırıyor. Gece gündüze göre biraz serin ama o deli- yakıcı rüzgâr yine
esmeye başladı. Rüzgârın sesinde yine çığlıkları, haykırışları duyar gibiyim.
Savaşın acımasız yüzünü içimden atamadan uyumaya çalışıyorum. Uyu
uyuyabilirsen.
Sabahın ilk ışıkları ile uyandım. Kâbus dolu rüyalarla geçen bir geceydi. Ev
sahibimizin yer sofrasında hazırlanmış olduğu kahvaltımızı yaptık. Bakla, nohut,
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yoğurt ve humus karışımı yerel bir yemek sundular. İlk defa yediğim bir yemekti
ve farklı bir lezzeti tatmanın keyfi ile afiyetle yedim.
Kahvaltı sonrası ilk şehidimiz Musa Özalkan adına yapılan kültür sitesini
gezme fırsatı bulduk. Tekerlekli bir sandalye ile bizi karşılayan müdür de bir savaş
kurbanıydı o sandalyeye mahkûm olmuştu. Ancak yılmamıştı. Savaş onu
yıldıramamış, şimdide mensubu olduğu toplum için kültür savaşı veriyordu.
Bizlere rehberlik eden Mahir ve Erol beylerin önderliğinde öksüz ve
yetimlerin çoğunlukta olduğu savaşın asıl mağdurları çocukları okullarında ziyaret
ederek bizler için küçük ama onlar için anlamlı hediyelerimizi verirken acıyı
mutluluğu yokluğun izlerini tekrar tekrar yaşarken kimi zaman yüreğimiz daraldı,
kimi zaman onların küçücük şeylerle mutlu oluşları ile bizde mutlu
olduk. Ayrılmak zordu. Koparcasına ayrıldık.
Bu arada bizi Elbab’a götürecek ekipte hazır olmuştu. Çok kötü bir yol ve
yolculuk sorası Elbab’a vardık. Her 3-5 km.de bir kontrol bölgesi vardı. Şeyh akil
tepesinde durduk tercümanımız ve rehber orda yaşanan olayları anlattığında tüm
direncimi kaybedip gözyaşlarımı tutamadım. Bilmediği topraklarda vatanı için can
veren, geride gözü yaşlı ana- baba ve eş bırakmış, babasız yetim yavrular bırakmış
o kahramanlarımız için dualar ederek ayrıldık. Yol üzerinde bulduğumuz bir
büfede içtiğimiz acı Türk kahvesi acılarımızı azaltan bir sakinleştirici gibi oldu.
Vakit çabuk geçiyordu. Gün öğle vaktini bir hayli geçmişti. Hava sıcak mı
sıcak. Bizi Mare bekliyor. Türkmen ve Arap nüfusunun oluşturduğu bir şehir.
Şehir demek bir hayli zor. Savaşın acı yüzünü taşında toprağında, yakılmış
yıkılmış ev ve iş yerlerinde adım başı görmek mümkün. Mare ; Korkmuş, ürkek ve
acı ile yoğrulmuş İnsanların yaşamaya çalıştığı, her şeye rağmen yeniden
hayata tutunmaya çalışan yorgun yüzlü insanların bulunduğu şehir....
Mare “El Vakkas Tugayı” bizi misafir ediyor. Komutanın makamında çaykahve içerken yedi yıllık savaşı ve yaşananları dinliyoruz. Savaşın acı yüzünü şu
cümleler net bir şekilde anlatıyor olsa gerekir: “ ilk savaş başladığımda birlikte
olduğum 15 arkadaşımdan iki kişi kaldık. “
Bu gün akşam yemeğini burada yedik. Sonra cezaevi müdürü Beşir beyi
ziyaret ederek çayını içip savaşın bir başka yüzünüzde ondan dinledik. Beşir Bey
ısrarla sabah kahvaltısına beklediğini söylemek sureti ile bizi yolcu etti.
Aslında Mare el Vakkas Tugay komutanı bizi misafir etmek istediyse de biz
Mahir ve Erol beylerin misafiri olmayı tercih ettik.
Altın küre yardım derneğinin kiralamış olduğu evin yolunu tutuyoruz. Ev
dedikse boş odalardan ve ara bölmede üstü açık bir alandan ibaret. Bir odada istif
edilmiş sünger yataklar, battaniye ve yastıklar. Bahadır kardeşimiz bizlere yardımcı
oldu. ( Bahadır; Altın Küre Derneğinin genç ve sempatik yeni yüzü ) Yan yana
yerlere sermek sureti ile yatak hane oluşturduk. Herkes yorgun yatar diye
220

Türkbilim Aralık 2018
düşünsem de günün değerlendirilmesi ve özellikle Mahir ve Erol beylerin hayat
hikâyesi ve yaşadıkları olaylar dinleyen herkesin uykusunu kaçıracak kadar hayatın
acı gerçekleriyle doluydu.
Su soğuk da olsa duş alma imkânı bulduk. Bu coğrafyada alt yapı adına hiç
bir şey yok desem abartmış sayılmam. Elektrik belli saatlerde, oda jeneratörlerle
sağlanıyor. Şebeke suyu yok tankerlerle sağlanıyor ve içmeye uygun değil.
( her çeşit silah var ama yiyecek, içecek kısıtlı. Takdir sizin. )
Sabah kahvaltısında Beşir beyin misafiriydik. Babası ve Beşir’in küçük tatlı
oğluyla tanışma ve sohbet imkânı bulduk. Hamit Hocamın dizleri yer sofrasında
oturmaya karşı isyan etti ve bulduğumuz bir tabureye oturarak yine “ O “ yerel
yemekle kahvaltı yaptık.
Zaman öylesine hızlı, programda yoğun olunca insan yaşadıklarını
unutuveriyor ( yaşımı, yorgunluğumu ve alışık olmadığımız bir coğrafyanın
sıcağını hesaba katmıyorum.) Fırsat bulduğumuz bir arada Türkmen kardeşlik
Derneği ziyaretini, orda yaşadığımız duygu dolu anları unutup gidecektim. Oysa
öylesine güzel bir anı ki asla unutulmaz, unutulmamalıdır da. Dernekte genç bir
öğretmen kardeşimizle tanıştık. Bir kaç kategoride Türkçe ders veriyor. Az sonra
dersi olduğunu söyledi ve bizi derse davet etti. Ekip arkadaşlarımızla hep birlikte
sıralara oturduk. 20’sinden 50-60’ına farklı yaş grubundan insanlar Türkçe
öğrenmek için oradaydılar Bizlerde tahtaya kalkarak öğretmenin sorusuna cevaplar
yazdık. Her cümleyi onlarla birlikte tekrarlamak ayrı bir heyecan ve mutluluktu.
Dersi yarıda bırakıp çıkarken onların ayakta alkışları ile uğurlamaları hayatımda
unutulmazlar listesinin başında yer alacaktır.
Kahvaltı sonrası rotamız Afrin. Konvoy hazır. Yorucu uzunca sayılacak bir
yolculuk sonucu kısa bir şehir içi turu sonrası merkeze geldik. İl düzeyinde bir
şehir. Tipik bir Ortadoğu manzarası ve savaşın verdiği yıkılıp harabe şekline
dönmüş bir yaşam merkezi, çevresi yüksek tepelerle çevrilmiş düz bir ovada. Önce
Afrin Devlet Hastanesinde hizmet vermeye çalışan meslektaşlarımızı ziyaret edip
bilgi aldık. Ameliyat yapılamadığını, bu iş için araç gereç ihtiyaçlarının olduğunu,
özellikle uzman hekime, bazı tıbbi tahlil aletlerinin eksik olduğunu beyan ettiler.
İkinci durak Türk emniyet müdürünü ziyaret içindi. Bizleri Güler yüzle karşılayıp
çay ikram ettiler. Bu sırada şehir hakkında bilgiler paylaştı. Daha sora Afrin yerel
emniyet müdürlüğü ziyareti, yerel müdürün konuşmasından tercüman aracılığı ile
aldığımız bilgi: Afrin şehrini hak ettiği. Bir huzur şehri haline getirmek istedikleri,
herkesin bu huzur ortamında kardeşçe yaşaması umudunu taşıdıklarını, bu konuda
Türk halkından ve TSK. Den destek gördüklerini ve bu nedenle şükran
duygularını ifade ettiler.
Cinderes ve yeraltı tüneller için yapılan proğram güvenlik nedeniyle iptal
edilince Afrin ziyaretini tamamlayarak çoban beye dönmek üzere Mare üzerinden
yola çıkıyoruz.
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Mare komutanı bize bir sürprizi yaptı. Türkçe öğrenmeye başlamış.
Önündeki notlara da bakarak: “ Hoş geldiniz, nasılsınız, ne içersiniz, Türkiye nasıl?
“ gibi cümlelerle karşıladı. Hep birlikte gülümsedik. Çay kahve molası sorası.
vedalaştık.
Yine sıcak, yine bozuk yollar ve yıkık dökük harabe evlerle dolu köylerden
geçerek Çoban bey sınır kapısına geliyoruz. Bizlerin yolculuğunda rehberlik eden,
tercümanlık yapan ve yol güvenliğini sağlayan ekiple veda zamanı. Samimi, sıcak
dostluk duygularının paylaşıldığı hüzünlü bir veda merasimi oldu, karşılıklı
davetle sonlanan bir yolculuğun sonu. Kim bilir bir başka günde bir başka
coğrafyada yüreğinde sevgi sırtında insani yardım yükü ile yine yollara çıkarız.
Son söz: “ Savaşın kötü bir şey olduğunu, savaşın Galibinin olmadığını,
yıllarca bitmeyecek kin ve nefret tohumları ektiğini, mağdurların en masumunun
çocuklar olduğunu, içinde bulunduğumuz durumun kıymetini bilmenin önemini,
madur ve mazluma yardımın insan ruhuna mutluluk verdiğini, hepsinden öte allah
kimseyi devletsiz, yurtsuz, aç- susuz zalim elinde bırakmasın” duygusunu bir daha
yeniden yaşayarak kendi ülkemize kendi topraklarımıza dönerken aklımızın,
yüreğimizin yarısını “ O “ perişan, evi ocağı yıkılmış, korku dolu gözlerle etrafına
bakan çocuklarla o topraklarda bıraktık. 18/8/ 2018
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TÜRKBİLİM HABERLER
SURİYE İZLENİMLERİ; BİR YARDIM HİKÂYESİ
Ömer Fuat KAYA
Hamit Hancı hocamla Afrin'e yapılacak yolculukla ilgili konuşurken aklıma
Musa Güven hocam geldi. Ekibe Musa Hocamın da katılmasını teklif ettiğimde
aldığım olumlu cevabın ardından Musa hocamı aradım. Yardım konvoyu na katılıp
katılmayacağını sorduğumda sesi heyecandan titreyerek " seve seve " dedi.
Hamit hocam ve ekibi Ankara'dan yola çıktıktan sonra gecenin ilerleyen
saatlerine kadar haberleştik. Sabah Osmaniye ye geldiklerinde kuvvetli bir çorba
faslından sonra hareket ettik. Rotamız Afrin’ di.
Ankara'dan gelen ekiple çabuk kaynaşmıştık. Ne de olsa hedefimiz aynıydı.
Maksat mazluma yardım olunca dostluklar kendiliğinden gelişivermişti.
Gerekli izinler önceden alındığından sınırdan kolayca geçtik. “Saraykent
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Bir İyilik Yap Derneği'nin"
gayretleriyle oluşturulan yardım malzemeleri ile dolu TIR önden yola koyuldu.
Ardından da biz. Karşı tarafa geçtiğimizde bizleri; gözlerinde bir dostu görmenin
mutluluğunu hissettiğimiz ÖSO mensubu gençler karşıladı.
Sanki çok önceden tanışmıştık. Yüzyıllar öncesinden....Ne biz onları, ne de
onlar bizi garipsememişlerdi. Pikaplarla gelen bu gençlerin ellerindeki AK-47'ler
de olmasa, sanırsınız her şey güllük gülistanlık. Ancak durumun hiçte böyle
olmadığını kat ettiğimiz kilometreler arttıkça çok daha iyi anlıyorduk. Küçük
yerleşim alanlarının çevresindeki çadırlar ve burada yaşayan insanların
gözlerindeki acı ve umutsuzluğu görünce nasıl bir bölgede olduğumuzu anlamıştık.
Yardım TIR'ından indirilen malzemelerin depolanması ve dağıtımını hep birlikte el
ele yaptık. Yardım paketlerine ulaşanların gözlerindeki minnet ifadesi unutmak
mümkün değil. Hele yaşları 1 ila 6 arasında değişen çocukların dağıtılan
oyuncaklara sarılışlarını, korku ve acı dolu bakışlarının, gülücükler saçan yüzlere
dönüşmesini görmek benim ve inanıyorum ki ekipteki diğer arkadaşların da
yorgunluklarını bir anda alıp götürmüştü. Bu bölgede bence çocuklar yok, küçük
yetişkinler var. Birçoğu sevdiklerini kaybetmiş. Yoksulluk ve mahrumiyet içinde
yaşıyorlar. Zor şartlarda okumaya çalışıyorlar. Barışın ne anlama geldiğini
öğrenmeleri, kendi geleceklerine inanmalarını sağlamak uzun bir zaman alacak.
Kuşkusuz bölgedeki savaşın en ağır bedelini çocuklar ödüyor.
Bir tür savaş kültürü içinde büyüyorlar ve bunun çocuklar üzerindeki uzun
vadeli etkilerini tahmin etmek bence çok güç. Çoban bey, Mare, Bab Lemon, El
Bab, Afrin gibi yerleşim alanlarında yapılan okulları, yetimhaneleri, modern
dersliklerin yardımsever Türk Milleti nin katkılarıyla yapıldığını görmekten gurur


Bir yardım gönüllüsü
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duydum. Bölgede aktif olarak bölge halkının refahı için çalışan; Fırat Derneği,
başka bir STK olan “Kurtar Kardeşlik Derneği” Uluslararası Altın Küre Yardım
Derneği, Saraykent Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bir İyilik Yap Derneği gibi
Türk Derneklerinin can siper hane yardım çalışmaları sadece yiyecek içecek
giyecek yardımı dağıtmak değil; hastanesi ile okulu vb. Kurumlar ile bölge
halkının ihtiyaç duydukları mal, malzeme ve hizmeti o bölgede yaşayan halka, hiç
bir ayrım yapmadan sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmaları ayakta
alkışlanacak davranışlardı.
Bu yazı da şahıslardan bahsetmeyecektim ancak; Birlikte Suriye ye
girdiğimiz Adli Bilimler Dernek Başkanı Hamit hancı, Saraykent Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, Bir İyilik Yap Derneği Başkanı
Ahmet Yardımcı ve bizleri evlerinde misafir etme inceliğini gösteren Uluslararası
Altın Küre Derneği Başkanı Mahir Damatlar ve Erol Yılmaz ağabey ve
kardeşlerimi anmadan geçmenin yaptıkları hizmetlere saygısızlık olacaktı.
Yürekten Kutluyorum. Daha önce tanımadığımız bu insanlarla bu kadar yakın,
samimi ve dostane ilişkileri çok kısa bir sürede nasıl gerçekleştirdiğimizin sırrının
"İyilikte yarışın" ilahi emrinde saklı olduğunu düşünüyorum.
Fatih'in Aslanları
Tugayı, El Vakkas Tugayı ve diğer yerlere yaptığımız ziyaretler de gördüm ki;
onlar bizi bir ağabey olarak görüyorlar. Sevgi, saygı dolu hoş geldiniz bu insanların
ülkemize olan güveni ve samimiyetlerini gösteriyor. Orda anladım ki, biz şu an
yardım dağıtarak sadece görevimizi yerine getiriyoruz vesselam.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN İKİ KONU İKİ GÖRÜŞ
KIBRIS ADASINDA SON DURUM
Ata ATUN*
1- RUMLARIN ALGI OPERASYONLARI GENE BAŞLADI
Rumlar, Türklerle silahlı çatışma ile başa çıkamayacaklarını anlayınca daha
bir asır öncesinden mücadele yöntemlerini politik savaş olarak belirlediler. Başta
ABD Senatosu ve Kongresi olmak üzere çeşitli ülkelerin Meclisleri ve sivil toplum
örgütleri içinde faaliyet alanları yarattılar.
Bunun en güzel örneği 1974 Barış Harekâtından hemen sonra ABD
Kongresinde Menendez, Billirakis ve Joe Biden’ in başını çektiği Yunan lobisinin
çalışmaları ile Türkiye’ye silah ambargosu konmasını başarmaları. Aradan uzun bir
zaman geçtikten sonra bu Yunanlıların istekleri doğrultusunda, politik amaçlı
olduğu ve ABD’nin bölgesel çıkarlarına zarar verdiği ortaya çıkınca gene ABD
Senatosunun aldığı karar ile kaldırıldı.
Kıbrıs Müzakerelerinin Crans Montana’da kopmasına ve çökmesine neden
olan, Anastasiadis’in beceriksizliği değil, isteklerinin hiç bitmemesidir gerçekte.
Karşısında Rumların her istediklerini vermeye hazır bir Kıbrıs Türkü
Cumhurbaşkanı görünce, bir türlü isteklerinin sonunu getirmeyip, aldıkları ile
yetinmedi ve “görüşmelerin çökmesine neden olan adam” ithamı altında kalarak
masa başına yıkıldı. Şimdi dört dönüyor etrafta, “Ben masaya oturmaya ve
müzakereleri sürdürmeye hazırım” diye. Ama Türk dış politikası uluslararası
arenada Anastasiadis’in sırtına hem “çözümsüzlüğe sebep olan adam” yaftasını
taktırmayı başardı, hem de artık “adada çözüm için Federasyon dışında başka bir
yöntem düşünülmeli” fikrini kabul ettirdi.
Anastasiadis’in “Gevşek Federasyon”, “Merkezi gücü azaltılmış
Federasyon” ve “Konfederasyon” kavramlarını sık sık dile getirmesinin nedeni de
müzakerelerde uyguladığı yanlış strateji ve içine düştüğü siyasi çıkmazdan dolayı
ABD, BM ve AB’den gördüğü baskı. Bu çıkmazdan kurtulması ve Federasyon
tezine geri dönmesi gerekiyor ama bir türlü çıkış yolu bulamıyor.
Müzakerelerin gittikçe “Rum çoğunluk idaresinden oluşacak Federal bir
devlet” yönteminden uzaklaşması ve iki ayrı devletin gevşek işbirliği veya
konfederasyonu fikrinin daha çok taraftar bulması Rumları, özellikle de
Anastasiadis’i fena halde ürkütmüş durumda. İşin ucunda Kıbrıs adası üzerinde bir
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Türk Devletinin kurulması ve bu devletle ortak haklara sahip olacakları, adanın
tümünü idare edecek olan yeni bir devletin kurulacak olması bulunuyor.
Kendileri, adada Federasyon tipi bir çözümün temellerinin atıldığı “1977
Denktaş-Makarios Doruk Görüşmesinden sonra geçen 41 yıl içinde bu yönde hiçbir
istek ve atılım göstermemelerinden dolayı da adada “Federasyon tipi bir çözüm”
istediklerine kimseyi bir türlü inandıramıyorlar. Çözümü, kendilerinden ziyade
Kıbrıslı Türklerin ısrarla “Federasyon’u istediğini yaymakla bulabileceklerini
düşünüyorlar şimdi. Aynen Kıbrıs’ta sorunun 1963 yılında Kıbrıslı Rumların,
Kıbrıslı Türklere saldırması ile başladığını değil de, 20 Temmuz 1974 tarihinde
Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya çıkması ile başladığına uluslararası camiayı
inandırdıkları gibi.
Bu nedenle şimdi Rumlar, Kıbrıs adasında süreklilik içerecek bir çözüme
ancak “Mutlak Rum İdaresi altında Federal görünümlü bir hükümet kurmak ile
ulaşılabileceğini” akıllara sokmak için yeni bir yöntem uygulamaya başladılar.
Bu uygulamanın misyoneri Rum lider Nikos Anastasiadis’in ruhani başkanı
olduğu Rum siyasi parti DISY’nin Genel Başkanı Averof Neofitu.
Güya Neofitu Kıbrıslı Türklerle görüşmüş ve edindiği izlenimini de “Kıbrıslı
Türk siyasi partilerle yaptığım temaslar çerçevesinde, Kıbrıslı Türklerin tutumuyla
ilgili edindiğim izlenim iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu Kıbrıslı Türklerin
önemli bir bölümünün de istediğini ve Konfederal çözüm ile iki devletli çözümden
korktuklarıdır...” cümlesi ile açıklamış. Yani bizler Konfederal çözümden çok
korkuyormuşuz ve istemiyormuşuz demek istiyor.
Dünkü gazeteler, DISY Başkanı Neofitu’nun II. Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat’ın evinde, eşlerinin de yer aldığı bir yemekte bir araya geldiklerini”
yazmakta. Neofitu da bu yemekten sonra bir tweet mesajı atmış ve paylaşımında
“Kıbrıs’ın bölünmüş olmak için küçük, fakat Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler,
Ermeniler, Maronitler ve Latinlerin tek vatanı olmak için yeterince büyük”
ifadelerini kulllanmış.
Gazeteler, Neofitu’nun “Federasyonu Kıbrıslı Türklerin önemli bir
bölümünün de istediğini ve Konfederal çözüm ile iki devletli çözümden
korktuklarıdır” bilgisini kimden veya kimlerden aldığını, kaç yüz veya kaç bin tane
Kıbrıslı Türk ile konuştuğunu maalesef yazmamakta.
Belli ki Rum siyasiler yeni bir algı operasyonunu işleme koymuşlar ve hem
bizler Kıbrıslı Türkleri ve hem de dünyayı kandırmak için düğmeye basmışlar…
Ne yazık ki daha başından birçok eski ve yeni siyasi bu oyuna düşmüş. Tabi
burada bizim yapmamız gereken, uluslararası camiaya ne istediğimizi anlatmak
zira Rumların bizim adımıza başlattıkları bu algı operasyonu oyunu bozmamız,
sesimizi gür çıkarmamızla mümkün.
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2- ORTA DOĞU YENİ OLUŞUMLARA GEBE
1914 yılında yaşanan I. Dünya Savaşında emperyalist (yayılmacı)
Avrupalıların bitmeyen hırsları ve açgözlülükleri nedeni ile asırlardır huzur ve
barış içinde yaşayan Orta Doğu’da uzun zamandan bu yana kan akmakta. Akan
kana ilaveten de huzursuzluk, düşmanlık, katliamlar ve göçmenlik hat safhada,
insanlığın doğduğuna inanılan bu coğrafyada.
Batı dünyasında ve Doğu’da Orta Doğu derken akla gelen ülkeler Lübnan,
Suriye, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve
Kuveyt. Sudan, duruma göre bazen Orta Doğu’nun bir parçası, bazen de değil. Bu
devletlerin tümü de I. Dünya Savaşından sonra emperyalist Avrupalıların
kurdukları ve sınırları dönemin İngiltere’nin Orta Doğu’dan sorumlu personeli MI5
ajanı Gertrude Bell adlı kadın ajan tarafından cetvelle çizilmiş Arap kabilelerinden
oluşan yapay devletler. Bu sınırları harita üzerinde çizerken Gertrude Bell’in
hedefi, Filistin kıyılarından Orta Doğu’ya ayak basan İngiliz Kuvvetlerinin Basra
Körfezine kadar karadan İngiltere’nin kontrolü altındaki (yapay) devletlerin
topraklarından kolayca geçebilmeleriydi. Nitekim de istedikleri aynen gerçekleşti.
İsrail, Türkiye ve İran, Orta Doğu kapsamının dışında bırakılmış Arap
olmadıkları için. Nedense Batılı, Doğulu ve Afrikalılara, “Türkiye, İran veya İsrail
Orta Doğu’da mıdır” diye sorarsanız, yanıtı ezici çoğunlukla “hayır” olmakta zira
akıllarda Orta Doğu hep, Akdeniz’in doğusunda Arapların yaşadığı bölge olarak
yer etmiş. Biraz tarihe göz atacak olursak;1914 yılından 1956 yılındaki Arap-İsrail
ve baryaları (Kıbrıs Türkçesinde yakın dost demektir) Süveyş Krizi savaşına kadar
Orta Doğu’daki hâkimiyetlerini keyifle sürdüren İngiltere ve Fransa, bu savaştan
sonra, İsrail ile birlikte Mısır ordusunu hezimete uğratmış ve savaşı kazanmış
olmalarına rağmen ABD’nin baskısı ile boyunları bükük olarak bölgeden ayrıldılar.
Orta Doğu’nun hâkimiyeti de bu tarihten sonra ABD’nin eline geçti.
Günümüzde Orta Doğu’nun kaderini belirleyen emperyalist güç İsrail.
Tüm Yahudilerin kalplerinde ve akıllarında “Hittin Sendromu” adeta genetik bir
olgu gibi Yahudilere sirayet etmiş. (1187 yılında, Selahaddin Eyyubi' nin haçlı
ordusunu çembere alıp kelime anlamıyla “yok ettiği”, Kudüs kralını esir aldığı,
Haçlıların tümünü de denize döktüğü savaşın gerçekleştiği yerdir “Hittin.” Bu
savaşın adı da “Hittin Savaşı’dır.) Bu sendromla Yahudiler, bir gün Arapların gene
bir komutanın liderliğinde birleşeceği ve İsrail ordusunu yenerek tüm Yahudileri
denize dökeceği korkusunu içlerinde taşımaktalar. 1948 ve 1967’de yaşanan Arapİsrail savaşlarında İsrail galip gelmiş olmasına rağmen 1973 yılında yaşanan Yom
Kippur savaşında İsrail ordusu hezimete uğramış ve Tel Aviv’e doğru çekilmeye
başlamışken, İsrail son çare olarak nükleer silah kullanmak kararını alınca, ABD
savaşa müdahale etmiş, bir hava köprüsü kurmuş ve İsrail’e her tür askeri yardımı
yaparak, Suriye, Mısır, Ürdün ve Irak’ın birlikte oluşturdukları “Arap Ordusu” nu
yenmesini sağlamıştı.
Belli ki Yom Kippur Savaşı ABD ve İsrail yöneticilerine büyük bir ders
verdiğinden şimdilerde Orta Doğu’ya hakim olma hedefleri biraz farklılık içeriyor.
Bu ülkeler, Arap Orduları ile hiç bir zaman bitmeyecek savaşlar yapmak yerine
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Arap ordularını yönetmeyi ve ellerine ABD’ye ve İsrail’e karşı kullanamayacakları
silahlar vermeyi planlamışlar.
Bu dâhiyane plan uzun vadeli ve 7 aşamalı. Yapılan uzun vadeli stratejik
planın birinci aşaması gerçekleşti ve kadife bir darbe ile Suudi Prens Muhammed
Bin Salman Suudi Arabistan’ın başına getirildi. İkinci aşama, Arap NATO’su
olarak anılan Orta Doğu Stratejik İttifakı’nı ODSİ’yi (Middle East Stratejic
Alliance-Orta Doğu Stratejik İttifakı ) kurmak ve parasal gücünü kullanarak bu
örgütün yönetimin başına Genel Sekreter olarak Muhammed Bin Salman’ı
getirmek. Üçüncü aşama ise ODSİ Genel Sekreteri olarak Muhammed Bin
Salman’ı Filistin-İsrail sorununu çözmekle görevlendirmek ve parasal gücünü
kullanıp, Filistinlilerinin bazılarını paraya boğarak, bazılarını satın alarak Filistinİsrail Barış Planını kalıcı olarak sonuçlandırmasını sağlamak. Barış Anlaşmasından
sonra da Muhammed Bin Salman’ı Arap dünyasının lideri yapmak. Dördüncü
aşamada ODSİ’ye üye ülkelerden oluşan ve adı “İslam Ordusu” olacak bir orduyu
kurdurmak ve bu ordunun Başkumandanlığına da Muhammed Bin Salman’ın
getirilmesini sağlamak. Beşinci aşamada İslam Ordusu’nun tüm silahlarını, Başkomutan vasıtası ile- çoğunlukla ABD ve İsrail’den, istihbarat yazılımları ve
malzemelerinin tümünün İsrail’den alınmasını sağlamak. İslam Ordunun
kullanacağı vurucu gücü yüksek olan savaş uçağı, tank, balistik füzeler ve benzeri
silahların yazılımlarında İsrail ve ABD dost ülke olarak yer almasını ve İslam
Ordusunun hiçbir zaman ve koşulda İsrail ve ABD’ye karşı kullanılamamasını
sağlamak. Altıncı aşamada Türkiye’nin güçlenmesi ve Orta Doğu’da söz sahibi
olması yaptırımlarla önlenirken, İran’ın da ambargo ile pasifize edilerek ses
çıkarmamasını sağlamak. Yedinci ve son aşama ise İsrail’in güvenliğini daha da
pekiştirebilmek için sınırlarını büyütmesini gerçekleştirmek.
Bu planın gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel Türkiye ve Suriye.
ABD ve İsrail için Ankara-Şam yakınlaşması, bölgede yeni bir denge ve cephe
oluşmasına yol açacak, devamı olarak da Türkiye-İran-Rusya ve Suriye’den
oluşacak dörtlü cephenin, belki de Sudan ve Katar’ın katılımıyla da “Altılı
Cephe”nin ortaya çıkmasına yol açacak ve İsrail’in büyük Kürdistan projesi ile
sınırlarını genişletmek planının suya düşmesine neden olacaktır.
Tüm bu hesapları bozacak tek durum, Ankara ile Şam’ın yakınlaşması.
Ankara ile Şam yeniden yakınlaşırsa Orta Doğu’daki dengeler alt üst olacak ve
uzun vadede kazananların başında da Türkiye ve Suriye gelecek gibi görünüyor.
Prof. Dr. (İnş. Müh.), Dr. (Ulus. İliş.) Ata ATUN
Akademisyen, Kıbrıs İlim Üniversitesi
KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı
e-mail: ataatun@gmail.com (Kişisel) , ataatun@csu.edu.tr (Akademik)
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
VATAN, EMEK, HÜRRİYET
Mustafa SOLAK*
1912’den 1922’ye Kurtuluş Savaşımızın 10 yıllık mazisi vardır. Türk
ordusunun 9 Eylül 1922’de İzmir’e girişiyle, 1912’de başlayan on yıllık savaş
süreci fiili olarak sonlandı. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı
aslında Osmanlı’nın dağılması sonucu Türk Milletine dayanan vatanı koruma
savaşlarıdır. Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları Fahrettin Altay’ın
kitabının adı “10 Yıl Savaş ve Sonrası 1912-1922”, İzzettin Çalışlarınki “On Yıllık
Savaş (Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları)”tır.
“PİYADENİN SÜVARİYİ GEÇTİĞİ” HAREKÂT
30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda
Yunanların ana kuvvetleri imha edilmesi sonrasında 1 Eylül’de Başkomutan
Mustafa Kemal Paşa “ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi.
Afyonkarahisar- İzmir arasında 327 km uzunluğundaki yol ve 400 km
genişliğindeki cephede düşman kovalandı. 150.000 kişilik bir ordunun yaya olarak
ve savaşarak 2 hafta içinde İzmir’e vardığı bu takip harekatı, dünya askeri
literatürüne “piyadenin süvariyi geçtiği harekat” olarak girmiştir.
2 Eylül’de harap haldeki Uşak’a girilmiş ve Yunan Ordusu Başkomutanı
General Trikopis tutsak edilmiştir.
“HERKES NAMUS GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ”
9 Eylül günü Fahrettin Paşa’nın kolordusunda, 2. Süvari Tümeni’nin 4.
Süvari Alayı’nda Komutan yardımcısı olan Yüzbaşı Şerafettin Bey İzmir’e ilk
giren komutan olmuştur. 80 kişilik kuvvetle şehre giren Şerafettin Bey, kurşun ve
şarapnel yağmuru altında 40 askerini şehit vererek Kordon’a ulaşır. Pasaport
iskelesinde bir Rum’un attığı bomba ile yaralanan Şerafettin Bey, yaralarına
aldırmadan Hükümet Konağına Türk Bayrağını çekmiştir. Sakarya Savaşı’nın
ardından, Buhara Cumhuriyeti’nin hediye ettiği üç kılıçtan biri Atatürk’ün “bu
kılıcı İzmir’e ilk giren fatihe vermekle şerefyaab olacağım [şerefleneceğim]” sözü
üzerine Yüzbaşı Şerafettin Bey’e verilmiştir.
Yıllar sonra İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi’nde yattığı sırada; radyoda
Org. Fahrettin Altay’ın, kendisiyle ilgili “İzmir’e ilk kez olarak giren Yüzbaşı
Şerafettin Bey çoktan vefat etmiş olmalı” sözlerini duyar. Yaşadığını Fahrettin
Paşa’ya iletmesini önerenlere ise itibar etmez. Gazeteci Ferdi Öner, Yüzbaşı
Şerafettin’in zorluklar içinde yaşadığını ve hastanede yaşadığını haber aldığında
İzmir gazetelerinde “İzmir Bayraktarına Sahip Çıkmalı” başlığıyla yazılar yer alır.
*
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İzmir Belediyesi’nin görevlendirdiği bir kurul, Yüzbaşı Şerafettin Bey’i
hasta yatağında ziyaret ederek; kendisine para ve ev armağan etmek ister. Ancak O,
bu armağanları “Herkes namus görevini yerine getirmekten başka bir şey
yapmadı!” diyerek kibarca reddeder.[1]
“ÖYLE İSE NEDEN İZMİR’İ ALMAK İSTEMİŞ!”
Bel Kahve’den tarihi günü izleyen Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül sabahı
İzmir’e girer. Bir gün Atatürk, yanında asker olmadan tek başına İzmir’i gezmeye
çıkar, Kramer Oteli’ne uğrar. Dolu salona girmek isteyince, garson yer olmadığını
söyler. Bu otelde Atatürk, Yunan Kral Kostantin’e dair sarfettiği fıkra anlatılır.
Devamını Falih Rıfkı Atay’dan dinleyelim:
“Fakat müşterilerden biri tanıyıp da:
—Mustafa Kemal... Mustafa Kemal... Diye bağırınca, kalabalık birbirine
girer. İhtimal hepsi dağılacaklar. Mustafa Kemal kimsenin rahatsız olmamasını rica
eder ve yanındakilerle bir masaya oturur. Garson mudur, otel müdürü müdür, artık
kim önce koşup gelmişse birer kadeh içki istediklerini söyler ve sorar:
— Kral Kostantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi?
— Hayır, paşa efendimiz!
— Öyle ise neden İzmir’i almak istemiş? Der.”[2]
15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunan askerleri 18 Eylül 1922 tarihine
kadar yapılan takip harekâtı ile İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı’na kadar hayati
önem taşıyan diğer stratejik hedefler İtilaf Devletleri’nin işgalinden barış yoluyla
kurtarıldı. Paşa, 18 Eylül günü ise şunları söyler:
“Milli ordu, Misakı Millîyi tamamen kabul ettirinceye kadar süngüsünü
yerine koymamaya yemin etmiştir. Hepimiz bu yemini tutacağız.”[3]
Ordumuzun bu zaferi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı hazırlamıştır.
YUNAN’I FABRİKALARININ ÇELİK ZIRHLARI İLE KAPLADIĞI
BATI YENİLDİ
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 12 Eylül 1922 tarihinde İzmir’den Türk
Ulusuna şu yayımladığı zafer mesajında Yunan ordusunu emperyalistlerin
donattığını şöyle belirtir:
“Batı fabrikalarının çelik zırhları ile kaplanan muazzam Yunan orduları artık
Anadolu dağlarında subayları tarafından terk edilmiş zavallı sürüler,
cinayetlerinden dehşete düşerek kudurmuş kitleler ve ağaç diplerinde kalmış
dermansız yaralılardan ibaret kaldı… Vatanın kurtuluşu, milletin rey ve idaresi
kendi mukadderatı üzerinde kayıtsız şartsız hâkim olduğu zaman başlamış ve ancak
milletin vicdanından doğan ordularla müspet ve kati neticelere ermiştir.”[4]
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ABD İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ BU SAVAŞI İZLEYECEK
MİYİZ?
Bugün de Batı emperyalizmi ile savaşıyoruz. Yalnız, savaşı iktidar ile ABD
arasındaki “geçici sürtüşme” olarak anlayanlarımız var. Ülkemizi siyasi ve
ekonomik operasyonlara açık hale getiren, bir zamanlar FETÖ ve PKK ile iş tutan
iktidara olan kızgınlık nedeniyle Türk Amerikan Savaşı’nı göremiyoruz. ABD’nin
24 Temmuz 2015’te “kara gücüm” dediği PKK’yi hendeklere sürmesiyle başlayan,
fakat ordu, polis ve korucumuzun gücüyle ezilen ABD, 15 Temmuz 2016’da
FETÖ’yü kalkışmaya iterek tekrar atağa geçti. ABD, BOP haritasıyla ülkemizi
parçalamak için PKK’ye 5 bin tır silâh verdi. Buna karşı millet ve devletin güçleri
seferber edilerek Fırat Kalkanı, Afrin Harekâtlarıyla ABD’nin fiili egemenlik
alanına kama sokuldu. Bugün F-35'leri ülkemize vermiyor, Doğu
Karadeniz'de Noble Dina Tatbikatı yaparak Türkiye'yi tehdit ediyor. Önümüzdeki
sorular şunlardır:
ABD ile ülkemiz arasındaki bu savaşı izleyecek miyiz?
Hatta hükümetin geçmişteki yanlışları nedeniyle sırf “iktidar zorda kalacak”
diye ABD’nin başarısını mı istiyoruz?
Bu ikisinden birine “evet” diyecekseniz, iktidara gelebileceğiniz siyasi ve
toplumsal anlamda bütünlüğünü koruyan bir vatan ve millet bulup
bulamayacağınızı düşünmeniz gerekir.
Ya da iktidarı ve muhalefetiyle tüm milletimizi vatanımızın esenliğine mi
yöneltmeliyiz?
Atatürk gibi “söz konusu vatansa gerisi teferruattır” diyorsak, vatanımızın
bağımsızlığına ve bütünlüğüne uygun siyasi ve ekonomik kararlar almak üzere
başta sorumluluk mevkiinde olmak üzere iktidar olmak herkesi uyarmalıyız. Bazı
çözümlerimizi sıralayalım:
Sıcak paracı, faize, ranta, inşaata dayalı borçlanma ekonomisini terk etmeli,
üretim
ekonomisini
yerleştirmeliyiz.
Özelleştirilen limanlar,
bankalar,
fabrikalar kamulaştırılmalı, Beşer Esad ile bir an önce barışılmalı, bölge ülkeleriyle
askeri, ekonomik bağlar geliştirilmelidir. Dahası güçlü bir ordu için askeri okul ve
hastaneler açılmalıdır.
İktidar ideolojik sınırlılığı nedeniyle bocaladığında, bu savaşı kesin
sonucuna götürecek olanlar iktidara gelecektir. Yeter ki biz iktidarı ve muhalefeti
uyararak milletimizi emperyalizme karşı birleştirelim.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
TÜRK BİLİM ADAMINDAN BİR PORTRE
BİLİM ADAMI AZİZ SANCAR:
ANNEM BİR KÖY İMAMININ KIZIYDI VE
ATATÜRK’Ü TAPARCASINA SEVERDİ…

Kanser hastalarına ‘Amerika’ya gelmeyin’ diyen Prof. Dr. Aziz Sancar,
‘Yapılan tedaviler standarttır.’ açıklamasını yaptı.
Nobel Kimya ödülünü 2015 yılında alan Mardinli bilim insanı Prof. Dr. Aziz
Sancar, Mardin’in Savur ilçesinden Amerika’ya ve Nobel ödülünü uzanan yaşam
öyküsü anlatırken, ‘Annem bir köy imamının kızıydı, Atatürk’ü taparcasına
severdi’ dedi.
Kanser hastalarına ‘Amerika’ya gelmeyin’ diyen Prof. Dr. Sancar, ‘Yapılan
tedaviler standarttır. Amerika, Avrupa ve dünyanın her yerinde aynı tedavi tatbik
ediliyor. Tedavide temel destek aile desteğidir, buraya geldiklerinde aile
desteğinden yoksun kalıyorlar’ diye konuştu. Amerika’nın Sesi Radyosu’na
konuşan 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Savur’dan
Amerika’ya ve oradan Nobel ödülüne uzanan yaşam öyküsünü anlattı.
Savur’da 8 çocuklu bir ailede büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Sancar,
annesine ayrı bir yer ayırdı. Annesi Meryem Sancar’ın bir köy imamının kızı
olduğunu ve normalde biraz tutuk ve kapalı olmasının beklendiğini söyleyen
Sancar şöyle konuştu:
‘Ama o Atatürk’ü taparcasına severdi. Atatürk’ün yaptığı devrimleri kendi
hayatına getirdiği değişiklikleri gördü. O bakımdan annem büyük Atatürk
hayranıydı. Atatürk’ün fazla vurguladığı konu eğitim ve bilimdi, onu annem de
anladı. O bakımdan bütün çocuklarına ‘okuyacaksınız’ dedi ve onun sayesinde
hepimiz okuduk.’
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Prof. Dr. Sancar, ‘1960’larda İstanbul Tıp Fakültesinde gördüğüm eğitimi
Avrupa’nın en iyi fakültelerinde alamazdınız. Harika bir eğitim gördüm. Çok
harika hocalarımız vardı, beni iyi hazırladı ben Amerika’ya hazırlanmış olarak
geldim. Orada imkânlarımız yoktu, burada vardı ama ben teorik olarak hazırdım’
dedi.
‘KÖYLÜLER,
KOYARLARDI’

REÇETEMİ

MUSKA

DİYE

BAŞLARINA

İstanbul’da Tıp eğitimini bitirdikten sonra Savur’a bağlı Sürgücü köyündeki
sağlık ocağında görev yapmaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Aziz Sancar şunları
anlattı:
‘Beni o kadar severlerdi ki onları muayene ettikten sonra reçete
doldururdum, reçetemi başlarında muska diye koyarlardı. O zamanları özlüyorum,
bana sorarsanız hayatımın en güzel dönemi Sürgücü beldesinde doktorluk yaptığım
dönemlerdi. Damda yatardık, Suriye’nin uzaktan iki şehrinin ışıklarını seyrederdik.
Sabah ezan sesi ile uyanırdık.’
‘KANSER HASTALARI AMERİKAYA GELMEYİN’

Prof. Dr. Sancar, şu anda kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardan birinin
etkisini artırmak konusunda çalıştıklarını da ifade ederek, ‘Günde 5- 10 kilometre
yürümeye çalışıyorum. Uyku ile aram iyi değil.
Kanser hastalarına ‘Amerika’ya gelmeyin’ diyorum. Yapılan tedaviler
standarttır. Amerika, Avrupa ve dünyanın her yerinde aynı tedavi tatbik ediliyor.
Tedavide temel destek aile desteğidir, buraya geldiklerinde aile desteğinden yoksun
kalıyorlar’ diye konuştu. DHA- Aralık 5, 2018.
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TÜRKBİLİM HABERLER
BAŞ EDİTÖRÜMÜZ BİR BİLİM ADAMININDAN
İKİ KONU İKİ GÖRÜŞ
Mustafa E. ERKAL*
1. ANDIMIZ, SAĞCI VE MİLLİYETÇİ FARKLILAŞMASI
Türk’ü milli kimlik ve milliyetin adı olarak değil de, etnik guruplardan biri
olarak düşünmek; Türk Milleti gerçeğinin ve milli devlet anlayışının reddidir.
Etnisiteleri kültürel ve sosyal açıdan ele almalıyız. Siyasi anlamda tanıma, milli
devleti ve üniter yapıyı zaafa uğratır. Farklılıkların ve ayrılıkların hukuken tescil
edildiği federal bir yapıya yol açabilir. Bu bakımdan bu yanlışı yapanların, malum
etnik tekerlemeye ve yanlış ezbere takılanların tek devlet ve tek millet tezleri de
temelsiz kalır.
T.C. Türkler ve kendilerini Türk olarak hissedenlerce kurulmuş, kurucu
unsuru Türk olan milli bir devlettir. Kendi kendilerini ötekileştirip ayrı görenler
zaten Milli Mücadelede ülkeyi terk etmişler, Milli Mücadeleye karşı kullanılmışlar,
ortak milli değerleri paylaşmamışlardır. Günümüzde yapılan araştırmalarda milli
kimliği ve milli kültürü reddedenlerin, paylaşmayanların oranı %5 ile %6 arasında
değişmektedir. Az da olsa ana dili Türkçe olmamasına rağmen, milli kimliğe ve
vatanlarına sahip çıkanların oranı %90’ı aşmaktadır.
Bir dönem çok kültürlü politikaları çözüm olarak gören Batılı ülkeler, artık
sosyal bütünleştirici politikaları uygulamakta, milli kimlik kaybını ve gettolaşmayı
önlemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de ise; bunun tam tersi yapılmaktadır.
Bütünden parçaların siyasi varlığını kabul ve korumaya gidilmektedir. Hayali AB
üyeliği sürecinde etnik taassup hortlatılmıştır. Bütünün reddedildiği yerde parçanın
değeri ve varlığı kalamaz.
Andımızın Yargıtay kararına uyularak tekrar okullarımızda okutulması kadar
tabii bir şey olamaz. Andımız milli birlik ve beraberliğimizin çocuklarımıza önemli
bir mesajıdır. Türk milletine mensubiyet şuurunu pekiştirir. Çocuklarımız andımızı
okumalı ve başarı yolunda şartlandırılmalıdırlar. ABD ve Japonya dahil birçok
ülkede antlar vardır. Farklı milletlere mensup olanlardan yeni bir Amerikan milleti
ve kimliği yaratan ABD’de, ABD’ye sadakat, bayrağa bağlılık ahidi, yemini
okullarda 1892 yılından beri okutulmaktadır. Hiçbir ciddi ülke tek tipçiliktir diye
ideallerinden ve eğitimin temel ilkelerinden vazgeçmez. Milli marş mı; yoksa and
mı tartışması son derece yersiz bir tartışmadır. Birçok ülkede her ikisi de
mevcuttur. Her ciddi ülke geleceğinin teminatı olanlara sahip çıkarak genç
nesillerini açık artırmaya çıkarmaz; ileride beyin göçüne sebep olmaz.

*

Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkbilim Baş Editörü
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Vatandaşa rağmen, etnik taassup ve yobazlığa sapanlar silahsız terör örgütü
gibidirler. Türkiye’deki asıl terör, milli kimliği hedef alan terördür. Türkiye’nin
Balkanlarda Ortadoğu’da ve Türk Dünyasındaki kültürel ve siyasi tesirliliği
zayıflatılmak ve kardeş ülkeler yanlış yönlendirilmeye çalışılmaktadır.
Bir millet içinde farklı milletler değil; farklı etnik guruplar bulunabilir.
Bunlar milli kimliğin rakibi de değildirler. Etnikliğin ırki, dini ve etnik gerekçelere
dayalı olarak ayırımcı, husumet ve nefrete, şiddeti tahrik eden eylemleri Batılı
hukuk sistemlerinde reddedilmektedir. Devletlerin milli birliklerini, toprak
bütünlüklerini korumak için gerekli yasaları çıkarmaları ve tedbirleri almaları esas
kabul edilmektedir.
Bir etnik gurubun veya o gurubu kullanmak isteyenlerin doğrultusunda
gurup üyelerinin ülkeleri ile sözde demokratikleşme adı altında adeta savaşması
kabul edilmemektedir. 15 Temmuz 2016’daki hain işgal ve darbe teşebbüsünün
ekmeğine yağ sürmenin ve hedeflerine hizmet etmenin gereği yoktur. Malum ırkçı,
bölücü ve terörle iç içe olan partinin talepleri benimsenmemelidir.
Türkiye’nin yeni açılımlara ve sözde barış süreçleriyle oyalanmasına fırsat
verilmemelidir. Türk Milleti neseb-i gayri sahih bir kalabalık veya sürü değildir,
Anayasalarımızda devletin kurucu unsuru olan Türk kimliği birleştirici ve
kucaklayıcı olmuş, kimseyi ötekileştirme ihtiyacı da duyulmamıştır. Sık sık II.
Abdülhamid’den bahsedenler ve ona sığınanlar, 1876 Teşkilat-ı Esasiye’yi
incelemelidirler. Bir zamanlar aşırı sol kendinden olmayan ve amaçlarına hizmet
etmeyen herkesi faşistlikle suçlardı. Şimdi ise; bu suçlama sağ eğilimli bazı
çevrelere geçmiş gözüküyor. Dünyadaki değişim Türkiye’ye de yansımaktadır.
Türkiye’de sağcı ile milliyetçi arasındaki fark birçok konuda olduğu gibi andımız
konusunda da ortaya çıkmaktadır.
2. ANDIMIZ, SAĞCI VE MİLLİYETÇİ FARKLILAŞMASI
Türk’ü milli kimlik ve milliyetin adı olarak değil de, etnik guruplardan biri
olarak düşünmek; Türk Milleti gerçeğinin ve milli devlet anlayışının reddidir.
Etnisiteleri kültürel ve sosyal açıdan ele almalıyız. Siyasi anlamda tanıma, milli
devleti ve üniter yapıyı zaafa uğratır. Farklılıkların ve ayrılıkların hukuken tescil
edildiği federal bir yapıya yol açabilir. Bu bakımdan bu yanlışı yapanların, malum
etnik tekerlemeye ve yanlış ezbere takılanların tek devlet ve tek millet tezleri de
temelsiz kalır.
T.C. Türkler ve kendilerini Türk olarak hissedenlerce kurulmuş, kurucu
unsuru Türk olan milli bir devlettir. Kendi kendilerini ötekileştirip ayrı görenler
zaten Milli Mücadelede ülkeyi terk etmişler, Milli Mücadeleye karşı kullanılmışlar,
ortak milli değerleri paylaşmamışlardır. Günümüzde yapılan araştırmalarda milli
kimliği ve milli kültürü reddedenlerin, paylaşmayanların oranı %5 ile %6 arasında
değişmektedir. Az da olsa ana dili Türkçe olmamasına rağmen, milli kimliğe ve
vatanlarına sahip çıkanların oranı %90’ı aşmaktadır.
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Bir dönem çok kültürlü politikaları çözüm olarak gören Batılı ülkeler, artık
sosyal bütünleştirici politikaları uygulamakta, milli kimlik kaybını ve gettolaşmayı
önlemeye çalışmaktadırlar. Türkiye’de ise; bunun tam tersi yapılmaktadır.
Bütünden parçaların siyasi varlığını kabul ve korumaya gidilmektedir. Hayali AB
üyeliği sürecinde etnik taassup hortlatılmıştır. Bütünün reddedildiği yerde parçanın
değeri ve varlığı kalamaz.
Andımızın Yargıtay kararına uyularak tekrar okullarımızda okutulması kadar
tabii bir şey olamaz. Andımız milli birlik ve beraberliğimizin çocuklarımıza önemli
bir mesajıdır. Türk milletine mensubiyet şuurunu pekiştirir. Çocuklarımız andımızı
okumalı ve başarı yolunda şartlandırılmalıdırlar. ABD ve Japonya dahil birçok
ülkede antlar vardır. Farklı milletlere mensup olanlardan yeni bir Amerikan milleti
ve kimliği yaratan ABD’de, ABD’ye sadakat, bayrağa bağlılık ahidi, yemini
okullarda 1892 yılından beri okutulmaktadır. Hiçbir ciddi ülke tek tipçiliktir diye
ideallerinden ve eğitimin temel ilkelerinden vazgeçmez. Milli marş mı; yoksa and
mı tartışması son derece yersiz bir tartışmadır. Birçok ülkede her ikisi de
mevcuttur. Her ciddi ülke geleceğinin teminatı olanlara sahip çıkarak genç
nesillerini açık artırmaya çıkarmaz; ileride beyin göçüne sebep olmaz.
Vatandaşa rağmen, etnik taassup ve yobazlığa sapanlar silahsız terör örgütü
gibidirler. Türkiye’deki asıl terör, milli kimliği hedef alan terördür. Türkiye’nin
Balkanlarda Ortadoğu’da ve Türk Dünyasındaki kültürel ve siyasi tesirliliği
zayıflatılmak ve kardeş ülkeler yanlış yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bir millet
içinde farklı milletler değil; farklı etnik guruplar bulunabilir. Bunlar milli kimliğin
rakibi de değildirler. Etnikliğin ırki, dini ve etnik gerekçelere dayalı olarak
ayırımcı, husumet ve nefrete, şiddeti tahrik eden eylemleri Batılı hukuk
sistemlerinde reddedilmektedir. Devletlerin milli birliklerini, toprak bütünlüklerini
korumak için gerekli yasaları çıkarmaları ve tedbirleri almaları esas kabul
edilmektedir. Bir etnik gurubun veya o gurubu kullanmak isteyenlerin
doğrultusunda gurup üyelerinin ülkeleri ile sözde demokratikleşme adı altında
adeta savaşması kabul edilmemektedir.
15 Temmuz 2016’daki hain işgal ve darbe teşebbüsünün ekmeğine yağ
sürmenin ve hedeflerine hizmet etmenin gereği yoktur. Malum ırkçı, bölücü ve
terörle iç içe olan partinin talepleri benimsenmemelidir. Türkiye’nin yeni
açılımlara ve sözde barış süreçleriyle oyalanmasına fırsat verilmemelidir. Türk
Milleti neseb-i gayri sahih bir kalabalık veya sürü değildir, Anayasalarımızda
devletin kurucu unsuru olan Türk kimliği birleştirici ve kucaklayıcı olmuş, kimseyi
ötekileştirme ihtiyacı da duyulmamıştır. Sık sık II. Abdülhamid’den bahsedenler ve
ona sığınanlar, 1876 Teşkilat-ı Esasiye’yi incelemelidirler. Bir zamanlar aşırı sol
kendinden olmayan ve amaçlarına hizmet etmeyen herkesi faşistlikle suçlardı.
Şimdi ise; bu suçlama sağ eğilimli bazı çevrelere geçmiş gözüküyor. Dünyadaki
değişim Türkiye’ye de yansımaktadır. Türkiye’de sağcı ile milliyetçi arasındaki
fark birçok konuda olduğu gibi andımız konusunda da ortaya çıkmaktadır.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
ORTA DOĞU YENİ OLUŞUMLARA GEBE
Ata ATUN*
1914 yılında yaşanan I. Dünya Savaşında emperyalist (yayılmacı)
Avrupalıların bitmeyen hırsları ve açgözlülükleri nedeni ile asırlardır huzur ve
barış içinde yaşayan Orta Doğu’da uzun zamandan bu yana kan akmakta. Akan
kana ilaveten de huzursuzluk, düşmanlık, katliamlar ve göçmenlik hat safhada,
insanlığın doğduğuna inanılan bu coğrafyada.
Batı dünyasında ve Doğu’da Orta Doğu derken akla gelen ülkeler Lübnan,
Suriye, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve
Kuveyt. Sudan, duruma göre bazen Orta Doğu’nun bir parçası, bazen de değil. Bu
devletlerin tümü de I. Dünya Savaşından sonra emperyalist Avrupalıların
kurdukları ve sınırları dönemin İngiltere’nin Orta Doğu’dan sorumlu personeli MI5
ajanı Gertrude Bell adlı kadın ajan tarafından cetvelle çizilmiş Arap kabilelerinden
oluşan yapay devletler. Bu sınırları harita üzerinde çizerken Gertrude Bell’in
hedefi, Filistin kıyılarından Orta Doğu’ya ayak basan İngiliz Kuvvetlerinin Basra
Körfezine kadar karadan İngiltere’nin kontrolü altındaki (yapay) devletlerin
topraklarından kolayca geçebilmeleriydi. Nitekim de istedikleri aynen gerçekleşti.
İsrail, Türkiye ve İran, Orta Doğu kapsamının dışında bırakılmış Arap
olmadıkları için. Nedense Batılı, Doğulu ve Afrikalılara, “Türkiye, İran veya İsrail
Orta Doğu’da mıdır” diye sorarsanız, yanıtı ezici çoğunlukla “hayır” olmakta zira
akıllarda Orta Doğu hep, Akdeniz’in doğusunda Arapların yaşadığı bölge olarak
yer etmiş.
Biraz tarihe göz atacak olursak;1914 yılından 1956 yılındaki Arap-İsrail ve
baryaları (Kıbrıs Türkçesinde yakın dost demektir) Süveyş Krizi savaşına kadar
Orta Doğu’daki hâkimiyetlerini keyifle sürdüren İngiltere ve Fransa, bu savaştan
sonra, İsrail ile birlikte Mısır ordusunu hezimete uğratmış ve savaşı kazanmış
olmalarına rağmen ABD’nin baskısı ile boyunları bükük olarak bölgeden ayrıldılar.
Orta Doğu’nun hakimiyeti de bu tarihten sonra ABD’nin eline geçti.
Günümüzde Orta Doğu’nun kaderini belirleyen emperyalist güç İsrail. Tüm
Yahudilerin kalplerinde ve akıllarında “Hittin Sendromu” adeta genetik bir olgu
gibi Yahudilere sirayet etmiş. (1187 yılında, Selahaddin Eyyubi' nin haçlı ordusunu
çembere alıp kelime anlamıyla “yok ettiği”, Kudüs kralını esir aldığı, Haçlıların
tümünü de denize döktüğü savaşın gerçekleştiği yerdir “Hittin.” Bu savaşın adı da
“Hittin Savaşı”dır.) Bu sendromla Yahudiler, bir gün Arapların gene bir komutanın
liderliğinde birleşeceği ve İsrail ordusunu yenerek tüm Yahudileri denize dökeceği
korkusunu içlerinde taşımaktalar.
Prof. Dr. (İnş. Müh.), Dr. (Ulus. İliş.) Ata ATUN, Akademisyen, KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik
Danışma
*
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1948 ve 1967’de yaşanan Arap-İsrail savaşlarında İsrail galip gelmiş
olmasına rağmen 1973 yılında yaşanan Yom Kippur savaşında İsrail ordusu
hezimete uğramış ve Tel Aviv’e doğru çekilmeye başlamışken, İsrail son çare
olarak nükleer silah kullanmak kararını alınca, ABD savaşa müdahale etmiş, bir
hava köprüsü kurmuş ve İsrail’e her tür askeri yardımı yaparak, Suriye, Mısır,
Ürdün ve Irak’ın birlikte oluşturdukları “Arap Ordusu” nu yenmesini sağlamıştı.
Belli ki Yom Kippur Savaşı ABD ve İsrail yöneticilerine büyük bir ders
verdiğinden şimdilerde Orta Doğu’ya hâkim olma hedefleri biraz farklılık içeriyor.
Bu ülkeler, Arap Orduları ile hiç bir zaman bitmeyecek savaşlar yapmak yerine
Arap ordularını yönetmeyi ve ellerine ABD’ye ve İsrail’e karşı kullanamayacakları
silahlar vermeyi planlamışlar. Bu dâhiyane plan uzun vadeli ve 7 aşamalı.
Yapılan uzun vadeli stratejik planın birinci aşaması gerçekleşti ve kadife bir
darbe ile Suudi Prens Muhammed Bin Salman Suudi Arabistan’ın başına getirildi.
İkinci aşama, Arap NATO’su olarak anılan Orta Doğu Stratejik İttifakı’nı ODSİ’yi
(Middle East Stratejic Alliance-Orta Doğu Stratejik İttifakı ) kurmak ve parasal
gücünü kullanarak bu örgütün yönetimin başına Genel Sekreter olarak Muhammed
Bin Salman’ı getirmek.
Üçüncü aşama ise ODSİ Genel Sekreteri olarak Muhammed Bin Salman’ı
Filistin-İsrail sorununu çözmekle görevlendirmek ve parasal gücünü kullanıp,
Filistinlilerinin bazılarını paraya boğarak, bazılarını satın alarak Filistin-İsrail Barış
Planını kalıcı olarak sonuçlandırmasını sağlamak. Barış Anlaşmasından sonra da
Muhammed Bin Salman’ı Arap dünyasının lideri yapmak.
Dördüncü aşamada ODSİ’ye üye ülkelerden oluşan ve adı “İslam Ordusu”
olacak bir orduyu kurdurmak ve bu ordunun Başkumandanlığına da Muhammed
Bin Salman’ın getirilmesini sağlamak.
Beşinci aşamada İslam Ordusu’nun tüm silahlarını, -Başkomutan vasıtası ileçoğunlukla ABD ve İsrail’den, istihbarat yazılımları ve malzemelerinin tümünün
İsrail’den alınmasını sağlamak. İslam Ordunun kullanacağı vurucu gücü yüksek
olan savaş uçağı, tank, balistik füzeler ve benzeri silahların yazılımlarında İsrail ve
ABD dost ülke olarak yer almasını ve İslam Ordusunun hiçbir zaman ve koşulda
İsrail ve ABD’ye karşı kullanılamamasını sağlamak.
Altıncı aşamada Türkiye’nin güçlenmesi ve Orta Doğu’da söz sahibi olması
yaptırımlarla önlenirken, İran’ın da ambargo ile pasifize edilerek ses
çıkarmamasını sağlamak.
Yedinci ve son aşama ise İsrail’in güvenliğini daha da pekiştirebilmek için
sınırlarını büyütmesini gerçekleştirmek.
Bu planın gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel Türkiye ve Suriye.
ABD ve İsrail için Ankara-Şam yakınlaşması, bölgede yeni bir denge ve cephe
oluşmasına yol açacak, devamı olarak da Türkiye-İran-Rusya ve Suriye’den
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oluşacak dörtlü cephenin, belki de Sudan ve Katar’ın katılımıyla da “Altılı
Cephe’nin ortaya çıkmasına yol açacak ve İsrail’in büyük Kürdistan projesi ile
sınırlarını genişletmek planının suya düşmesine neden olacaktır.
Tüm bu hesapları bozacak tek durum, Ankara ile Şam’ın yakınlaşması.
Ankara ile Şam yeniden yakınlaşırsa Orta Doğu’daki dengeler alt üst olacak ve
uzun vadede kazananların başında da Türkiye ve Suriye gelecek gibi görünüyor.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
İZMİR’İN ÇEVRE SORUNLARI
Defne GÖNENÇ
En az 5000 yıllık bir tarihi olan İzmir’in insanı rahatlığı ve sıcaklığıyla,
kızları güzelliğiyle meşhur. Bu özellikleri İzmir’i birçokları için Türkiye’nin en
yaşanılır şehri yapmakta. Maalesef doğma büyüme bir İzmirli olarak İzmir’i ne
hale soktuğumuzun farkına varmamız gerektiğini yazacağım bu hafta. İzmir’de
büyük dönüşüm gerektiren çevre sorunları var ve hepimizin hem sağlığını hem
mutluluğunu etkiliyor. Çevre dendiğinde ne anladığımız ve nelerle yükümlü
olduğumuzun gerek çerçevesi ve gerekse içerdiği hususlar açısından pek fazla
bilimsel bir bilgimizin olmadığı yönünde geniş bir kanaat vardır. Bu nedenle
yaşadığımız kentlerde giderek artan ve maliyetleri çok daha yüksek olacak çevre
sorunları yaşanmaktadır. Bu bağlamda saptadığımız en önemli faktörlerden birisi
çevre sorunlarının çoğu zaman en temel sebebi çarpık kentleşme olarak karşımıza
çıkıyor. Bir diğer doğrudan bağlantılı sorun yani plansızlıktır. Birçokları hızlı nüfus
artışının da sebep olduğunu belirtir hatta suçlar. Ancak kısmen etkisi olsa da
nitelikli nüfus artışı iyi bir plan yapıldığı zaman çevre sorunlarına doğrudan sebep
olmamasını düşünmemiz gerektiği hususunu da çalışmalarımıza ve
planlamalarımıza farklı katar.
Maalesef İzmir’de plansızlık sebebiyle kentleşme verimli tarım arazilerine
kaymış durumda. Bornova, Karşıyaka-Bostanlı, Narlıdere, Kemalpaşa eskiden
verimli tarım arazileriydi. Körfezde sadece 50-55 yıl önce yüzülebiliyordu. İki
katlı, cumbalı güzel İzmir evlerimiz vardı. Denizden esen rüzgâr sahil bulvarındaki
betondan set çekmiş apartmanlara çarpmadan içeri girebiliyordu. Hava kirliliği bir
toz bulutu gibi şehrin üstüne çökmez, şehri grileştirmezdi. Şehir bir araba mezarlığı
değildi. Park sorunu yoktu. Peki, İzmir’i nasıl dönüştürebiliriz? Benim birçok
önerim var. Listem sizlere imkânsız gibi görünebilir ama imkânsız diye bir şey
yoktur. En önemlisi de çevre problemleri çok iç içe geçmiş olduğu için birini
çözmek için çoğu zaman bir diğeriyle ilgili de harekete geçmek zorunda kalırsınız.
- Çarpık, plansız kentleşme tüm sorunların başında geldiği için yapılması
gereken yepyeni bir plan oluşturmak ve sorunu temelden çözmek. İzmir için
yepyeni bir şehir planı çizilmesi ve şehirdeki binaların bu plana göre yıkılarak
yeniden yapılması gerekiyor. Şehir gerçekten çirkin. Yollar çarpık, çurpuk.
Neredeyse her yağmurda su basıyor. Kaldırım çalışmaları hiç sonlanmıyor.
Hiçbirimiz böyle bir kalitede yaşamayı hak etmiyoruz. İki üç katlı ve bahçeli
cumbalı evler yapılmalı, ama apartman sevenler, illa da apartman isteyenler için
bazı bölgeler apartman bölgesi olarak da planlanmalı. Tabi ki bu durumda şehrin
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dağlara doğru yayılması gerekecek ama zaten yeşille iç içe bir yayılma
planlanacağı için çok daha sağlıklı bir çevre oluşturacağız. Yapılan plana göre önce
en gerideki evler yapılırsa göreceli olarak taşınabiliriz.
- Planın içinde çok daha fazla park, bahçe ve spor alanları, çocuk parkları
gibi alanlara yer verilmeli. Ufak bir Güzelyalı parkı ve Susuz Dede dışında tüm
sahil şeridinde doğru düzgün yeşil alanımız yok.
- Musluktan akan suyu içebilmeliyiz. Birçok dünya kentinde musluktan akan
su içiliyor. İzmir’e gelen yabancı arkadaşlarımı bu konuda ne yazık ki sıkılarak ve
ülkem adına üzülerek hep uyarmak zorunda kalıyorum.
- Körfez temizlenmeli. Şehrin içinden denize girebilmeliyiz. İzmir en az
Marsilya kadar güzel olabilir. Daha da güzel olabilir. Otobüslerde omzuna
havlusunu atmış mayolu insanlar hayal edin. İşten çıktınız, hoop denize! Ahmet
Piriştina zamanında bu konuda çalışmalar yapıldığını hatırlıyorum, ama
gözlemlediğim kadarıyla bu çalışmalar maalesef çok yavaşladı.
- Her yolun yanına bisiklet yolu yapılmalı. Bisiklet kullanımı teşvik edilmeli.
İzmir bisiklet kullanmaya müsait bir kent. Fazla büyük değil.
- Otobüs sayısı arttırılmalı. Toplu taşıma çok daha pratik hale gelmeli.
Bekleme süreleri kısaltılmalı ve herkesin otobüslerde oturabileceği sayıda otobüs
kullanıma sokulmalı.
- Araba miktarının azaltılması teşvik edilmeli. Her aileye bir araba fazla
bile. Çoğu ailenin birden fazla arabası var. Arabalara bakın, içlerinde sadece bir
veya iki kişi göreceksiniz. Hem çevreyi kirletiyor hem gereksiz petrol israfı.
- Bir de en önemlisi hayal kurmak öğretilmeli. “Mümkün değil”, “çok
pahalı”, “iktidar İzmir’e yeteri kadar kaynak ayırmıyor” gibi bahanelerle kendi
hayatımızı, çevremizi güzelleştirmeyi ihmal edemeyiz. İstersek, her şey
mümkündür. Böyle bir yeniden şehirleşme projesi iyi ve katılımcı bir planla
gerçekleştirilebilir. Sizin hayalinizdeki İzmir nasıl?
Son Söz Türkbilim editörden: İyi bir yönetim iyi bir denetimle mümkündür..
Bunun en demokratik yolu “Seçilenlerin Değişe bilirlik Hızı Ve Oranı” ile açığa
çıkar. Bu aday belirleme yöntemleri ile hukukilik ve uygulanabilirlik kazanır.
Çünkü başka türlü kurumsal ve siyasal yapıların icraatları denetleme, ihtiyaçları
planlama ve yönetenleri beğenilmediğinde değiştirme ve sistemi denetleme olanağı
yok denecek kadar oldukça zayıf ve etkisizdir. İstanbul Boğazı ile ilgili yasal
düzenleme yapılmasından sonra neredeyse bitirildiği bir günde tekrar farklı bir
uzatma ve çerçeve getirilen imar affı buna en güzel bir örnek olarak karşımıza
çıkıyor. Statüleri elinde tutanlara kamu yönetimi içinde bulunanlar özellikle yerel
yönetimlerde ne yazık ki görüş ve öneri bildirme yerine üstlerine biat ederler
genellikle.
Bunun için parti içi demokrasi mutlaka işletilmeli katılım ve açıklık içinde
ortak karar alabilmek sağlanmalı sadece lider görüşü değil alanında uzman
olanlarda dinlenmeli, lider sultalarına da mutlaka son verilmelidir(Bkz. Tuncay,
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1996)1.. Özellikle çevre ve kentleşme alanında uzunca bir planlama ile demografik
yapıların örtüştürülmesi, ulaşım ve yerleşim ağlarının doğru hesaplanması uzun
vadeli bir çözümlemeyi getirmekte nihayet kalkınma maliyetini de en az düzeye
indirmekte olduğu asla akıllardan çıkarılmamalıdır.

1

Bkz. Dr. Sauvi Tuncay, Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Gündoğan Yayınları, 1996 Ankara.
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ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM
İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
1.

Uluslararası 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 hazırlanmış Türkçe, İngilizce,
Almanca ve Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır.

3.

Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma
başlanabilecek şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi
adresine temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir.

4.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu
dergi formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda
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 takdirde Uluslararası
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 ya
da yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. Yayımlanmayan
yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.

8.

Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak
yazara ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.

9.

Makale başlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra
ortalanarak yazılmalıdır. Yazar adı/adları, unvanları ve mensup
oldukları kurum ile birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.
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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 şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot
yöntemi bilimsel standartlara uygun olmalıdır. Yararlanılan
kaynaklar çalışmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 9
punto olarak yazılmalıdır.
11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dâhil
hem Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet
verilmeli, özetler 150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. Çalışmanın hem İngilizce hem Türkçe başlığı mutlaka belirtilerek
özet verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de Türkçe veya
diğer belirtilen dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde
e.mail adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazışma
adreslerini de yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyodlarla yılda iki sayı
olarak yayımlanır.
ULUSLARARASI TÜRKBİLİM Baş Editörü:
Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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