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Altay SUROY-Anayasa Mahkemesi BaĢkani - Kosova Temsilcisi 
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Serdar SÜTÇÜ-Ankara Temsilcisi 
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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

 

TÜRKBĠLĠM 2012 Haziran sayısıyla üçüncü yılı içindeki zaman 

diliminde gerek yurt içi ve gerekse yurt dıĢı hızla artan talepler doğru ve baĢarılı 

bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Her zaman ilke edindiğimiz doğruluk 

dürüstlük ve tarafsızlık TÜRKBĠLĠM için en öncelikli değerler olmuĢtur.   

TÜRKBĠLĠM  bilimi önceleyen ancak öncelikle de insan onurunu 

zedelemeden hoĢgörü içinde kalarak ve konuĢarak çözümler aramayı iletiĢimin 

temel değeri olarak görmekte; bunun dıĢındaki ön yargı ve ötekileĢtirmeyi de 

Ģiddetle reddetmektedir. 

 TÜRKBĠLĠM olarak değerli bilim insanlarımızdan bir önemli ricamız 

vardır. Tukbilder.net, turkbilder.org, turkbilder.com adreslerine girerek 

öncelikle yazım kurallarına uygun çalıĢmalarını gözden geçirerek bize 

göndermelidir. Daha önceki sayımızda belirttiğimiz gibi, gönderilen 

makalelerin  yayın listesi dıĢında kalması bizleri de üzecektir. Çünkü titiz bir 

çalıĢma içinde yürütülen dergimizin bu güne kadar hiç aksamadan ve 

zamanında çıkması, gösterdiğimiz büyük bir özveri sayesindedir. 

TÜRKBĠLĠM  bugün daha da öne çıkan ve tüm dünyamızı aydınlatan bir 

büyük adam olarak ATATÜRK gibi bir dehaya sahip bu yüce Türk milletinin 

olduğu kadar; tüm dünya ülkelerinin görüĢlerine saygı duyarak bilimsel 

çalıĢmalarına yer vermektedir.   

 Dünya milletlerini barıĢ etrafında toplamak öncelikle bilim insanlarının 

görevi olmalıdır. Ġçinde yaĢadığı ülkenin tüm tarihi ve kültürel değerlerine saygı 

duyarak ve aldığı maaĢı hak eden bir birey olarak  bilimsel tarafsızlığın onurlu 

bayrağını taĢımak önce insan olmaktan geçiyor. Ġnsan olmak; korku ve kuĢkuya 

yer vermeden, eylemlerine Ģiddet bulaĢtırmadan  tüm ülkeleri savaĢa ve Ģiddete 

karĢı durmalarına katkıda bulunabilecek cesaret ve metanetle, bilim adamlarına 

düĢüyor.  

Bilimi paraya ve çıkara tahvil eden kiĢilerin bilimsel ortamı ideolojik 

beklentileriyle örtüĢtürmelerini bilim etiğine aykırı bir anlayıĢ olarak kabul 

etmemiz gerekiyor. Özellikle artan toplumsal Ģiddetin nedenlerinin baĢında 

medyanın konu seçiminde ve bilim dünyasının kavramsal ve paradoksal algı 

farkından kaynaklandığını gördüğümüzü  de belirtmeliyiz. Bu bağlamda özgün 

çalıĢmaları TÜRKBĠLĠM olarak destekliyor, tüm dünyada taranan bir indekse 

girmenin heyecanı ile akademik baĢarılarınızın devamını diliyor, en içten 

duygularımızla sevgi ve saygılar sunuyoruz.  

 

Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 
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SĠYASAL KÜLTÜR VE MĠLLĠYETÇĠLĠK EKSENĠNDE 

KÜRESELLEġME VE MEDYANIN ROLÜ 

Suavi TUNCAY

 

ÖZET  

Her ülkenin tarihsel geliĢim süreci içinde edindiği tecrübelerle maddi ve 

moral içerikli kültürel birikimi vardır. Günümüzde bu birikim üzerine inĢa 

edilen siyasal kültür siyasal düzleme ait simge ve sembollerle ifade edilir. 

Uluslar arası siyasal süreç içinde belki de en önemli ve farklı algılanan 

kavramların baĢında milliyetçilik gelmekte, siyasal kültür içinde biçimlenmesi 

gereken bu kavram halen tartıĢılmaktadır.  

KüreselleĢme ile birlikte ortaya çıkan neo-liberal politikalara aykırı 

olarak kabul edilen milliyetçilik; aslında ulus devletleri ve üniter yapılarını 

temsil ettiğinden, büyük sermayeyi elinde tutanlar ve küresel aktörler ve medya 

patronları bu kavramın törpülenmesiyle birlikte daha çok kar edebilme hedefi 

gütmektedirler. Bu bağlamda oluĢturulan politika ve kararlarla olumsuz bir ön 

yargı yaratılmakta; bu süreç aynı zamanda etnisiteyi ve cemaatleĢmeyi teĢvik 

etmektedir.  

AyrıĢmayı teĢvik eden, ulus birliğini bozan psikolojik algı, ulusal-milli 

politikaların oluĢturulabilmesinde de engel teĢkil etmektedir. Oysa demokrasi 

homojen yapılarda varlığını sürdürebilen bir kavram olarak sorumluluk bilincini 

de temsil eder. ĠĢte bu sorumluluk bilinci ise mutlaka ait olma yani mensubiyet 

bilinci ile örtüĢtürülmek zorundadır. Bu kavramlarla ilgili psikolojik algının çok 

yönlü ve objektif biçimde analiz edilebilmesi sosyal doku oluĢumuna etki eden 

medyanın gücünü de belirler. 

 Anahtar Kelimeler: Siyasal Kültür, Ulus Devlet, Milliyetçilik, 

KüreselleĢme, Psikolojik Algı. 

 

THE ROLE OF MEDIA WITHIN THE RELATIONSHIP BETWEEN 

POLITICAL CULTURE AND NATIONALISM 

ABSTRACT 

Every nation has a cultural accumulation acquired in the course of its 

historical development. In our modern times, political culture built on this 

accumulation is expressed in terms of signs and symbols belonging to the 

political plane. On the international arena, nationalism is the most important and 

the most frequently misperceived concept in the political process. Nevertheless, 

this concept, which should be shaped within political culture, is still under 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr. Ege Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi. 
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discussion.  

Nationalism, which is thought to be contradicting neo-liberal policies 

emerged together with globalization, in fact represents nation states and their 

unitary structures; therefore, big capital holders, global actors and media 

magnates acquire their even larger profit gains with the abrasion of this concept. 

A prejudice developed within this context prevents creation of national policies 

by encouraging ethnicity and community formation.  

In fact, being a concept that can only survive in homogeneous structures, 

democracy represents presence of a responsibility consciousness. This should 

overlap with a consciousness of belonging. Therefore, a sound and objective 

analysis of such concepts in relation with psychological perception is also a 

determinant in the formulation of the media power.   

Keywords: Political Culture, Nation State, Nationalism, Globalization, 

Psychological Perception 

 

GĠRĠġ                        

Ülkemizde bilim dünyası ne yazık ki bilimsel çıkarımlar yapmak yerine 

ya ders kitapları hazırlayarak öğrencileri not telaĢına düĢürmekte ya da ideolojik 

eğilimleri körükleyerek öğrencileri kapmlara bölecek giriĢimlere ortam 

hazırlamakta veya  sıkça tekrar edilen birbirini taklit eden makaleler ile bilim 

dünyasına etki edememektedir. Daha önceden elde edilen ünvanların adeta 

pazarlamasını yapan özellikle demokrasi havarisi geçinen ve ülkelerinin 

aleyhine birçok konuyu gündeme getiren kısır çekiĢmlere katılmakta daha da 

önemlisi bunları medyada  ileri sürerek adeta çıkar sağlamakta toplumun düĢ 

dünyasını da olumsuz etkilemektedir. Sınırlı sayıda var olan üstün vasıflara saip 

bilim adamları olsa da, bunlara yer vermeyen medya baĢta akademik yapı 

giderek ivme kaybetmektedir. Bu nedenle yaptığımız çalıĢmaların, farklı bir 

açıdan ve disiplinler arası bir yaklaĢımla; uzlaĢma ve dayanıĢma esasına yönelik 

yöneten, katılan, üreten ve sorun çözen bir örgütlü demokrasiyi     

hedeflediğimizi belirterek; önemini hala koruyan bu konuyu farklı bulgularla 

gözlemlerimiz eĢliğinde bilimsel çıkarım temelinde ele almaya çalıĢıyoruz. 

Günümüz demokrasilerinde görülen en tehlikeli geliĢmelerden birisi de 

medyanın siyasal kültür oluĢumuna katkısının paradoksal bir durum arz 

etmesidir. Bilindiği gibi siyasal kültür bütün unsurları ile toplumsal kültürün 

siyasal motifler, simge ve sembollerle birlikte tanınması ve tanımlanmasıdır. 

Hangi bilim dalı olursa olsun kavramların doğru kullanılması, sorunların 

anlaĢılmasını ve uygun çözümler bulunmasının ön koĢulu olarak, ön yargıların 

atılmasını gerçekçi ve objektif değerlendirmelerin yapılabilmesini önkoĢul 

olarak ortaya koyar. 
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Milliyetçilik kavramı da gerek psikolojik ve gerekse sosyolojik açılardan 

tahrip edilmeye, farklı gösterilmeye ve farklı yorumlara müsait bir kavram 

olarak toplumda ve hatta bilim dünyasında ideolojik kaygılarla 

kullanılmaktadır. Medya ve basın ise bu ayrıĢmalardan yararlanarak ve bu 

kaynaktan beslenerek reyting yapabilme kaygısı ve çıkar duygusuyla hareket 

ederek, bu farklılığı derinleĢtirmektedir. Bu sürece doğal olarak katılan siyasi 

partiler ise kitlelere ulaĢabilmek ve daha çok oy alabilmek kaygısı ile açık ve 

net bilimsel verileri kullanmayarak; süreci, siyasal kültürün gerektirdiği tanıma 

uygun değil, bilakis toplumsal gerilimin bir tarafı olarak, popülizm içeren 

faaliyetlerini tehlikelerle yüklü bir süreç içinde sürdürmektedir. Günümüzde 

Almanya‟da meydana gelen ırkçı söylemler giderek artmakta, saldırılar 

önlenemektedir. Ülkemizdeki Ģiddet ve terör olayları da ne yazık ki bu olaylara 

paralel geliĢmekte ulusal birliğimizi tehdit etmektedir. 

Toplumsal dokunun güçlü ve bilgi temelli olması yanında medya baĢta 

siyasal yöneticilerin sağduyulu hareket edebilmesi halinde kamuoyunun yanılgı 

payı düĢecek; siyasal yönden ülke lehine alınması gereken kararlarda isabet 

payı yükselebilecektir. Bunun için her alanda nitelikli ve bilgi temelli bir 

toplumun teknolojik yeniliklerle birlikte, inanç ve değerlerimizi de koruyarak 

medyanın etki düzeyini sorgulaması, paralı demokrasilerden, katılımcı ve millet 

iradesine dayalı gerçek halk iradesine dayandırılması gerekiyor. Ülke ve vatan 

sevgisinin beslendiği ve bilgisel temele dayanan yeteneklerin açığa çıkarılması 

ön koĢul olarak karĢımıza çıkıyor. Bunun ilk aĢaması da milli eğitim baĢta 

sosyal ve kültürel alanlarda bir master planlamanın siyasal alanda da 

yapılabilmesini gerekli kılıyor.  

Siyasal yöneticilerin süreli seçimlerle iĢbaĢına gelmesi ve halka hesap 

vermesi siyasal kültürümüzün esası olmalıdır. Siyasal iktidarı elinde tutanların 

bunu anlaması ve araması gereken bir paylı demokrasiyi içine sindirmesi 

gerekiyor. Çünkü yönetimler iktidarı ve muhalefetiyle bir bütündür. Tek ses 

asla demokrasi değildir. Millet lehine alınması gereken kararların 

uygulanamamasından ve sorumlularından birisi olarak özellikle siyasal elitler, 

siyasal parti yöneticileri ve medya karĢımıza çıkıyor.  

Bu sürecin siyasal sosyoloji ve siyaset psikolojisi açısından medya ile 

iliĢkilendirilerek ele alınması; siyasal yaĢamımız açısından son derece 

önemlidir. Oldukça geniĢ bir açıdan ve özellikle iktidar iliĢkilerini konu alan 

farklı medya gruplarında adeta aynı yöndeki programların izlenmesi oldukça 

yorucu ve sıkıcı bir durum almıĢtır. Örneğin, teorik açıdan tümevarım metodu 

kullanılarak siyaset bilimi, sosyoloji ve iletiĢim literatürü içinde, özellikle ulusal 

bağlamda etnik söylemli kültürel temsiller ile bağımsızlık söylemleri yön 

değiĢtirerek ekonomik iĢbirliği temelli takdim edilen küreselleĢmenin; uluslar 

arası boyutlarda neo liberalizmi içselleĢtiren bir kamuoyu oluĢturulmak 

istendiği geniĢ halk kitlelerince kabul edilmektedir. Bu yönde geliĢtirilen 
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söylemlerle tüm ulus üstü politikaların tek merkezli bir dünyayı temsil ettiği 

yolunda bir sonuç doğurduğunu da söyleyebiliriz.  

Ülkemiz açısından gerek üyelik talep ettiğimiz Avrupa Birliği(AB) ve 

gerekse küresel gücün tek aktörü sayılan ABD iliĢkilerinin yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiği ortak bir kanaat olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü Türkiye, 

ülkenin güvenlik ve dıĢ politikalarının yönünü ve ölçeğini belirleyecek devasa 

politik, ekonomik ve sosyal baskılarla karĢı karĢıyadır(Larrabee-Lesser, 2004, 

s.11) 

Türk DıĢ Politikasının Türkiye‟nin koĢullarına ve çıkarlarına yönelik 

yürütülebilmesi için; ulusal çıkar ve ulusal gücümüzün unsurlarının iç ve dıĢ 

politikalarla örtüĢtürülmesi gerektiği yönünde diğer bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Bu 

yönüyle milliyetçilik Türk DıĢ Politikasının olduğu gibi, iç politikalara ve 

düzenlemeler bakımından Türk kültürünün de siyasal gücün temel temsil 

konuları arasında bulunmasında büyük bir zorunluluk bulunmaktadır. 

Bu bağlamda Cumhuriyet, bağımsızlık, ulus devlet ve Atatürk ile 

özdeĢleĢtirilen bir kültür milliyetçiliğinin temellendirilmesi, ancak bu 

kavramların bütünleĢik olarak algılanabilmesiyle mümkün görülmektedir.  

Büyük çoğunluk tarafından bu anlamda bir devlet yönetiminin beklendiği, 

siyasal erkin de bu yönde bir davranıĢ göstermesi gerektiği ön koĢul olarak 

ortaya çıkmaktadır. Devlet yönetiminde,  Ġnsan iliĢkileri ve kurumsal yönetimle 

ilgili tüm bilimsel verileri siyasal erk temsilcilerine aktarmadan; sadece dini 

ritiüeller veya etnisiteye dayalı öngörülerin ortaklığı homojenliği temsil 

etmeyen alanları gözetilerek politikalar yürütmek ulusal iradeye ve gerçeklerine 

de aykırıdır. Bundan dolayı kültür gibi Türk ulusunun temel kavramlarının 

aĢındırılması son derece tehlikeli görülmektedir.  

Siyasal erk elinde tuttuğu siyasal gücü daha da güçlendirmek için medya 

ve basını da yanına alarak politikalarını yürütmesi adeta otoriter bir yönetimi 

çağrıĢtırır ki, dünyada bu tip yönetimler daima yıkılmıĢtır ve sonu hep hüsranla 

bitmiĢtir. Bu tehdit ve tehlikeyi artıran sadece medya ve siyaset arenasına ait bir 

psikolojik algı değildir. Medya ve basını ellerinde tutan yeni burjuvazinin 

ajanları da sahnededir. Siyasal söylemlere ve eylemlere tek sesli bir destek 

veren bu türedi büyük sermaye ve medya sahipleri, halkı küreselleĢme 

söylemleri ve özelleĢme adına yönlendirmekte, ülkeyi diğer partilerden 

soyutlayarak adeta partisiz demokrasi anlayıĢı içinde siyasal erkle birlikte kamu 

çıkarının aleyhine kararlar alınarak ülkeler yönetilmektedir(bkz.Tuncay, 1996).  

Böyle bir siyasal süreç içinde partilerin örgüt ortamında olması gereken 

tartıĢma ve karar alma mekanizması, tek lider tek yönetim olgusuna 

dönüĢtüğünden, demokrasi yönetemez duruma düĢmektedir. Yöneten demokrasi 

söylemlerinin tek göstergesi liderin cesareti ve cesameti olamaz. Bütün 

kurumlar dıĢlanarak lider sultası yaratılarak üstün güçlerle donatılmıĢ adeta 

yüce insan sıfatıyla örgüleĢmiĢ ülkeyi yönetebilen tek lider gibi halka 
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sunulmaktadır. Oysa alternatif oluĢturamayan demokrasinin yönetebilmesi asla 

mümkün değildir. Halka ait olması gereken yönetsel güç, perde arkasından bu 

üçlü trio diye adlandırabileceğimiz siyasal yapı, yargısal kurum ve medya 

üçgeni içinde propogandist, bilimsel ya da mesleki görünümlü kiĢiler yolu ile 

topluma aktarılmaktadır. Bilim dünyası yani akademisyenler ile sivil toplum 

örgütlerinin ana kavramlarda ve ülkenin yüksek hedeflerine yönelik 

politikalarda uzlaĢamamaları giderek tansiyonu artırmaktadır. Farklı çıkarları 

çağrıĢtıran veya farklı düĢünceleri temsil eden toplum önderleri sayacağımız 

kiĢilerin ve grupların ideoloji ve çıkarlarına yönelik psikolojik algılamaları ve 

sunumları sonucu kamuoyu da neyin doğru neyin yanlıĢ olduğu yolunda bilgi 

sahibi olamamaktadır. Bir bilim adamının söylediğini diğer bir bilim adamı tam 

tersini söylemekte, bilgi düzeyi eksik olan politikacılar da iĢine gelen 

değerlendirmeyi kamuoyuna satmaya çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle bunalan 

vatandaĢ doğru ile yanlıĢı ayırt etme yetisini kaybetmektedir. 

Ulusal irade demokrasinin ana ilkelerinden birisi olan açıklık ilkesine 

göre Ģekillenmediğinden, toplum adeta kilitlenerek rejime yönelik tehdit ve 

tehlikeleri içeren bir bekleyiĢ ile baĢ baĢa bırakılmaktadır. Siyasal katılımı esas 

alan demokrasi, farklı seslerin ve düĢüncelerin yani; farklı fikirlerin siyasete 

katılması anlamını taĢıması gerekirken, farklı güçlerin, farklı araçların, hatta 

terör ve Ģiddetin devreye sokularak, devletin temel kanun ve kurallarının, 

devletin üniter yapısının Türklüğün bile tartıĢılması Türk toplumunda büyük bir 

üzüntü ve kaos ortamına neden olmaktadır.  

Bu nedenle bu sürecin bütünlük içinde incelenebilmesi, siyaset psikolojisi 

ve siyasal sosyolojik paradigmalardan yararlanarak; disiplinler arası bir 

yaklaĢımla ele alınması yararlı görülmüĢtür.  

Kültür ve milliyetçilik arasındaki iliĢkiyi medya ve basın ile güncelleyen 

bir bakıĢ üzerine analiz edilerek inĢa etmemiz gerekiyor. Bu dönemin aynı 

zamanda siyasal iletiĢim terminolojisi yönünden bireyin, grupların, toplumsal 

kesimlerin ve kurumların olduğu kadar; medya ve basın mensuplarının da 

analizini gerekli kılıyor. Diğer yandan bilim dünyasını ile yöneten ve 

yönetilenlerin de psikolojik algılamaları sonucu oluĢan eylem ve söylemlerine 

dayanan sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumun siyasal 

sosyolojik örüntüleriyle örtüĢtürülen farklı bir çalıĢmayı da yerine getirebilmesi 

kaçınılmaz görülüyor. 

SĠYASAL DÜZLEMĠN ANALĠZĠ 

Siyasal düzlem dendiğinde bu düzlemin aktörleri ve siyasal hayatı temsil 

eden kavramsal bütünlük aklımıza geliyor. Bu alanın doğru tanınması ve 

tanımlanması siyasal düzlem içinde yer alan insanların öncelikle birey olmasını 

gerektiriyor. Ġnsan kaynaklarının nitelikli bir çoğunluk biçimine taĢınması ile 

demokrasinin temel faktörlerinden birisi olan seçim arasındaki iliĢki bu 

düzlemin iyi iĢleyip iĢlemediğini ortaya koyuyor. 
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Belki de bütün dünyada, ancak özellikle siyasal kültür olgusu henüz 

yerleĢen ülkelerde bu siyasal iliĢki bir çeliĢkiyi,  paradoksal bir durumu 

gündeme getiriyor. Her alanda olduğu gibi siyasal alanda da bu alanın 

terminolojisi ne yönetenlerde nede yönetilenlerde kavram olarak tam 

algılanamıyor, ya da özellikle yönetenler bu kavrama kendileri bir değer ve 

anlam yüklüyor.  

Siyasal kültürün en temel çıktısı, demokrasilerin istikrarı olup, meĢruluğa 

dayanan inancın siyasal sistemin etkinliğini sağlayıp sağlayamadığı olmaktadır. 

Bu sistem içinde var olan siyasal kurumların o toplumun en uygun kurumları 

olduğu inanç ve eğilimini temsil eder ki, ancak bu biçimde kurumlar 

yaĢatılabilir ve meĢru bir yönetim olgusu gündeme gelebilir. 

Siyasal düzlemin içinde önemli bir yer tutan siyasal partiler meĢruiyetin 

kaynağı değil, ancak koruyucuları olarak siyasal rollerini yerine getirirler. Diğer 

bir deyiĢle meĢruluk ve çatıĢma iliĢkisini düzenlerler. Çünkü “bütün demokratik 

sistemlerde, demokrasinin esası olan grup çatıĢmalarının toplumu parçalamaya 

varacak derecede katılaĢması tehlikesi her zaman vardır. Dolayısıyla, 

demokratik yönetimin gereklerinin baĢında, partiler arası savaĢın yoğunluğunu 

ılımlılaĢtıracak koĢullar gelir”(Lipset, 1986, s.65).  

Siyaset literatüründe yer alan bütün kavramların tam ve doğru 

algılanması demokratik geliĢmelere yardımcı olur. Bu toplumsal boyutun da 

doğru analizini gerektirir. Siyaset psikolojisi açısından öngörülen yaklaĢımların 

demokratik temeli, toplumsal düzenin meĢruiyet çerçevesi içinde 

değerlendirilmesini ve siyasal düzlemin etkinliğini ya da etkililiğini açığa 

çıkarır. Ġster iĢlevsellik açısından, ister fonksiyonalist bir yaklaĢım veya 

çatıĢmacı bir yaklaĢımı içeren bakıĢ açısıyla siyasal kültür ele alınsın; burada 

esas olan konuların çözüm yöntemlerinin nasıl ve hangi araçlar ile siyasal alanın 

yönetileceği ve siyasal iradenin siyasal kültürümüzle örtüĢtürülüp 

örtüĢtürülmediği çözümlenmesi gereken noktalar olarak karĢımıza çıkar. 

Aslında siyasal kültürümüz içinde yer alan demokrasi temelli kavram ve 

tanımlara, kiĢi, gurup ve siyasal aktörlerce çeĢitli ve farklı anlamlar 

yüklenmesiyle demokratikleĢmeye yönelik sosyal ve siyasal istikrar 

bozulmakta, siyasal kurumlaĢma tam gerçekleĢtirilemediğinden; seçimlerle 

beliren meĢruiyet siyasal iradeyi de tam olarak ortaya koyamamaktadır. 

Siyasal kültür hem psiko-sosyal, hem Sosyo-ekonomik ve hem de siyasal 

süreç ve geliĢmeyle doğrudan iliĢkilidir. Nereden bakılırsa bakılsın siyasal 

geliĢme bir coğrafyayı ve modernleĢmeyi içerdiği gibi, sanayileĢmeyi ve bütün 

bu süreç içinde geliĢen ya da farklı algılanan kavram ve tanımları da kapsıyor. 

Örneğin, demokrasi, siyasal sistem, meĢruiyet, istikrar, homojenlik, etnisite, 

siyasal katılma, siyasal yozlaĢma, siyasal yabancılaĢma, sapma, siyasal patoloji, 

anomi, siyasal bütünleĢme, siyasal toplumsallaĢma, seçim, eĢitlik, milliyetçilik, 

mensubiyet bilinci gibi kavramlar; günümüzde daha çok açığa çıkan siyasal 
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geliĢmeler içinde hala gündemde olup yerlerini koruyor. Ne ilginçtir ki uzun 

süre ideologluklarını yapanlar bile sosyalizm, komünizm gibi kavramların 

yerine neo-liberalizmi ve onun vahĢi kurallarını koyarak demokrasiyi 

anlaĢılmaz ve aĢılamaz boyutlara getiriyor. 

G. Almond ve S. Verba 1963 yılında demokrasi ile siyasal kültür 

arasındaki iliĢkiyi kurarak, demokrasinin kültürel temellerini ortaya koyuyor. 

Bu yazarlara göre “ siyasal sistemin ve sosyal nesnelerin, birey tarafından 

psikolojik olarak benimsenmesini kültür olarak; bireylerin siyasal sistem 

karĢısındaki inanç ve tutumlarına yönelik eylem biçimlerini de siyasal kültür 

olarak tanımlamıĢlardır”(Çam, 1995).  Aslında eylem biçimleri siyasal davranıĢ 

olarak siyasal literatürde yerini alıyor. Çünkü siyasal sistem karĢısında beliren 

inanç ve tutumların eylemsel boyutu sadece siyasi partilerde ele alınmıyor. 

Günümüzde özellikle ticaret ve sanayi odaları, barolar ve sendikalar baĢta; sivil 

toplum örgütleri de eylem biçimlerini farklı farklı uygulayabiliyor. Ülkemizde 

artık giderek bu kurum ve kuruluĢların Ģekli bir durum içinde oldukları, daha da 

acısı iktidara yönelik bir cephede bulundukları görülüyor. 

Önemli olan siyasal partilerin benimsediği ve partilerin ana unsurlardan 

birisi olan ideoloji birliği partilerin yapısını belirlediği gibi; siyasal sistemin de 

bu ideolojik boyutlu iradeye yönelik olarak siyasal partilerin siyasal liderler 

tarafından demokratik ilkelere uygun yönetilip yönetilemediğidir. Günümüzde 

hangi siyasi parti olursa olsun, listelerine alınan adaylarının ortak 

söylemlerinde; parti tarafından yazılıp çizilmiĢ ortak bir dillerinin olmaması, 

genel bir takım vaat ve sloganlar dıĢında, adayların söylemlerinin bölgelere ve 

kentlere göre farklılaĢtığı görülüyor. Bu durum adayların seçmenlerin 

beklentilerine yönelik aldatıcı bir mesaj verdiğini de gösteriyor. Siyasal süreç 

içinde böylece adeta siyasal bir pazarlamanın gündeme geldiğini de ortaya 

koyuyor. Tek yönlü tepeden tabana bir siyasal süreç içeren popülist hatta iki 

yüzlü bir yaklaĢım ve siyasal sisteme yüklenilen aĢırı beklentinin 

gerçekleĢememesi halinde ise; siyasal sisteme ve siyasal partilere duyulan 

güven azalıyor, seçimden seçime sandığa giden veya hiç gitmeyen depolitize bir 

ortam söz konusu oluyor.  

Kısacası siyasetin örgütleĢmiĢ kurumları olan üye ve ideoloji unsuruna 

dayanması gereken siyasal partilerin de törpülenmesine, güç kaybetmesi 

yanında rejimin de güvensizliğine neden oluyor. Hatta bir çalıĢmamızda ortaya 

koyduğumuz gibi siyasi partilere güven kalmadığından, adeta partisiz 

demokrasi gündeme geliyor(bkz.Tuncay, 1996).  VatandaĢ al birini vur ötekine 

diyor. Hepsini aynı kefede tartıyor. Büyük bir güven eksikliği sonucu ülkede 

bunalımlar oluĢuyor.  

Birde ekonomik krizler ile çöken halk katmanları “veren el alan elden 

üstündür” gibi aslında çağdaĢ insan tipine ve algısına uymayan bir biçimde 

seçimlerde hep adaylardan ya da parti teĢkilatlarından maddi katkılar 
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bekleniyor. Hatta pazarlıklar yapılıyor. VatandaĢ büyük bir beklenti içinde adeta 

siyaseti kiĢisel çıkara yönelik yönetiyor. ĠĢte bu durumdan yani siyasal ve 

kültürel yozlaĢmadan, fakirlikten, iĢsizlikten beslenen inanç sistemi üzerine 

siyaseti öngören örgütlerin iĢine geliyor. Partiler kapılarını vatandaĢlara 

kapatmıĢ, sadece lider ve liderlerin etrafındaki bir kaç kiĢi söz sahibi görüntüsü 

hakim oluyor. Adaylıklar büyük bağıĢlara ve katkı bedeline tabi olarak 

beliriyor. Halka dayanmayan bir siyasal yapı toplumu etkileyemiyor. Muhakkak 

ki bu oyunu daha sistemli ve medya destekli götüren ve inançlıların oluĢturduğu 

bir parti olarak topluma sunulan partiler yönetiyor olması kaçınılmaz oluyor. Bu 

görünümünü kamuoyuna veren, ayrıca çıkar saikıyla medya ve sermaye 

tarafından desteklenen parti karĢısında diğer partilerin yenik düĢmesi 

kaçınılmaz oluyor. 

Hangi nedenle olursa olsun 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ve son yapılan 

2011 yılındaki genel seçimlerde ortaya çıkan bağımsız aday enflasyonu bu 

görüĢümüzü destekliyor. Siyasal ideoloji ve siyasal davranıĢ projelere dayalı 

düĢüncelere ve uygulamalara, öngörü ve değerlendirmelere göre belirlenemiyor. 

Yani halkın katılım ve talepleri ile aday belirleme yöntemleri tabandan tepeye 

doğru Ģekillenemediğinden, rejimin sürdürülmesinde güvensizlik ve depolitize 

bir ortam yarattığından, siyasal sistemin bunalımlarına neden olan tepkisel bir 

siyasal davranıĢ açığa çıkıyor. ĠĢte tam bu ortamda iktidarı elinde tutan parti 

milliyetçilik söylemini sadece bir enstrüman olarak ve gerçek anlamının dıĢında 

kullanarak medya desteği ile algı değiĢimini gündeme getiriyor. 

Böylece siyasal terminolojinin kavramsal içeriği tam ve doğru 

algılanamamasının yanında, bu terminolojiye uygun geliĢtirilemeyen siyasal 

söylemlere yönelik argümanlar ve kararlar ile parti ideolojilerindeki törpülenme 

siyasal sistemin iĢlevselliğini yitirmesine neden olabiliyor. Halk bunu devlete 

bağlıyor. Oysa devleti yönetenler yani hükümetler siyasal erki devlet adına 

kullanan organlardır.  Devlet, toprakları üstünde yaĢayan nüfusun hem insan 

olarak, hem dil ve kültür olarak ve hem de coğrafik-toprak, sosyo-psikolojik 

açılardan vatan, yurt olarak tanınması ve tanımlanması ve bu kapsamda 

yönetilmesi gerekiyor.  Siyasal düzlemin analizinde oturtulması gereken temel 

devlettir. Çünkü, devletin iĢleyiĢi ve kapsadığı alanlar ile kurulan iliĢkiler ağı 

siyasal düzlemin boyutlarını ortaya koyar.  

Öyleyse devletin çok iyi tanınması ve kavranması gerekir. Devlet,  

sistemi “insanların birlikte yaĢama mecburiyetlerinden oluĢmuĢ, örf ve adet, 

gelenek, inanç ve değer temelli; sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve 

siyasal kural ve kararlarla çerçeve altına alınan hukusal ve idari yaptırım gücü 

bulunan kuruluĢ ve kurumlarla iliĢkileri hem kamusal ve hem de özel biçimde 

düzenleyen aynı zamanda bunları denetleyen, güvenlik altına alan nimet ve 

külfetlerini adaletli biçimde dağıtan, toplumun devamını ve bilgi temelli 

iletiĢimini sağlayan dil sistemi, simge ve sembolleri (bayrak vb.) ve değerleri  



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

9 

 

 

 

(ulusal, kültürel vb.) benzeĢtiren  ve ulusallık ile örtüĢtüren vazgeçilmez idari 

(mülki) yapı ve yapılar bütünüdür” (Tuncay, 2004, s.103).  

ĠĢte bu devletin adı tarihsel süreç içinde üzerinde yaĢayan ve Türk 

devletini kuran Türk milletine; kurucu unsur olarak Türk soyuna dayandığı, 

özgür, egemen ve bağımsız bir toplumu yeniden tekrar kurabildiği için; milli bir 

kimlik kazanıyor. ĠĢte bu Türk milliyetçiliğidir ki tarihçiler ve sosyologlar ile 

hukukçular bu olguya Türklerde devlet kurma dehası olarak 

bakıyorlar(Aldıkaçtı, 1970). Bu anlamda ülke toprakları içinde yaĢayan her 

vatandaĢ Türk milletinin ayrılmaz bir varlığıdır. Bu büyük Türk kültürünün, 

yaĢayıĢının ortak noktası kaderde ve kıvançta birliği ve bütünlüğü temsil eden 

kültürel bağdır ve bu ırk esasına dayandırılamaz. Bunun temelleri psikolojik 

algıya ve sosyolojik örüntülere yani hayatımıza anlam veren ruhsal ve kültürel 

öğelere dayanır(Erkal, 2005). 

KÜRESEL ALGI VE YAZILI BASIN VE MEDYADA ETĠK  

Milliyetçilik siyasal terminoloji içinde son derece hassas ve önemli bir 

kavram olarak karĢımıza çıkıyor. Milliyetçilik aynı zamanda psikolojik temelli 

bir kavram olarak hem siyaset psikolojisinin ve hem de sosyolojinin dolayısıyla 

siyasal sosyolojinin konuları arasında yer alıyor. O halde siyasal kültür ile 

milliyetçilik arasında kurulabilecek iliĢki son derece önemli bir konu olarak 

hem siyasal sistemin devamı açısından ve hem de ulusal iradenin demokrasi 

prensiplerine uygun olarak Ģekillenmesi ve meĢruiyetin tesisi bakımından büyük 

önem arz ediyor.  Burada baĢta siyasal iradeye dayandırılan siyasal erk ile tüm 

kurum ve kuruluĢların ve özellikle de medya ve basının büyük bir tarafsızlık ve 

sorumluluk bilinci içinde davranması gerekiyor.  

Basın medya ve etik iliĢkisi özellikle günümüzde son derece içerik ve 

değer kaybeden süreci yaĢamaktadır. Bu alanda yoğun çalıĢmaların olduğunu 

söylemek oldukça zordur. Bir önemli çalıĢma olarak gördüğümüz ġebnem 

Soygüderin analizlerinin önemine değinerek eleĢtirilerinin altını çizmemiz 

gerekiyor. “1990‟lardan sonra medya (kitle iletiĢim) alanında yazılan makaleler, 

kitaplar, düzenlenen bilimsel toplantıların konusu ağırlıklı olarak “etik”le 

ilgilidir. Bu tarihten sonra ülkemizde ve dünyada gazetecilik meslek ahlâkında 

bir erezyonun yaĢandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Neo-liberal ekonomik 

geliĢimler maalesef basın sektöründe gözle görülür bir yozlaĢmaya sebep 

olmuĢtur.ĠletiĢim fakültelerinde medya etiği, basın ahlakı, basın etiği, iletiĢim 

etiği veya gazetecilik etiği gibi baĢlıklar altında dersler bulunmaktadır. Burada 

amaç öğrencilere gazetecilik mesleğini yürütürken karĢılaĢtıkları olaylar 

hakkında etik değerlendirmeyi yapabilmelerini ve karar alma aĢamasında 

kendilerinden içselleĢtirdiklerini umduğumuz etik ilkeleri harekete geçirmeleri 

beklenmektedir. Olması gereken anlatılmakta ve öğretilmekte ancak olanla 

olması gerekenin tutmadığını da bizler uzaktan izlemekteyiz(Soygüder, 2011,S: 

188). 
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Basın ve medyada etik sorunlar günümüzde öylesine geniĢ bir yelpazede 

yer almıĢtır ki ciltler dolusu olumsuz, etik dıĢı örnekleri sıralayabiliriz. 

Bunlardan bazılarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. “Ġnsanları karalama, küçük 

düĢürme, kiĢilik haklarına saldırma, özel hayatlarına müdahale, umut kırıcı 

haberler, kıĢkırtıcı haberler, toplumda korku ve panik yaratan haberler, etnik 

ayrımcılık yapan haberler, ulusal ya da uluslararasında düĢmanlığı körükleyen 

haberler, cinselliği ya da Ģiddeti abartan dalgalandırıcı haberler, taraf olma, 

yorum içeren haberler, haber değeri olmayan haberler, muğlâk ve kötü yazılan 

haberler, yanlıĢ bilgi veren haberler, Türkçenin yanlıĢ kullanımı, gazete 

haberlerinde baĢlık ve içeriğin birbirini tamamlamaması, çalıntı haberler, 

reklâm içeren haberler, haber kaynağını belirtmeme”(Soygüder, 2011,S: 189).  

Bu yönde yayın ve haberleri neredeyse hergün görmek mümkün. Okuyucu ve 

izleyici artık bu haberlere karĢı duyarsızlaĢmıĢ adeta kanıksadığından farklı 

yorum yeteneğini de kaybetmiĢtir.  

Basın ve Medya etiğibize göre sadece gazetecilerin değil, gazete 

patronlarının da uyması gereken meslek onurunu korumak ve kamu görevi 

mahiyetindeki hizmeti yerine getirp yürütürken uymak zorunda oldukları basın 

ahlak kuralları ile meslek onurunu koruyan ilkeler bütünüdür.   

Bu genel ilkeler hangi eylemlerin iyi (ya da daha iyi olduğunu), hangi 

uygulamadan kaçınmak gerektiğini belirterek gazetecilere yol gösterir. Batı‟da 

da bu ilkeler vardır ve oldukça kapsamlı olarak hayata geçirilmiĢtir.  Bu ilkeler  

gazeteciyi, haber ve program yapımcısını sınırlandıran hatta baskı altında 

tutabilmek için öngörülmemiĢ bilakis, toplumsal yapının düzenli ve düzeyli 

iĢleyebilmesi için yerine getirilmiĢtir. Bu ilkelerle,basın ve medyanın 

saygınlığını artırmak,  güvenilirliğini sürdürmesine katkı yapmak  ve 

vatandaĢların doğru ve tarafsız haber özgürlüğünü sağlayarak bu mesleği de 

korumak  olarak düĢünülmüĢtür. 

10 Haziran 2010 tarihinde GFK grup 16 ülkede 15.806 kiĢi ile görüĢerek 

meslek gruplarına ve kurumlara güven endeksini kamuoyuna açıklamıĢtır. Buna 

göre
;  

Türkiye‟de 16 ilde toplam 1300 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek 

gerçekleĢtirilen araĢtırma sonucu: mesleğe duyulan güven sıralamasında 20 

meslek içinde gazetecilik 17.sırada, doktorluk 3.sırada yer almaktadır. Ankete 

katılanların %36‟sı gazeteciye  %86‟sı ise doktora güvendiğini belirtmiĢtir.  

Yine aynı GFK Custom Research adlı Ģirket aynı anket çalıĢmasını 2011 yılında 

da tekrarlamıĢtır.  Bu çalıĢmada 19 ülkede 19.261 kiĢi ile görüĢülmüĢ, meslek 

gruplarına ve kurumlara güven araĢtırması sonuçları 17 Haziran 2011‟de 

yayınlanmıĢtır. Bu araĢtırmada Türkiye‟de 14 ilde 1.311 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. 

Buna göre 20 meslek arasından gazetecilik mesleğine duyulan güven %39 ile 

17.sırada; yer alırken; %89 yüzde ile doktorlara olan güvende iki basamak 

düĢerek 5.sırada yer almıĢtır.(Soygüder, 2011, S:188,189)). 
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Yukarıdaki araĢtırma sonucu kamuoyunun son yıllarda giderek 

gazetecilere ve televizyonlara güveni olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Medyada yaĢanan bu olumsuz süreç doğruyu tarafsız, önyargısız, ülkenin 

değerlerini törpülemeden, çıkar beklemeden abartıya kaçmadan ve nihayet 

ideolojik bir kilidi zihinlere vurmadan veremediği; toplumsal bir güvensizlik 

doğurması yanında hatta yozlaĢtırıcı kültürel bir iklimsel ortamdan dolayı, etik 

değerlerin uygulanamaz hale gelmesinin sebebi hiçbir gerekçeye bağlanamaz. 

Çünkü,demokrasi homojen yapılarda varlığını sürdürebilen bir kavram olarak 

sorumluluk bilincinin varlığını temsil eder. Bu sorumluluk bilinci ise mutlaka 

ait olma bilinci ile örtüĢtürülmek zorundadır. Bu kavramlarla ilgili mensubiyet 

bilincine yönelik psikolojik algının çok iyi ve objektif biçimde analiz 

edilebilmesi sosyal doku oluĢumuna etki eden medyanın gücünü de belirler. 

Ancak diğer etki faktörlerini de belirtecek olursak, teknolojinin geliĢmesi, 

küreselleĢme, medyanın bizce “hem ulusal hem de uluslar arası” tekelleĢmesi 

(hatta kartelleĢmesi) ve magazinselleĢmesi”(bkz.Soygüder, 2011) yanında, 

besleyici bir görev üstlenen üniversitelerden yetiĢen mezunların iĢ bulamama 

korkusunun verdiği siliklikle; patronaj baskısı doğaldır ki bu süreci aynı 

zamanda siyasal açıdan da bir merkezi ve tek yanlı yapıya büründürmekte ve bir 

kargaĢa ortamı oluĢturmakta, batı demokrasilerinde olmayan küresel algının 

aksine ülke yönetimlerinde de oligarĢik ve hatta otokratik bir sürece etki 

etmektedir. 

Oysa devleti yönetenlerin devlet terbiyesi ve gelenekleri içinde hareket 

etmesi ve tüm geliĢmelerden halkını haberdar etmesi ulusal politikalarını 

küreselleĢme adı altında geliĢtirilen neoliberal politikaların aksine ulusal 

çıkarlarına göre belirlemesi ön koĢul olarak karĢımıza çıkıyor. Bu bağlamda 

ileride daha detaylı olarak konu edeceğimiz medyanın küresel etik algısı ve 

çıkara ve ideolojiye yönelik tutumu özel bir önem arz ediyor.  

Ancak burada üzülerek belirtmek gerekir ki özellikle 2001 yılından 

sonraki süreç içinde, Türkiye‟de basın ve medyada daha vahim bir çizgi 

izlenmiĢ; “kötü gazetecilik anlayıĢı yerleĢtirildiğinden, ucu biraz hükümete-

siyasal erk‟e dayandığında basın haberi vermiyor ya da çarpıtarak veriyor” 

gerçeği korkutucu boyutlara ulaĢmıĢtır.(Balbay-ÇölaĢan, Avrasya TV, 

11.10.2007).  

Böylece ulusal güvenlik konuları dâhil her türlü iktisadi ve siyasi 

faaliyetlerin nasıl biçimlendiği kamuoyundan gizlenmiĢ oluyor.  Sonuçta 

bilgisiz, durağan bir toplum gündeme geliyor. Böyle bir süreç içinde devletin 

rasyonel kararlar alması ve uygulaması, halk ne kadar istese ve iktidarları 

destekleyip güç verse de ulusal sanayi ve üretime yönelik kalkınma hedefleri 

belirlenemiyor, refah toplumu modeli batının küresel algı değerleriyle 

örtüĢtürüldüğünden yada bu düĢünceler önceliğinde geliĢtiğinden bir türlü 
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sosyal doku güçlendirilemiyor miliyetçilik eksenli kalkınma 

gerçekleĢtirilemiyor.  

Bunun gerçekleĢtirilebilmesi için devlet tanımını açığa çıkaran tüm 

fonksiyonların hayata geçirilmesi, devletin temel esaslarından birisi olan 

milliyetçiliğin törpülenmesinin önlenmesi, güçler ayrılığı ilkesi içinde yargının 

bağımsızlığının sağlanması; hükümetler üstü bir devlet görevi olarak açığa 

çıkıyor. Zaten bağımsızlığın ve egemenliğin hedeflediği uygar bir toplumun bu 

Ģekilde kazanılacağı da açıktır. Bu hedefler dünya ile iĢbirliği yapmamak 

anlamına da gelmiyor. Bilakis devletlerarası iliĢkilerde olması gereken 

mütekabiliyet yani Atatürk‟ün ortaya koyduğu temel ilkelerden birisi olan 

karĢılıklılık esası içinde dostluk ve güvene dayalı ulusal çıkar tabanlı bir 

iĢbirliğinin temellerini oluĢturuyor.  

KÜRESELLEġME VE SĠYASAL KÜLTÜRÜN YENĠ YÜZÜ:  

MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠN TEMELLERĠ 

En geniĢ biçimiyle kültür insanoğlunun tarihsel süreç içinde elde ettiği 

maddi ve manevi her Ģeyin, yaĢadığı devrelerdeki geliĢmeleri de içerecek 

biçimde hayatına aktarabilmesi, edindiği tecrübeleri yaĢam tarzına 

uygulayabilmesi yeteneği ve birikimleridir. Kültür örf, adet ve gelenekleri 

kapsadığı gibi, teknoloji ve bilgiyi de içermektedir. Kültür kelime ve anlam 

yapısıyla -Cultura- en açık bir biçimde olmasa da Almanya‟da 1750 tarihinden 

sonra görülmüĢ; insan tecrübesi ve yaĢam tarzı olarak ve özellikle tarım 

kesimindeki ekip biçmek ve yetiĢtirmek anlamında ortaya çıkmıĢtır. Daha 

sonraki 18. yüzyılının sonlarında Almanca anlamıyla “insanın zihinsel 

kapasitesinin yarattığı değer” olarak literatüre geçmiĢtir. Bizce bugün bile 

önemli sayılabilecek bir tanımı Ġnsanlığın Genel Kültür Tarihi çalıĢmasının 

yazarı Gustav Klemmm yapmıĢtır. Kültür-Cultur- kelimesine pek açık ve net bir 

biçimde  “bir insan topluluğunun yetenek ve becerileri, sanatları ve gelenekleri 

olarak topyekûn yaĢama stili” olarak anlam kazandırılmıĢtır(Eroğlu, 2004, 

s.109).    

Günümüzde Kültür kavramının önemi giderek artmıĢ ve biçim 

değiĢtirmiĢ, bu süreçte kavrama yüklenilen anlamlar oldukça geniĢlemiĢtir. Bu 

olgunun nedeni aslında “kültür niçin insan için gereklidir?” sorusunun 

cevaplarında aranabilir. Öncelikle Malinowski‟nin belirlediği biyolojik 

ihtiyaçlar, tüketim, üretim ve kullanma araçları ile birey ve toplumun 

geliĢtirdiği fikir ve sanatın, inanç ve geleneklerin zaruri bir sonucudur kültür. 

Ġnsanın birlikte yaĢamasından kaynaklanabilecek problemlerin çözümü ve 

ihtiyaçların tatmini ve giderilmesi için, çeĢitli araçlara ve yöntemlere 

gereksinim vardır. ĠĢte o topluluğun yaratığı değer ve düĢüncelere paralel 

geliĢtirilen araç ve yöntemler; iliĢkilerin biçim ve çeĢitlerine göre de farklılıklar 

göstermektedir. Bu insanoğlunun doğaya karĢı ancak birlikte yaĢayabildiği 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

13 

 

 

 

yapay bir çevre yaratmıĢtır ki iĢte bu kültürel olgunun kendisidir(Eroğlu, 2004, 

s. 113).  

Kültür kavramına atfedilen bu biyolojik içerikli temel değer bizce yeterli 

değildir. Çünkü Maslow‟un belirlediği ihtiyaçlar hiyerarĢisi içinde yer alan her 

türlü gereksinim –yeme, içme güvenlik, ait olma, kendini ispat etme, sanat ve 

bilim dâhil bir Ģeyler üretme- insanın tatmin olma boyutunu çevrelemektedir. 

SosyalleĢme süreci ile kontrol altına alınan cinsellik ve saldırganlık güdülerinin 

de tatmin olma boyutu insanın hem beden ve hem de ruhsal yapısını ve 

toplumsal uyumunu da ortaya koyar. O halde insanın hem biyolojik ve hem de 

psikolojik gereksinimleri de kültürel birikim ve eylemleri içerir. Bu bakımdan 

insanın davranıĢları açısından psikolojik süreçlerinin analizi oldukça önemlidir. 

Demek ki bu yönüyle kültür kavramı aynı zamanda psikolojik temellidir. 

Ġnsanın duygu, düĢünce sevinç ve kederlerini yansıtan motifleri, ritüelleri yaĢam 

tarzına aktarabilmesi ve bunu kuĢaklar arasında sürdürebilmesini de 

gerektiriyor. Bir çalıĢmamızda ele aldığımız gibi insanın psikolojik süreçlerinin 

analizi, insanın çevresel alanlarını ve bunlarla iliĢkilerini gündeme getiriyor. 

ĠĢte kültürel alan bu çevresel alanlardan birisidir ve tüm diğer çevresel alanlarla 

doğrudan ve dolaylı bir biçimde iliĢkilidir. Bu alanlar sırasıyla ekonomik, 

sosyal, siyasal, kültürel, teknolojik, ekolojik, bilgisel ve iletiĢimsel alanlardır 

(Bkz. Tuncay, 2005).  

Bu alanlarla etkileĢimin gerçekleĢmesi halinde her birey için bir çıktı 

vermesi söz konusudur. DavranıĢ olarak adlandırılan bu çıktı, sadece eylemsel 

tepki olmayıp, bio-psiko sosyal bir varlık olarak insanın tutum ve davranıĢıdır. 

Bu yönde geliĢen sosyal normların adı kültürel birikim ve olguların toplumsal 

içeriklere uygun Ģekillenmesidir. Böylece sosyal doku oluĢumunda benzeĢim ve 

uyum temsil edilir. Siyasal motiflerin kullanılması ve siyasal eylem boyutu 

içinde simge ve sembollere dayalı siyasal içeriğin ön plana çıkması ise, siyasal 

davranıĢ olarak karĢımıza çıkar. Görülüyor ki toplumsal kültürün örtüĢtürüldüğü 

alan aynı zamanda siyasal motiflere dönüĢtürülmüĢ simge ve sembollerin 

ifadesinden baĢka bir Ģey değildir. Bu alan siyasal alandır. ĠĢte bu alanın içinde 

siyasal kültür ve onun argümanları söz konusudur. Siyasal kültür de ana kültür 

gibi bir süreci ifade eder. DeğiĢime ve düĢüncenin kutsanmasına olduğu kadar 

tarihsel birikime ve varoluĢ felsefesine de dayanır. Ana kültürde geliĢen ve 

değiĢen yaĢam biçimi aynı biçimde siyasal düzleme yansır. 

Kültür ve milliyetçiliğin örtüĢtürülmesi gereken temel, değiĢim ve bilgi 

temelli yükseliĢle beraber; aynı topluluğun paylaĢmak zorunda olduğu değerler 

manzumesidir. Bu bağlamda tarihsel süreç içinde algılanan milliyetçilik ile 

bugün algısal yetilerimizin biçimlendirdiği ulusal mensubiyet bilinci salt eski 

dönemlere ait milliyetçiliği değil, kültür öğesine dayanan birlikteliği ve 

dayanıĢmanın temellerini ifade eder(Erkal, 2005). 
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Zaten bu yüzden Atatürk milliyetçilik eksenine dayalı bir tarih felsefesi 

anlayıĢını benimsemiĢtir. Türk toplumunun kendi tarihsel süreci içinde ve 

Atatürk‟ün yetiĢtiği çevresel ortam ile sosyal ve siyasal geliĢmeleri içeren 

niteliklerden kaynaklandığını ileri süren Orhan Türkdoğan; milliyetçilik ile 

ilgili bu çağdaĢ görüĢün, Mustafa Kemal‟in hayat hamlesinin de önemli bir 

parçasını teĢkil etmiĢ olduğunu belirtmektedir(Türkdoğan, 2000, s. 19). 

Milliyetçilik ile ilgili asıl sorun psikolojik algı farklılıklarıdır. Bu nedenle 

“Medeniyet ve kültür çatıĢması içimizdeki dünyayı en çok meĢgul eden 

konudur. Özellikle Doğu medeniyeti ile Batı medeniyetinin mücadelesidir. 

Çünkü asırlardır, dünyanın ve insanlığın büyük ekseriyetinin akıbetini bu iki 

medeniyet mücadelesi belirlemektedir. Oryantalizm bu mücadelenin ayrılmaz 

parçasıdır, bu mücadelenin gerisindeki Hıristiyan sömürgeci fikir ve zihniyeti 

temsil etmektedir”(Zakzuk, 1993, s.1).  

Bu çekiĢmeli ve tartıĢmalı iki kültür arasında Batının algıladığı 

milliyetçilik; kan ve ırk temeline dayalı, Kilisenin üstünlüğü üzerine inĢa edilen 

süreç içinde önceleri bireyi reddeden ve güdülecek yığınlar olarak 

algılanmaktaydı. Onun içinde özgürlükler yoktu. Ve en tehlikelisi diğer 

ulusların aĢağılanması ve hatta yok sayılmasıydı. Hitler, Mussolini ve Franko ve 

Salazar bu yöndeki milliyetçi düĢünceye ait simge ve sembolleri, içerik ve 

kavramları bir bütünlük içinde algılayanların baĢında gelen überal-ırkçılığın 

acımasız temsilcileriydi. Avrupa‟nın tarihsel derinliklerinde geliĢen süreç içinde 

kan ve gözyaĢı vardı. Batının en görkemli düĢüncesi olarak ileri sürdüğü 

milliyetçilik ne yazık ki dünyayı kana bulamıĢtı. Aslında Avrupa‟da 

milliyetçilik “tarih sahnesine pre-kapitalist bir ekonomiden bütünleĢmemiĢ 

dağınık sosyal oluĢumlardan, örgütlenme biçimlerinden, kapitalist ekonomik 

düzene geçiĢi hedef alarak çıkmıĢtır. Dağınık ekonomik ajan ve grupların sosyal 

verimleri, ortak bir ulusal karar merkezine bağlanmayı tarihsel misyon olarak 

benimsemiĢtir”(Ergil, 1983, s.73).  

Görülüyor ki milliyetçilik tarihsel süreç içinde adeta toplumsal bir 

kontrol ve siyasi bir meĢruiyet mekanizması olarak toplumsal hayatı çerçeve 

altına almaktadır. Bu yapı etnik ve dilsel bakımdan homojen birimlere 

dayandırılmak istenmekteydi. Hem özgürleĢtirici ve hem de birleĢtirici bir temel 

düĢünce-ideoloji- olarak karĢımıza çıkıyordu(Hobsbawm, 1993, s.200).    

Ġdeolojiyi, sembolik kurgulamaların kolektif olarak paylaĢılmıĢ 

anlamların ifade edilmesine ve aktarılmasına araç olarak hizmet eden bir alt-

kategorisi saymak mümkündür.(Sarıbay, 1996, s.55). Öte yandan, ideolojinin 

moral yükümlülüklerin belirlenmesindeki rolü, onun inanç ve ahlak sistemi ile 

olan iliĢkisini de tesis eder. Zira ideolojilerin öğretileri vardır. Burada inanç 

sistemiyle ifade ettiğimiz, öğeleri arasındaki iĢlevsel karĢılıklı bağlar sayesinde 

bir arada bulunan fikirlerin ve tutumların oluĢturduğu bütündür. Siyasal inanç 

sistemi, siyasal topluluğa dair moral yükümlülüklerin ifa ediliĢinde bir meĢruluk 
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ölçütü olarak kabul edilebilir ve bu açıdan da ideolojinin kapsamında yer aldığı 

söylenebilir. Ġdeoloji, toplumsal hareketlerin aktörlerinin ortak bilinci olma 

özelliği ile grup normlarını, amaçlarını, çözüm yollarının çerçevesini çizen bir 

etken olduğu gibi, aynı zamanda toplumsal hareketlerin yeni aktörler kazanarak 

geniĢlemesini sağlamayı da amaçlar. (Türkdoğan,  1997, s.11) 

Örneğin Nazilerin ideolojisinde insanlar güdülecek sürü gibi 

görülüyordu. Göbbels‟e göre insanlar tutkularının esiri olan, güdüleriyle hareket 

eden yaratıklardı, akıllarına değil, bu yönlerine hitap ederseniz onları istediğiniz 

yere götürebilirdiniz. Kitlenin akıllı olmadığını, kendisini hâkimiyet altında 

hissetmeye muhtaç olduğunu, hükmedici, emredici mutlak bir otorite altında 

huzur, emniyet içinde hissettiğini söyleyen ve kitleler için hiç bir hoĢgörü, 

insanlık ve özgürlük duygusu taĢımayan Hitler‟in kanısını ve düĢüncelerini 

yaymakla görevli Göbbels propaganda ve tüm stratejilerini tek merkezden 

yürütüyordu.  

Toplumun bireysizleĢtirilmesi, yani kiĢiyi birey olmaktan çıkarıp, 

üniformalı veya üniformasız “üniform” hepsi bir örnek tipler haline getirmek 

suretiyle insanın militaristleĢtirilmesi hedeflenmekteydi.  Bu yaklaĢım bireyde 

kiĢisel düĢünceyi, zihin yetilerini, eleĢtirel bakıĢları yıkacak ve insanı bu 

yaratılan hayalî, yapay dünyanın güdümlü ve yanılsamalı imgelerin adeta 

tutsağı yapacaktı. ĠĢte bu siyasal düzlemin motifleri, simge ve sembolleri ve ana 

kültürlerine ait rolleri ve ritüelleri içeren milliyetçiliğin siyasal sonuçları bütün 

dünyayı -5 milyonu fırınlarda yakılarak 30 milyon insanın felaketine yol 

açmıĢtır- kana bulayan ve ülkeleri içinde din ve çıkara yönelik iç çekiĢmeleri 

olsa da batıyı kömür çelikle baĢlayan bir iĢbirliğine yani AET‟ye ve daha sonra 

da bir birliğe yani AB‟ye götüren ve hala devam eden sancılı bir süreci baĢlattı. 

Diğer yandan Ġtalyan Mussolini örneğini hatırlamakta da yarar vardır. 

Ġnsan haklarına ve özgürlüklerine dayanan hukuk düzenin savunduğunu ilan 

eden batı; ırkçı faĢist bir yönetim tutkusunu hayata geçirmekte, fikir ayrılıkları 

olan toplum üyelerinin farklı düĢüncelerine bile tahammül edememekteydi. 

Mussolini döneminde gerçekleĢen olay batının tarihsel süreçleri içinde 

milliyetçilik algısını yansıtması açısından oldukça önemlidir. “FaĢistlerce 

suçlanan bir sosyalist olan Serrati‟nin mahkemece suçsuz bulunması üzerine 

Mussolini Ģöyle demiĢti: “Bir daha böyle bir olay olursa milis örgütünden bir 

müfrezeyi, serbest bırakılan suçluyu beklemek üzere...yollayacağım. Yargı 

organları birini böylece serbest bırakabilirler ama ben onu vurdururum”(Yetkin, 

Tercüman, 2007).  

Böylesine acımasız ve hukuk dıĢı algı o ülkeyi yönetenlerin çevresini, 

yani ulus ve o toprakları üzerinde yaĢayan insan-yönetim iliĢkilerinin nasıl 

biçimlendiğine dair algılama boyutunu ortaya koymaktadır. Aslında Ittelson ve 

Proshanasky‟nin yaptığı çalıĢmalarda insan ve davranıĢ iliĢkilerinin birbirinden 

bağımsız incelenemeyeceği öngörülmektedir. Bu yazarlara göre Olay, durum ve 
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psikolojik süreçler birlikte alınarak ancak değerlendirilebilir(Göregenli, 2005, 

s.133). Bu bağlamda yukarıda değindiğimiz gibi,  insanın etkilendiği çeĢitli olay 

ve olgular ve çeĢitli alanlara bakıldığında batının çok iyi bir karnesi yoktur. Bu 

gün de bu karne özel hocaları tarafından dolduruluyor. Dün batının karĢısında 

takınılan fikirler bugün ne yazık ki adeta altın bulmuĢlar gibi yeniden AB süreci 

adı altında aynı kiĢilerce dile getiriliyor.  

Oysa insanoğlu yaĢadığı ülke üzerinde geliĢen bu çevresel alanlardan 

etkilenerek bir davranıĢ örüntüsü meydana getirir. Ġnsanın iç dünyasında geliĢen 

duygu ve düĢüncelere ait simge ve sembollerin, ilgi duyduğu alanlara ait bir 

süreç içinde geliĢtirilmesi onun etkililik düzeyini veya uyum ya da 

uyumsuzluğunu da gündeme getirir. Bu bağlamda elde edilen kavramsal algının 

insanın tüm davranıĢlarına psikolojik bir algı olarak girmesi ve yaĢama dair 

politika ve uygulamalarının da bu eğilimlere göre Ģekillenmesi kaçınılmazdır. 

Ulusların sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik alt yapısı da bu yönde 

kurgulanır.  

ĠĢte böyle bir tarihsel süreç içinde milliyetçilik ve siyasal kültürü ele 

almalıyız. Batı uygarlığı, aslında Hıristiyanlık ve ırk milliyetçiliğine dayanan 

bir psikolojik algı üzerine inĢa edilen “endüstri devrimine maddi birikim 

sağlayan kaynakları; 5 kıtayı acımasızca ve akla gelebilecek her türlü insanlık 

dıĢı yöntemlerle sömürerek sağlamıĢtır..1184 yılında Ġtalya Verona‟da kurulan 

din mahkemesiyle baĢlayan engizisyon dönemi 1808 yılında resmen son 

buluncaya kadar 600 yılı aĢkın bir süre milyonlarca insanın iĢkenceyle  

katliamına neden olmuĢ, bilim yasaklanmıĢ ve bu dönem insanlık tarihinin en 

kara lekesi, karanlık çağı olarak tarihe geçmiĢtir..Batı 1096-1270 yılları 

arasında Ġslam‟ın savunucusu Türkleri Anadolu‟dan atmak ve Ġslam‟ı yok 

etmek için 174 kez Haçlı Seferlerini sürdürmüĢtür”(Önder, 2007, s.355).  

Özellikle birinci Cihan Harbi öncesinde Osmanlı Ġmparatorluğu üzerinde 

oynanan oyunlar ibret vericidir. Osmanlı Devletinin bütün ekonomik yer altı ve 

yer üstü kaynaklarını büyük bir iĢtahla sömürmeyi planlayan batının öncü 

devletlerinden Ġngiltere, demiryolları projesinde hak etmediği mali çıkarlar 

yanında birçok tarihi eserleri de-magnezya vb.- kendi ülkelerine kaçırarak; 

milliyetçiliklerinin temel felsefelerini ortaya koymuĢ; bu demiryollarını 

sömürge anlayıĢı içinde Arap milliyetçiliğini kıĢkırtarak kendi emelleri 

doğrultusunda Türkler aleyhine kullanmıĢlardır(BaĢkent TV, 09.10.2007). 

Almanya‟nın ise hedeflediği stratejik hesaplarıyla kendilerinin kararlarıyla 

Tehcire tabi tuttukları Ermenileri, birinci dünya savaĢı boyunca komuta ettikleri 

Osmanlı Ordusuna yükleyerek Türk milleti üzerinde bir oyunun günümüzde de 

sürdürülmesine zemin hazırlamıĢlardır(Cevizkabuğu, Kanal Türk, 09.10.2007). 

Batının ana kültüründe batı ırkına dair çıkar birliği, dil ve din eksenli 

iliĢkiler ön planda geliĢmiĢtir. Bu aynı zamanda batının siyasal kurumlarında da 

ĢekillenmiĢ, simgesel sembolleri reddedilse de söylemlerinde ve politikalarında 
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milliyetçilik dil ve din temelli bir içerikle biçimlendirilmiĢtir. Bunun en temel 

göstergesi laik bir felsefeyi savunan batı, parlamentolarında Ġncil üzerine 

yemini öngörmüĢ; para birimlerine de bu simgesel algı yansıtılmıĢtır. Partiler 

düzeyinde görülen, Hıristiyan Demokrat Partiler baĢta siyasal bakıĢ, siyasal 

duruĢ ve davranıĢ terminolojilerinin en önemli milliyetçilik göstergeleridir. 

Almanya BaĢbakanı Angela Merkel‟in “göç yasası” bunun en büyük kanıtıdır.  

Bu yasaya göre Almanca bilmeyenlere artık evlenseler bile vize 

verilmeyecektir. Ancak göç yoluyla gelen AB vatandaĢları ile Avustralya, Ġsrail, 

Japonya ve ABD gibi ülkelere bu yasa uygulanmayacak olması batının çifte 

standardını, bu yasanın sadece Türklere yönelik bir ırkçılığı içerdiğini ortaya 

koymaktadır. Bir diğer örnek ise Hollandalı aĢırı sağcı politikacı Geert 

Wilders‟in Kur‟anı-Kerimin yasaklanmasını istemesidir. Bu yöndeki isteğe soru 

önergesi veren Türk senatör Düzgün Yıldırım‟ın soru önergesi vermesiyle aĢırı 

sağcı gruplardan ölüm tehditleri gelmesi ve Türkiye‟ye hakaretler yağdırılması 

Avrupalı demokrasilerin ırkçılığının boyutlarını göstermektedir(Tercüman, 25 

Ağustos, 2007).  

Bu çalıĢmamız daha tamamlanmadan Hollanda Sosyalist Parti‟den 

senatör seçilen Düzgün Yıldırım ne yazık ki partisinden ihraç edilmiĢtir 

(Tercüman, 9 Eylül, 2007). Almanya‟da giderek ırkçı saldırıların boyutları 

artmaktadır. Sadece Türklere değil Afrikalı yoksul kesimlere karĢı yapılan ırkçı 

saldırılar Almanya‟da yaĢayan herkesi korkutmakta, hatta Alman vatandaĢların 

bile tepkisine yol açmaktadır(YOL TV, yol Haber, 07.01.2008). 

AB nin geniĢleme süreci dikkatle incelendiğinde böylesine katı ırkçılığa 

ve ayrımcılığa dayalı bir psikolojik algı geliĢtirildiği kesin olarak 

görülmektedir. Bu sadece Almanya ile sınırlı değildir. Fransa‟da 1635 yılında 

kendi dillerinin korunması ile ilgili maddeyi anayasalarına koymuĢtur. Daha 

sonra 1994 yılında pekiĢtirilen kanunun birinci maddesinde; Anayasa‟da 

“Cumhuriyetin Dili” olarak kabul edilen Fransız dili, Fransa‟nın kiĢiliğini ve ata 

mirasını gösteren temel unsur sayılmıĢtır. Bu anlayıĢ tüm çalıĢma hayatı ve 

kamu iliĢkilerinde özellikle de eğitim hizmetlerinde kullanılacak dilin Fransızca 

olacağı kesin olarak öngörülmüĢtür. Hatta yürürlükteki yasa, reklam panoları,, 

film adları gibi kamuya yönelik tüm metinlerde ve özellikle de medya dilinde 

Fransızca konuĢulmasını ön Ģart  görmekte; Ġngilizce veya bir baĢka dilde bu 

yasa ihlal edildiğinde, yasaya uymayanlara 600 yüz ila 600 bin  frank arasında 

para cezası yaptırımını bile öngörmektedir(RTÜK ĠletiĢim, 2001).  

Batı ülkelerinin dilleri ile ilgili olarak gösterdiği duyarlılığı her ülke 

makul karĢılayabilir. Bundan doğal bir Ģey olmamalıdır. Ancak kendi dilleri ile 

böyle kesin kurallar ve yaptırımlar uygulayan bu ülkelerin Türkiye gündeme 

gelince etnisiteyi körüklemeleri ve her etnisitenin dili ile eğitim görmesini, 

kamu yönetimi içinde yer verilmesini, radyo ve televizyon programları ile 

bunların devlet tarafından bizatihi yerine getirilmesini istemeleri; AB‟nin bir ön 
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koĢulu olarak ileri sürmeleri onların miliyetçiliği nasıl algıladığını, bu kavramın 

sadece kendi gelecekleri ve tarihleri içinde değer taĢıdığını ortaya koymaz mı? 

Bu iki yüzlülük kısaca sui niyetlerinin bir göstergesi değil midir?  

Bir baĢka örneği de Kıbrıs‟tan verebiliriz. Batı ülkeleri ile coğrafik 

yönden sınırları bile olmayan Kıbrıs, uzak Akdeniz‟deki batının stratejik 

çıkarlarını temsil etmesinden ve bu ada sadece Hıristiyan ve Yunan iliĢkili 

görüldüğünden AB‟ye üye yapılmıĢ; eski Osmanlı toprağı olan adada 1571‟den 

beri yaĢayan “adanın asıl sahibi Türkler” asla dikkate alınmamıĢtır. Adada 

yaĢayan Türklere uygulanan kısıtlamalar ile yine AB sürecinde birliğe katılım 

için Türkiye‟ye ön koĢul olarak sunulan bu sorun; adanın statüsü belirlenmeden 

Kıbrıs‟ın AB‟ye üye yapılmasından, Rum tarafının kollanmasından ve 

milliyetçilik algısından kaynaklanmaktadır. Bu sorun hala devam etmektedir. 

Bu ilkel, taraflı ve çıkara yönelik tutumlarla; “Milliyetçiliğin yeni yüzü 

söylemleri baĢka eylemleri baĢka bir batıyı gündeme getirmektedir.” Siyasal 

kültürlerinde ve aralarındaki iliĢkilerde de bu yansımalar görülmektedir. Siyasal 

kültürün yeni yüzü ve milliyetçiliğin temelleri Ġnsan hakları ve demokrasi 

anlayıĢının temel göstergesi sayılan özgürlük, eĢitlik ve adalet eksenine 

dayandırılmadığından; batı insana saygı temelli bir geliĢme ve anlayıĢı ne yazık 

ki gerçek anlamda algılayamamıĢtır. Kavramlara yaklaĢım ve algısal yeti 

farklılıkları batı ekseninde kabul edilmeyen uluslara karĢı ve özellikle de 

Türklere karĢı ön yargılarını psikolojik algıları sonucu bir türlü atamamıĢlardır. 

Almanya‟da yaptığımız bir araĢtırma bu görüĢümüzün hala geçerli olduğunu 

ortaya koymaktadır(Bkz.Tuncay, 2006).  

Bu bağlamda Mustafa Balbay‟ın Ayın Gündemi programında, Mustafa 

Özbek “Osmanlı Devletine dayatılan ve Ġstiklal savaĢı sonunda uygulamaya 

konulamayan Sevr AntlaĢmasının; aradan geçen nerdeyse yüz yıl sonra güya 

stratejik  ortak  olduğumuz ABD de Pentagon  tarafından hazırlanan ve 

Türkiye‟nin lime lime edildiği bölünüp parçalara ayrıldığı haritaların, yeniden 

elden ele gezmesi ve resmi toplantılarda ele alınması, Türkiye üzerinde 

oynanmak istenen oyunların boyutlarını, ulus devleti temsil eden üniter 

yapımızın ve Türk milliyetçiliğinin karĢı karĢıya bulunduğu tehlikeleri 

göstermesi bakımından manidar olduğunu” belirtmektedir(Özbek, ART TV, 

01.12.2007). 

Son olarak kuzey Afrika ülkelerinin yönetimlerine yönelik batının 

öncülüğünde geliĢen birleĢik bir kanlı müdahale, topyekûn silahlı saldırıları 

iĢbirlikçi ajanların da katkısıyla ülkelerin iç iĢlerine karıĢmaktan öteye adeta bir 

vahĢete dönüĢtürmüĢ; o ülkelerin yöneticileriyle boy boy resimler çektiren ve 

petrol baĢta ticari çıkar iliĢkilerini yürüten batı, gerçek yüzünü ortaya koyarak 

iki yüzlü politikalarını tekrar gösterebilmiĢ bunu da demokrasi kılıfı adı altında 

o ülkelerin kurtarılması gibi sahte bir ifadeyle tüm dünyaya ilan etmiĢtir. 
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SONUÇ 

Daha kapsamlı olarak yürütmekte olduğumuz bir çalıĢmamızın bir 

bölümünü burada ele almaya çalıĢtık. Görülüyor ki Batı milliyetçiliğin ve 

siyasal kültürlerinin yeni yüzü demokratik söylemlerinde değil; eylemlerinde 

Ģekillenmekte, çıkarları doğrultusunda insan, kurum ve devletlerarası iliĢkileri 

düzenlenmektedir. Çünkü ortaya atılan küreselleĢme ve Çok kültürlülük adı 

altında batı kültürlerini yerleĢtirebilme gayretleri, batının ulus devletlere, ana 

kültürlerine, geleneklerine, değerlerine, tarihine ve her Ģeyine karĢı gelebilmeyi 

gerektirmektedir(Erkal, 2005).  

AB ve ABD politikaları batının iĢbirliği içinde ne kadar çıkarı olduğu ya 

da gelecekte olabileceği hesabı üzerine yapılmaktadır. Bu nedenle “ABD-

Avrupa iliĢkilerindeki geliĢmeler de batı çıkarları ve stratejileri içinde 

Türkiye‟nin yerinin neresi olacağının belirlenmesinde etkili olacaktır(Larrabee-

Lesser, 2004, s.24).  

Görülüyor ki, Avrupalı yazarların, devleti ve siyaseti yönetenlerin nasıl 

bir çalıĢma yaptıklarını göstermesi açısından oldukça önemli ipuçlarını bu 

cümlelerde bulmaktayız. Öncelikle öngördükleri “batı çıkarları ve stratejileri” 

tüm dıĢ politikalarının temelini oluĢturması açısından dikkate değer 

bulunmaktadır. Günümüzde meydana gelen ve Arap Baharı olarak ifade edilen 

bu batı merkezli demokrasiye dönüĢüm süreçleri her zaman olduğu gibi batılı 

ülkeler tarafından yönetilmekte bu filme eklemlenen figüran oyucular olarak 

diğer ülkeleri ve ülkemizi de içine almaktadır. 

Sonuç olarak ulusal birliğimizi, milli kültüre bağlı tüm değerlerimizi ve 

milli karakterimizi temsile uygun dayanıĢma ve kalkınmayı ifade eden, yaĢama 

ve iĢbirliğine dayalı bir kavram olan  milliyetçilik; batının yüklediği ırkçı ve 

yayılmacı anlamından ve uygulamalardan son derece farklıdır.  Çünkü Rolle E. 

Wiks‟in belirttiği gibi kültür nesilden nesile aktarılan sosyal bir mirastır. 

Öğrenilen tavır ve hareketleri içerir. Bu nedenle ırk temeline dayandırılmayan 

toplumun ortak yaĢama biçimini kapsar. Genetik kodlara göre Ģekillenemez.  

Bunun anlamı yaĢadığı topluma mensup olma bilinci olarak karĢımıza 

çıkar. Mensubiyet bilinci ortak alanın ortak dili ile Ģekillenir. Kapsamı son 

derece geniĢ insani değerleri örf adet ve gelenekleri kısacası tüm değerleri 

temsil eder. Bu bağlamda  milli kültürümüzün aktarım sürecine paralel, ortak 

çıkarlarımız için ortak alanımızın ortak dille yönetilmesini kapsar.  Kısacası 

ülke sınırlarımızın içinde yaĢayan tüm vatandaĢlarımızı tüm farklılıklarıyla 

birlikte kucaklayarak ulus devleti ve üniter yapıyı ifade  eden “tek vatan, tek 

bayrak ve tekdil” altında; kaderde tasada ve kıvançta ülke ve ideal birliğinin 

göstergesi saydığımız milliyetçilik; dayanıĢma ve güvenlik içinde bağımsız, 

özgür, onurlu ve insanca bir yaĢam tarzının inĢası olarak kabul edilmektedir. 
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ÖZET 

Mobil ağlar alanında yeni geliĢmeler, DTN ve sensör ağları dahil olmak 

üzere özellikle multi-hop (çok atlamalı) kablosuz ağlarla ilgili pek çok yeni 

protokole öncülük etti. Bu yeni protokolleri ve hizmetlerini gerçekçi bir çevrede 

değerlendirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hedefi gerçekleĢtirmek 

adına bu çalıĢmada iki unsurdan oluĢan mobil test yatakları sunulmaktadır: 

Ġnsan karĢılaĢma motiflerine sahip olan robotlar ve crowd-sourcing kullanan 

katılımcı hissetme. Robotların kiĢilikleri, kablosuz izler üzerindeki yoğun 

analizler sayesinde inĢa edilmiĢtir. Sistemimize katılımcı hissetme ünitesini 

ekleyerek kontrollü ve kontrolsüz çevreler arasında bir köprü oluĢturmayı ve 

test yatağımızın ölçeklenebilirliğini teĢvik edebilmemiz hedeflenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Test yatakları; Mobile Ağlar; Katılımlı hissetme; 

Robot ağları, KarĢılaĢma Profili; ArkadaĢlar ve düĢmanlar ; Davranıssal kural; 

DTN 

 

MOBILE SOCIAL NETWORKING TESTBED 

ABSTRACT 

Recent advances in mobile networks have led to many new protocols, 

specifically in multi-hop wireless networks including DTNs and sensor 

networks. We believe it is crucial to evaluate these new protocols and their 

services in a realistic environment. Towards realizing this goal, this paper 

proposes a mobile testbed consisting of two main elements: Robots with 

human-encounter behavior and participatory sensing utilizing crowd-sourcing. 

Personality of robots is built upon extensive analysis of wireless traces. By 
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including participatory sensing into our framework, we intend to bridge the gap 

between controlled and uncontrolled environments and foster the scalability of 

our testbed. 

Keywords: Network Testbed; Mobile Networks; Participatory Sensing; 

Network of Robots, Encounter Profile; Friends and Enemies; Behavioral Rule; 

DTN 

 

I. Introduction 

Simulations are used in DTNs to evaluate protocols and mobility models, 

however new protocols should be tested in a real-world environment before 

they are deployed. Testbeds play an important role in testing these new 

networking protocols and models, enabling us to fine-tune parameters and to 

find errors that are not so easy to detect via simulations. Mobile networks are 

the focus of our research and understanding the behavior of users in mobile 

networks is important for the development and evaluation of new protocols as 

the mobile devices become more and more tightly-coupled with the users. In 

this paper, we develop a testbed architecture that has two main elements: 1) A 

network of robots and 2) human nodes for participatory sensing. The robots and 

the human nodes all communicate with each other via Bluetooth. Robots are 

designed to replicate human-like behavior by means of their embedded behavior 

profile. The behavior profile of the robots is a community based profile, which 

assumes that group members tend to get together with their own group's 

members and stay away from other groups. Human nodes using smartphones 

are included in the architecture to foster scalability and reproduction of the 

testbed architecture as smartphones are ubiquitous and tightly coupled with the 

users. 

II. Testbed Architecture 

A. Testbed Components 

Our testbed framework incorporates controlled robots with uncontrolled 

crowd-sourcing components, which are humans. The framework consists of two 

main components.  

 Network of Robots: Robots are coupled with cell phones to 

imitate human-encounter behaviors. The behavioral profiles are 

embedded in the  phones.  

 Participatory Sensing: Humans carrying the same type of 

smartphones are also included into the testbed to provide scalability and 

flexibility to the testbed environment. Human team members will be 

included by running an application on their smartphones and having the 

audience join teams.  
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B. Personality Profile of the Robots 

Behavioral profile of robots determines the way they move. The robots 

do not have any location information and they use encounter patterns for their 

mobility. To create mobility from encounter traces, we use a methodology 

proposed by [2] in which nodes have three different components for their 

movement: attraction, repulsion and drag. Attraction is getting close to the 

nodes that are defined as friends, repulsion is getting away from the nodes that 

are not friends, and drag means not getting affected by the other nodes and 

staying in current place. Encounter traces from real world Bluetooth and 

WLAN measurements are used to build the personality of the robots. Robots 

tend to encounter certain nodes periodically and this periodicity enables the 

robots to mimic human-encounter pattern, as shown in [1]. Based on this 

periodicity, we assume robots have community based profiles, that is robots 

belonging to the same community tend to stay together while trying to stay 

away from other communities using the three movement components mentioned 

above. 

III. Implementation Details 

We use iRobot Create for our network of robots. iRobot Create is an 

affordable mobile robot platform that is easy to program and deploy. Each robot 

is paired with an Android device and the robot is controlled by this device over 

Bluetooth communication as shown in Fig. 1. The android device scans nearby 

Bluetooth devices and sends commands to the robot depending on the devices it 

has scanned. It is not the robot deciding on its next action, it is the phone 

determining the behavior of the robot.  

C. Application Structure 

Our Android application consists of two main processes. 1) Bluetooth 

Scanner Process: This process searches for Bluetooh devices and saves the 

MAC addresses of the devices it has found in a file along with the timestamp 

information. Both robots and the network of participatory sensing run this 

process. 2)iRobot Controller Process: This process reads the file saved by the 

Bluetooh scanner process and it determines the next action of the robot. Then 

the related commands are sent to the robot via Bluetooth. Only robots run this 

process. 
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Figure 1. Basic architecture of mobile testbed framework for integration 

between robots and participatory sensing 

D. Movement Modes 

The robot has four different behavioral modes.  

 Fast Search Mode: In this mode, the robot is searching its 

vicinity, looking for a friend node. It has not run into any friend or enemy 

nodes yet, so it is not in danger. It travels with a relatively fast speed. 

 Panic Mode: The number of enemy nodes the robot has run into 

is larger than the number of its current friend nodes, so the robot gets into 

a panic mode and tries to run away. 

 Slow Search Mode: The robot has found one friend and it has 

less enemies than friends, so it feels relieved, decreasing its movement 

speed. 

 Halt Mode: The robot currently has more than one friend and the 

number of enemies it has run into is less than its number of friends, so it 

relaxes and stops, thinking that it is safe now.  

IV. Experiment Scenario 

In the experiments, we have two different robot communities which are 

labeled as red team and blue team respectively. Robots are searching for their 

team members, they will stay with their fellow team members when they 

discover multiple fellow members and they will go into panic mode when the 

number of other team's members they have discovered is larger than the number 

of fellow team members discovered. For the demonstration of large-scale 

behavior, we have given snapshots from our simulation  in Fig. 2. In Fig. 2 (a), 

mobility model used is random walk, nodes move independently without 

clustering. In Fig. 2(b) we can see that the nodes tend to cluster. This is because 
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autonomous nodes are moving while making mobility decision independently 

based on the identities of their encountered nodes in this implementation. This 

community based behavior resembles the real traces. 

Here we give an experiment scenario in which we demonstrate all of the 

four behavioral modes explained. We successfully demonstrated our scenario in 

[3,4,5].  A red team member is added to the environment. It will be in the fast 

search mode since there is no red or blue team member yet. Then, another red 

team member is added. Both red team members will go into slow search mode 

after they discover each other. After that, one more red member is added to the 

environment. Since the number of red team members discovered is two for the 

robots, they go into the halt state explained. Now we add a blue team member to 

the environment. For the red team members, the number of fellow team 

members is more than the number other team's members, so they continue 

staying together without moving. However, the blue team member has 

discovered three enemies, that is why it goes into panic mode, moving back and 

forth quickly. If we take away two red team members from the environment 

leaving one red team and one blue team member, both of these robots will go 

into panic mode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: (a) Random walk implemented on most of the existing mobile 

testbeds. (b)Rule-based model with power-law distribution of sizes in 

community. 
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Future Work 

The application running on the phones scans nearby Bluetooth devices 

periodically. We do not want our application to drain the battery power of the 

phones, that is why we intend to work on this issue to assure energy-efficiency. 

We also intend to include Lego Mindstorm robots into our framework. We are 

currently working on an application that would allow participants to form 

communities and teams based on their behavior and profiles and such testbed 

can also run mobile protocols and applications for testing. 
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DÜNYA MÜZĠK ÖRGÜTLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER:             

IAMIC ÖRNEĞĠ 

Esin de THORPE MILLARD
*
 

ÖZET 

Bu çalıĢma, dünyadaki müzik örgütlerinin aralarındaki iliĢkileri, 

birbirlerinden etkileĢimleri, örgüt yapıları gibi yönleriyle analiz etmek 

amaçlanmıĢtır. Bu müzik örgütlerinin yaptıkları projeler, uluslararası müzik 

hayatında üstlendikleri roller, örgütlenme Ģekli olarak görülen farklı 

yapılanmalar ele alınmıĢtır. Yapılan bazı belirlemelerden sonra çalıĢma 

Uluslararası Müzik Bilgi Merkezleri Kurumu (IAMIC, International 

Association of Music Centres) örneklemine odaklanmıĢtır. 

Bu kurumun kuruluĢundan bugüne örgütlenme yapısı, amaçları, iĢbirliği 

içinde bulunduğu müzik örgütleri gibi yönleriyle incelenmiĢtir. Elde edilen 

veriler sonucunda, küreselleĢme sürecinde IAMIC kurumunun günümüz müzik 

hayatına yansıması değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, IAMIC, Ağ-tipi Örgütlenme    

 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN MUSIC ASSOCIATIONS:                 

THE CASE OF IAMIC 

ABSTRACT 

This study analyses the relationships, interactions and structures of 

music associations in the world. These music associations are dwelt upon in 

terms of their projects,  roles they undertake in international music life and 

their differing structures of organization.  After certain studies, IAMIC 

(International Association of Music Centres) was selected as the sample to be 

focused on. 

The Association was studied in a diachronic perspective in its various 

aspects such as the structure of organization, aims and the music associations 

it has cooperated. With the data collected, the repercussions of IAMIC in the 

globalization process on today's music life was evaluated. 

Keywords: globalization, IAMIC, network organization 
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DÜNYA MÜZĠK ÖRGÜTLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER:  

IAMIC ÖRNEĞĠ 

Günümüz müzik hayatında uluslararası düzeyde baktığımız zaman, 

kültürel konularda BirleĢmiĢ Milletlerin görevlendirmiĢ olduğu kurumun 

UNESCO olduğu görülmektedir. Unesco‟nun müzik alanında görevli kıldığı 

kurum ise, Uluslararası Müzik Konseyi (IMC, International Music Council)‟dir. 

Uluslararası Müzik Konseyi (IMC), müzik alanında bir “Ģemsiye örgüt” 

konumundadır. 

Bu Ģemsiye örgütün altında Avrupa Uluslararası Müzik Konseyi (IMCE, 

International Music Council Of Europe), Uluslararası Geleneksel Müzik 

Konseyi (ICTM, International Council for Traditional Music), Uluslararası 

Radyo/Televizyon Birliği (IBU, International Broadcast Union), Uluslararası 

YeniMüzik Derneği (ISCM, International Society for Contemporary Music), 

Uluslararası Müzik Bilgi Merkezleri Kurumu (IAMIC, International 

Association of Music Information Centres) gibi gerçekleĢtirdikleri müzik 

projelerinin özelliklerine göre birbirinden ayrılmıĢ örgütler vardır.  

IMC, tüm dünya müzikleri ile ilgili projeler üretmekle yetkilidir. Bu 

örgüt Unesco tarafından görevlendirilen ve devletlerden destek alan bir 

örgüttür. Yönetim Ģekli olarak ise, dikey hiyerarĢik bir yapıyı benimsemiĢtir. Bu 

nedenle, sistemleri küresel sürecin en yaygın iletiĢim aracı olan internetin yoğun 

kullanımına dayanan, birçok örgütün benimsediği ağ-tipi örgütlenme modeline 

göre daha hantal bir yapıya sahiptir. Bunun sonucunda, hayata geçirilecek 

projelerin, ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler gibi mercilerin onayı ile 

gerçekleĢecek olması, giriĢimlerin çoğunun ülkelerin günlük politik 

ortamlarında ezilip gitmesine sebep olmaktadır.  

IMC‟in bir alt-kolu olarak etkinlik gösteren ICTM kapsamında, Avrupalı 

olmayan her çeĢit müzik kültürü kendine yer bulabilmektedir.  ISCM ise, 

yenilikçi, çağdaĢ müziği geleneklere, türlere, bölüklere, kültürel kavramlara-

yargılara, göre ayırmadan, bir bütün olarak benimsemiĢtir. Ayrıca, sözünü 

ettiğimiz bu örgütlerin, IMC‟in hiyerarĢik üstünlüğü altında, kendi yağıyla 

kavrulmakta olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

IAMIC‟in KuruluĢu ve Ġdari Yapı Özellikleri 

IMC‟nin alt kolu olarak projeler üretmekte olan Uluslararası Müzik Bilgi 

Merkezleri Kurumu (IAMIC, International Association of Music Centres), 1958 

yılında IMC çatısı altındaki Müzik Merkezleri Temsilcileri‟nden (National 

Music Centre Representatives) oluĢan bir grup tarafından kurulmuĢtur. 1962 

yılında üye organizasyon Ģekli değiĢen kurum, Uluslararası Müzik Kütüphanesi 

Kurumu (IAML, International Association of Music Libraries)‟nun bir Ģubesi 

olmuĢtur. 1986 yılında üyelerin veaktivitelerin çoğalması sonucunda, bir 

yönetmelik ve yönetim kurulu ihtiyacı doğmuĢtur. Bu tarihte hazırlanan ve 
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halen yürürlükte olan yönetmelik, 16 Ocak 2009‟da Fransa‟nın Nice Ģehrinde 

yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiĢtir. Kurumun 

merkezi Belçika‟nın Brüksel Ģehrinde açılmıĢ ve Uluslararası Müzik Bilgi 

Merkezleri Kurumu (IAMIC, International Association of Music Centres) 

adıyla bugünkü halini almıĢtır. Kurum, yönetim yapısı olarak, resmi internet 

sayfasında ve hazırladığı etkinliklerde de vurguladığı üzere, ağ-tipi örgütlenme 

modelini benimsemiĢtir. 

“KüreselleĢme” ve “Ağ-tipi örgütlenme” Kavramları  

Kavram olarak “küreselleĢme”, hem dünyanın küçülmesine, hem de 

bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapar. 

KarmaĢık süreçlerin bir araya geldiği olgular kümesi olarak 

değerlendirebileceğimiz “küreselleĢme” kavramı,  bir süreç olarak ele 

alındığında, bu sürecin ortaya çıkması ve hızlanmasında bazı bilimsel, 

teknolojik, siyasal ve ekonomik dinamiklerin etkili olduğu görülmektedir. 

“KüreselleĢme” kavramı, çeliĢkili ya da birbirine karĢıt etkenlerin devreye 

girdiği bir süreçtir. 

Kültürel alanda etkinliklerde bulunan uluslararası meslek birlikleri, 

sosyal topluluklar ve çeĢitli enstitüler gibi örgütler, bazen sürece dahil olarak, 

bazen de, sürece yanıtsamalarda bulunarak küreselleĢme sürecine katkıda 

bulunurlar. 

 “KüreselleĢme” sürecinin kültürel alandaki yanıtsamalarından biri olan 

ağ-tipi örgütlenme modeli, otonomların
1
 bir araya geliĢi ile oluĢan, içkin 

demokrasi temelinde yapılanmıĢ, federatif bir örgütlülüktür. (otonomlar.org.) 

Ağ-tipi örgütlenme, iktidar ve temsiliyet anlayıĢlarına dayalı hiyerarĢik 

mantığın yerine, her dinamiğin kendi eyleminin ve söyleminin öznesi olduğu ve 

asıl olarak hareketin merkeze alındığı, bir anlayıĢın ifadesidir. Ağ-tipi 

örgütlenme, hiyerarĢik yapıların görev tanımlarına ve uzmanlık alanlarına 

uymayan problemlere çözüm üretebilen, esnekliğe bağlı uyum sağlama becerisi, 

iĢbirliği, hızlı ve etkin karar alabilme gibi çeĢitli özellikler gösteren ağ-tipi 

örgütlenme, farklı biçimlerde tanımlanabilmektedir. DavranıĢsal bir bakıĢ 

açısıyla ele alındığında, ağ, kiĢiler, gruplar ve örgütler, arasındaki sosyal 

iliĢkiler biçimidir. Örgüt yapısı olarak bakıldığında, ağ-tipi örgütlenmede 

iliĢkilerin dikey olduğu kadar yatay olarak da yoğun olduğu ve sadece üst 

yönetimin sorumluluğunda olmayan bir örgüt yapısı göze çarpmaktadır. 

HiyerarĢi sistemine meydan okuyan, “sıfır hiyerarĢi” olarak da tanımlanabilen, 

bu ağ-tipi örgütlenme yapısı “hiperarĢik” bir yapıdır. “HiperarĢi” terimi  “World 

Wide Web Hiperlink” ve “hiyerarĢi” sözcüklerinden türemiĢtir. 

                                                 
1 Otonom: Özerk (www.turkcebilgi.com) 
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Bu çerçevede, IAMIC‟in örgütlenme modeli hakkında bir değerlendirme 

yapmak mümkündür. IAMIC, Belçika‟da bir merkezi olmasına rağmen oradan 

yönetilmemektedir. Bu durum, 2009 yılında yürürlüğe giren yönetmeliklerinde 

benimsemiĢ oldukları ağ-tipi örgütlenme modelinin kurumda uygulandığının en 

iyi kanıtlarından biridir. Ayrıca, temsilcilikler yılda bir kere yaptıkları rutin 

toplantıların haricinde, tüm faaliyetlerini iletiĢim araçlarından özellikle 

internetin yoğun kullanımıyla sürdürmektedir.  

Yönetim Kurulu ve Üye Ülkeler 

IAMIC üyeleri; Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Avusturalya, 

Avusturya, Belçika-CeBeDem, Belçika-Flanders Müzik Merkezi (Flanders 

Music Centre), Belçika-Matrix, Brezilya, BirleĢik Krallık-Ġngiltere, BirleĢik 

Krallık-Scotland, BirleĢik Krallık-Galler, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, 

Ġrlanda, Ġsrail, Ġsviçre, Ġsveç, Ġtalya, Ġzlanda, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yeni 

Zelanda, Yunanistan temsilcilerinden oluĢmaktadır.  

Üye profillerine baktığımızda, üyelerin çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin 

temsilcilerinin oluĢturduğu görülmek ve Asya ülkelerinin eksikliği hemen göze 

çarpmaktadır. Temsilcilerin hemen-hemen hepsi Müzik Merkezi müdürlerinden 

oluĢmuĢtur. Öne çıkan diğer husus ise, Belçika ve BirleĢik krallık ülkelerinin 

birden fazla delege ile temsil ediliyor olmasıdır.  

Müzik etkinliklerine ve müzik eğitimine eĢi görülmemiĢ düzeyde 

yatırımları olan Asya ve Pasifik ülkeleri devletlerinin, örneğin Kıt‟a Çin‟i, 

Rusya Federasyonu, Japonya, Güney ve Kuzey Kore, Tayvan ve Hong-

Kong‟da, genellikle yaygın olan ulusal kompozitörler birlikleri ile bu örgütlerin 

uluslararası düzeyde en iyi örgütlenmelerinden biri olan, Asya Kompozitörler 

Birliği (Asian Composers League, ACL), gibi kurumların, batılı ülkelerin 

üstünlüğüne karĢı ciddi bir meydan okuma tavrı oluĢturabilme kapasitesine ve 

Asyalı kompozitörlerin bireysel baĢarılarına rağmen IAMIC kurumunda temsil 

edilmedikleri gözlenmektedir. 

Yönetim kurulu; Slovakya, Kanada, Belçika-Flanders, Hollanda, Letonya 

ve Polonya Müzik Merkezi Müdürlerinin görev aldığı temsilcilerden 

oluĢmaktadır. Müzik Bilgi Merkezleri, bulundukları ülkelerdeki müzik 

yaratıcılarının ve müzik performans sanatçılarının kayıtlı olduğu ve müzik 

alanındaki tüm verilerin (nota, müzik hakkında yazılı kaynakların) toplandığı 

merkezlerdir. Yönetim Kurulu görev dağılımı ise 2012 yılının baĢı itibariyle Ģu 

Ģekildedir: 

BaĢkan: Olga Smetanova (Slovakya Müzik Merkezi Müdürü) 

BaĢkan Yardımcısı: Elisabeth Bihl (Kanada Müzik Merkezi Müdürü) 
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Sekretarya: Stef Coninx (Belcika-Flanders Müzik Merkezi Müdürü) 

Mali iĢler: Paul Gompes (Hollanda Müzik Merkezi Müdürü) 

Diğer üyeler: 

Jutta Jaakkola ( Letonya Müzik Bilgi Merkezi Müdürü) 

Laure Marcel-Berlioz (Fransa Yeni Müzik Dökümasyon Merkezi 

Müdürü)  

Miroslaw Pudlak (Çekoslavakya Müzik Bilgi Merkezi Müdürü) 

IAMIC Kurumunun Amaçları 

IAMIC kurumu, amaçlarını ve müzik alanındaki rolünü kurumsal internet 

sayfasında Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: 

Uluslararası Müzik Bilgi Merkezleri Kurumu (International Association 

of Music Information Centres, IAMIC) günümüz küresel müzik dünyasının 

eĢsiz bilinen kurumlarından biridir. Dünyanın otuz beĢ ülkesinin üyesi olduğu 

bu kurum, yeni müzik ve klasik müzikten, rock, popüler müzik, caz ve dünya 

müziğine uzanan geniĢ bir yelpazeye sahiptir. 

IAMIC, ülkelerin ya da bölgelerin müzik alanındaki tüm verilerinin, 

belirli müzik arenalarında sunulmasını, bilinmesini ve ilerlemesini sağlamak 

amacıyla kurulmuĢtur. Bu örgütün aktiviteleri, üyelerinin uluslararası 

platformda yenilikleri takip edebilmelerini, yeni iĢbirlikleri kurabilmelerini, 

yaratılarını ve çalıĢmalarını uluslararası projelerde sunabilmelerine katkı 

sağlamaktır. (www.iamic.net) 

Kurumun üye profillerini incelediğimizde, üye çoğunluğunun Avrupa 

merkezinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Buna karĢın, kurumsal internet 

sayfasında, IAMIC‟in öncelikli amacının dünyanın farklı kesimlerinin 

müziklerinin uluslararası yayılımına katkı sunmak ve bu katkıyı da, geniĢ bir tür 

yelpazesinde gerçekleĢtirmek olduğu ifade edilmektedir. Üye çoğunluğunun 

Avrupa merkezinde yoğunlaĢtığı kurumun küresel anlamda müzik arenasını 

temsil ettiği düĢünmek eldeki verilere bakıldığında mümkün görünmemektedir. 

IAMIC Kurumunun ĠĢbirlikleri 

Uluslararası Müzik Bilgi Merkezleri Kurumu (IAMIC)‟nun iĢbirliği 

içinde bulunduğu organizasyonlar, Uluslararası Müzik Konseyi (IMC, 

International Music Council), Avrupa Müzik Konseyi (EMC, European Music 

Council), Uluslararası Yeni Müzik Derneği (ISCM, International Society for 

Contemporary Music) ve Avrupa Kültür Aktiviteleri Derneği (CAE, Culture 

Action Europe)‟dir. 

Uluslararası Müzik Konseyi (IMC, International Music Council), Unesco 

tarafından görevlendirildiği için uluslararası hemen her müzik kurumu ile ortak 

http://www.iamic.net/
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çalıĢmalar yürüttüğü ve desteklediği gibi IAMIC‟in de iĢbirliği içinde 

bulunduğu baĢta gelen kurumdur. Diğer iĢbirlikçilerinden,adlarından da 

anlaĢıldığı üzere Avrupa ülkelerinin oluĢturduğu kurumlar olan, Avrupa Müzik 

Konseyi (EMC, European Music Council)‟nin, Avrupa Kültür Aktiviteleri 

Derneği (CAE, Culture Action Europe)‟nin ve Uluslararası Yeni Müzik Derneği 

(ISCM, International Society for Contemporary Music)‟nin üye profilin de, 

Asya ülkelerinin bazı delegeleri bulunmasına rağmen, tümü Avrupa ülkelerinin 

ağırlığında olan bir kurumlardır.  

Uluslararası Müzik Bilgi Merkezleri Kurumu (IAMIC)‟nun düzenlediği 

etkinlikler olan, temsilci ülkelerin müzik alanındaki tüm materyallerinin 

sunulduğu ve performansçılarının katıldığı festivaller ve kongrelerin çeĢitli 

getirileri vardır. DeğiĢik ulusların müzik dünyalarının yan-yana sunumlarıyla  

“ulusların öne çıkarılması” kurumun alana sunduğu önemli bir hizmettir. Diğer 

taraftan, iĢbirlikçilerinin etkinliklerinde organize ettikleri kompozisyon 

yarıĢmaların birçok değerli kompozitörün uluslararası uzmanlardan oluĢan bir 

dinleyici kitlesine hitap etme fırsatını elde etmesi (örn: Uluslararası Yeni Müzik 

Derneği, ISCM, International Society for Contemporary Music etkinliklerinde 

gerçekleĢtirilen “Genç Kompozitörler” YarıĢması) “bireylerin öne çıkarılması” 

iĢlevine sahiptir. Dolayısıyla kurumun bu hizmetleri ile, kendini küreselleĢme 

sürecinde iki değiĢik düzlemde göstermekte olduğunu söylemek mümkündür. 
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SONUÇ 

KüreselleĢme kavramı, hem dünyanın dört bir yanındaki topluluklar ve 

bireylerin iletiĢimlerinin artmasını, hem de dünyayı bir bütün olarak 

kavramsallaĢtırma bilincinin güçlenmesini içerir. Uluslararası Müzik Bilgi 

Merkezleri Kurumu (IAMIC, International Association of Music Centres)‟nun, 

kurulduğu 1958 yılından günümüze ortaya koyduğu küreselleĢtirici kimlik 

incelendiğinde, gerek müzik alanındaki küreselleĢmenin aktörlerinden biri 

olarak, gerekse çevresindeki süreçle etkileĢen bir gözlemci olarak, müziğin 

küresel boyutlar kazanmasına tam anlamıyla katkıda bulunmadığı 

görülmektedir. Her yıl bir uluslararası kongre, çeĢitli toplantılar ve konserler 

düzenleyerek, bir çağdaĢ müzik forumu tesis eden Uluslararası Müzik Bilgi 

Merkezleri Kurumu (IAMIC, International Association of Music Centres) nun, 

bu iki özelliği tam olarak taĢımadığını, temsil edilmeyen dünya ülkelerinin 

varlığı, özellikle Asya ülkelerinin eksikliği sebebiyle açıkça görmekteyiz.   

IAMIC kurumu,  amacına hizmet edecek ilkeleri ve mevzuatı, örgütlenme 

anlayıĢını oluĢturmakta baĢarılı olmuĢtur. Ne var ki, kurum, çok kutuplu bir 

dünyanın zengin kültür yaĢamının kurulmasına karĢı oluĢturulmuĢ, Avrupa 

merkezli tek kutuplu “yeni dünya düzeni”  diye adlandırılan bir anlayıĢa yenik 

düĢmüĢtür. Bunun sonucu olarak da, kurumun  “uluslararası” niteliği yetersiz 

bir düzeyde görülmektedir. 

KüreselleĢme sürecinde özellikle batılı ülkelerin üstünlüğüne karĢı 

müziği çok etkili bir araç olarak kullanan Asya ülkelerinin hükümetleri, müzik 

eğitimi ve etkinliklerini ulusal siyasetin bir eylem alanı olarak görmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu yönleriyle “yeni dünya düzeni”nin tek kutuplu yapısına 

direnmektedir. 

Bu sebeple, IAMIC kurumunun ilkeleri doğrultusunda, Asya ülkelerinin 

de, kurumda temsil edilmesi doğru olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

36 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

Kitaplar 

1. DOĞAN, Selen, “İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada 

İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol, Örgüt Kültürü”, Amme Ġdaresi 

Dergisi, Cilt 30, sayı 4,Aralık 1997. 

2. GIDDENS, Anthony, Sociology, Polity Press, UK, 2006 

3. KING, Anthony D. , Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Bilim 

ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998. 

4. ÖZKUL, Osman, Kültür ve Küreselleşme, Açılım Kitap, Ġstanbul, 

2008. 

5. TUTAL, Nilgün, Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık, Kırmızı 

Yayınları, Ġstanbul, 2005. 

 

Ġnternet Sayfaları 

6. www.turkcebilgi.com 

7. www.iamic.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

37 

 

 

 

KAZAKĠSTAN‟DAKĠ TURĠZM TARĠHĠ 

 

 Arailym  ZHUMAGULOVA

 

      

ÖZET 

Bu çalıĢmada Kazakistan‟ın Büyük Ġpek Yolu tarihsel bir süreç içinde 

değerlendirilmiĢtir. Eski ihtiĢamlı zamanından günümüze kadar turizm tarihine 

yönelik bir bakıĢ içinde bilimsel olarak turizme ilk dikkat çeken Çokan 

Valikhanov olmuĢtur. Bununla birlikte turizmin tarihsel geliĢiminin oldukça 

yavaĢ olduğu, zira Sovyetler Birliği döneminde sadece sosyal turizm Ģeklinin 

öne çıktığı ve bunun da devlet tarafından gerçekleĢtirildiği görülmektedir. 

Sovyetler Birliği‟nin üst politika yürütücülerinin Kazakistan‟ın kültürel ve 

tarihsel mirasının korunması ve restore edilmesinde baĢarılı çalıĢmalara imza 

attıklarını da belirtmeliyiz.  

Anahtar Sözcükler: Büyük Ġpek Yolu, Çokan Valikhanov, sosyal 

turizm, turizmin geliĢmesi. 

 

 

THE HISTORY OF TOURISM IN KAZAKHSTAN 

 

ABSTRACT 

This article is about history Kazakhstan‟s tourism. Tourism in 

Kazakhstan sprang from Great Silk Road. However tourism as science was used 

by Shokan Valikhanov. In Soviet Union tourism was developed as social 

tourism form and was been regulated by Government. When Kazakhstan 

becomes independent, there were underdevelopments in this sector of economy. 

Development of tourism in independent Kazakhstan begun from inuring of laws 

of tourism and at these years it is focused at touristic image and presentation. 

Keywords: Great Silk Way, Shokan Valikhanov, social tourism, tourism 

development. 
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GĠRĠġ 

Sovyetler Birliği, Kazakistan‟ın turizminin geliĢimine idare ve kurullar 

kurarak katkı sağladı. Kazakistan bağımsızlığını aldıktan sonra turizmde 

gerilemeler de oldu. Ġç turizm hiç de fayda getirmemekle birlikte dıĢ pasif 

turizm aktif turizm türünden daha çok ileride olup bilançomuzda eksikler 

(masrafların gelirlerden fazla olması) ortaya çıkardı. Bağımsız Kazakistan‟ın ilk 

on senesi, yani 90‟lı yıllarda turizmle ilgili yasalar kabul edildi. Bu ekonomik 

getiri faslı yeniden ele alınmaya baĢladı. 2000‟li yıllarla birlikte Kazakistan 

turizmi için baĢarılı bir döneme ulaĢıldı. Devlet, ülkenin turistik potansiyelini 

kullanma, uluslararası turizm pazarına sunma maksadıyla tek turistik ürün 

çıkarma hususuna yoğunlaĢtı. Son yıllarda devlet Kazakistan‟ın yurtdıĢına 

tanıtılması ve imajına daha çok önem vermekte ve turizm endüstrisini hizmet 

kalitesi çerçevesinde geliĢtirmektedir.   

Orta Asya‟daki turizmin kaynak pınarı Büyük Ġpek Yolunun olduğu 

döneme aittir. Ġpek Yolunun geçtiği yerlerde XIX. yüzyılda iki-üç katlı 

kervansaraylar seyahatçilere hizmet ediyordu. Altın Orda zamanında ise konuk 

severlik düzenlemesinin modern kuralları ve özelliklerine benzer bir hizmet 

gösteren eğlenceli sayfiye Ģehri, SarayĢık vardı. 

Kazakistan‟daki turizmin tarihi, eski Rusya imparatorluğu dönemine 

kadar gider. O zamanlarda, yani, 1856 yılında Çokan Velikhanov kendisine 

“turist” terimini kullanan ilk kiĢiydi. Ç.Velikhanov, toplu at gezisini yurtdıĢı 

seyahati olarak betimlemiĢ, haritaları ve rehberleri hazırlamıĢtı. Çokan, 

Kazakistan‟daki turizmin tarihi kaynağı olarak 1375 yılında hazırlanmıĢ olan 

Katalon haritasını ve kendisinden önceki araĢtırmacı M.Gabdulmajitov‟u önerir 

(Aldasheva, 2004: 12). 

Sovyetler Birliği döneminde seyahatler tümüyle devlet tarafından 

desteklenmiĢ olup turizm hareketleri daha çok sosyal amaçla gerçekleĢmiĢtir. 

Bu nedenle Sovyetler Birliği dönemindeki Kazakistan turizmi genelde “sosyal 

turizm” adını almıĢtır. Bu turizm türü kapsamında Sovyet vatandaĢları dinlenme 

ve baĢka bir yerlere seyahat etme, sağlık, rehabilitasyon ve güçlendirme, 

elveriĢli çevrede bulunma, tarihi ve kültürel tesisleri ziyaret etme, doğal ve 

kültürel eserleri ziyaret etme imkânlarından yararlanmıĢlardır (Jusupbekova 

2004: 32). 

Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra Kazakistan‟da, diğer eski 

SSCB ülkeleri gibi dünyada yeni bir destinasyon olarak ortaya çıkmıĢ ve bu 

geliĢmeye bağlı olarak ülkede turizm sektörünü geliĢtirmeye yönelik çeĢitli 

çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır (Seval, Bastürk, 2003: 119). Bağımsız Kazakistan‟daki 

turizmin geliĢmesi yavaĢ sürdü, hatta 1999‟a kadar turizmde herhangi bir 

geliĢme görülmedi. Kazakistan hükümetinin bir ekonomik faaliyet olarak turizm 

sektörünü geliĢtirmeye yönelik çalıĢmaları son on yıl içerisinde en ciddi Ģekilde 

ele alınmıĢtır. 
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 Kazakistan turizminin tarihi; dünya tarihi ve uluslararası turizm tarihi 

gibi eski, ortaçağ ve çağdaĢ dönemlerden oluĢmaktadır. Bu dönemlerin her biri 

kendilerine ait teknik, biliĢimsel-kültürel, ekonomik, ideolojik süreçlerden 

oluĢuyordu. Bu süreçler, turizm teknolojisinin geliĢmesini sağladı (AldaĢeva, 

2004: 14). 

SOVYET DÖNEMĠ 

Kazakistan‟ın birçok mimari, arkeolojik, kültür mirası ve doğal 

çekiciliklerinin tarihi değerinin reklâmı yapılmamıĢ, buna ihtiyaç duyulmamıĢtı. 

Sovyet dönemindeki Kazakistan turizmi; ideolojik bir misyon yüklenilen 

kültürel-aydınlanma giriĢiminin bir unsuru olarak kabûl görmüĢ ve ekonomik 

bir önem atfedilmediği için kendisine çok az miktarda bir finansman ayrılmıĢtır 

(Esmahanova, 2006: 76). 

Sovyetler Birliği döneminde uluslararası turizm hareketleri, çok sınırlı 

sayıda ve sıkı devlet kontrolü altında gerçekleĢmiĢtir. Yabancılar, SSCB 

ülkelerine, genelde doğa güzelliklerini (flora, fauna, manzaralar v.s.) görmek 

için değil, daha çok kültürü tanımak amacı ile ziyaret etmiĢlerdir. Ziyaretler sıkı 

kontrol altında tutulup, sadece iyi bilinen kültürel ve turistik bölgelere (Kafkas, 

Kırım, Baltık Ülkeleri, Orta Asya ve Rusya‟nın tarihi merkezleri) 

gidilebilmiĢtir. 

Kazakistan‟daki turizmin tarihi, Sovyet döneminden önce Rusya 

imparatorluğuna girildiği zamana kadar uzanmaktadır. 1874 yılında Vernıy‟da 

(Almatı) Jetisu seyahatçilerinin özel koleksiyonundan müze açılmıĢtı. 1898 

yılında ise, oryantalist N.N.Pantusov‟un Kulçi eyaletinde 1871-77 yılları 

arasında yaptığı koleksiyonundan bir müze açılmıĢtı. 1910-1912 yılları arasında 

Alibi Jangeldin‟in Peterbor‟dan yürüyerek yaptığı dünya turu, “Dünya turu 

yapan seyahatçi” kitabında anlatıldı. 1922 yılında hükümet, Kazakistan‟ın 

kültürel-tarihi mirasını, özellikle Hoca Ahmet Yesevi türbesini restore etmeye 

baĢladı. 1928 yılı Sovyetler Birliği‟nin “Esrarengiz Türkistan Yolunda” adlı ilk 

rehberi, 1932 yılında ise, Gorbunov‟un “Kazakistan rehberi” kitabı çıkarıldı 

(AldaĢeva, 2004: 13). 

1920-1930 yılları arasında yaya gezileri, dağ tırmanıĢları ve bedensel 

eğitim düzenlemeleri ve üretici-savunma potansiyelinin sağlamlaĢtırılmasına 

yönelik çalıĢmalar yürütüldü. 1950-1960 yılları ise, turistik yolları doğal 

çekiciliklere bağlayan turizm merkezleri kuruldu. Bu dönemlerde, doğa 

güzellikleri en önemli unsurlar arasında sayıldı. 1970‟li yıllardan baĢlayarak 

farklı bakanlık ve idareler tarafından turizmin sektörel geliĢimi ele alındı. 1986 

yılında kabul edilen hükümet tüzüğüne göre ise turizmin önemli bir hizmet 

alanına dönüĢmesi gerekiyordu. Kitle turizminin oluĢmasında, öğretim 

kurumları, reklam-bilgi merkezi, sendika ProfSoyuz sistemi sağlam birer 

maddi-teknik olarak ön görüldü. Sendikaların, ProfSoyuz Kazak Meclisine ait 

olan turizm ve seyahatler üzerindeki Kazak Milli Kurulu, turizm için o 
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dönemde sorumlu ve dolayısıyla önemli bir kurul idi (Nikitinskiyi, Vukolov, 

2002: 3). 

Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan‟da turizm alanında “Kazakistan 

Turizm ve Seyahat Konseyi”, “Ġnturist” oteller grubu ve “Sputnik” Uluslararası 

Gençlik Turizm Bürosu faaliyet göstermiĢtir (Nikitinskiy,Vukolov, 2002: 3). 

Tüm SSCB ülkelerinde olduğu gibi Kazakistan‟ın da hemen hemen her Ģehrinde 

“Ġnturist” oteller grubuna ait konaklama tesisleri bulunmuĢtur. Ülkeye gelen 

yabancı turistler ise, devletin resmi tur operatörü olarak tanınan “Sputnik” 

tarafından getirilmiĢtir (Sihimbayev, 2001: 27). 

1950-1970 yılları arasında Sovyet Kazakistan için halk yaĢamını 

iyileĢtirme iĢlevi, teĢvik turizminin iĢlevlerinden biri oldu. Bundan sonra ise 

turizm, tüm birlik ve uluslararası program ve sözleĢmelerin bölünmez ve önemli 

bir unsuru olarak sayıldı. Özellikle geliĢmekte olan ülkeler için önemli olan 

endüstri ve tarımın geliĢtirilmesi amaçlarına uygun olarak turizm faaliyetlerine 

yatırım yapma süreci de hızlandırılmıĢtır. 

1952 yılından itibaren sendikaların mesleki birliği olan Prof Soyuz, Tüm 

Birlik Merkezi Kurulu‟nun Orta Asyalı turizm-seyahat idaresi Ġpek Yolunun 

tüm bölgelerinde koordineli bir çalıĢmayı yürüttü. 1959 yılında, turizm-seyahat 

idaresinin yeniden kurulmasından sonra, Kazak turizm-seyahat idaresi; program 

ve amaçlar, eğitilen personeller, inĢa edilen yollar ve turistik merkezlerin 

esasına göre bu çalıĢmayı devam ettirmiĢti. 1962 yılında bu organizasyon tekrar 

hayata geçirildi, ancak bu iĢi ve görevleri Kazak Turizm Meclisi sürdürdü. 

1986 yılında Paris Ģehrinde UNESCO‟nun Ana Konferansının 24. 

oturumunda Büyük Ġpek Yolu‟nun kapsamlı uluslararası incelemesi projesi 

kabul edildi. 1987 yılında “Ġnturist”, Danimarkalı ortağının katılımı ile “Büyük 

Ġpek Yolu” turu üzerinde ilk grubu kabul etti. 1988 yılında ise Kaztursovyet, 

Ġsviçre ve Danimarka‟dan iki gruba Çin, Sibirya ve Moğolistan‟a tren yolculuğu 

planlamıĢtı. 1970‟li yıllardan itibaren, Rusya; Moldova, Letonya ve Litvanya 

vatandaĢları için Almatı‟dan Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan üzerine “Drujba” turistik trenleri ile her yıl 15 kadar sefer 

düzenledi. Ġnturistler için de uçak ve otobüsle toplu ve araba ile bireysel turlar 

düzenlendi. 

BAĞIMSIZ KAZAKĠSTAN 

1990 yılında Sovyetler Birliği‟nin toplumsal-ekonomik sistemi bozuldu, 

siyasi- ekonomik kriz baĢladı. Bu koĢullarda, 1930-1980 yılları arası oluĢturulan 

turistik sistem dağılmaya baĢladı. Sosyal merkez kaldırıldı, yollar ve 

seyahatlerin anlamları değiĢti. Turistik alan yeniden kurulup özelleĢtirildi, 

Ģirketlerin bazıları ise yabancı yatırımcıların eline geçti (AldaĢeva, 2004: 14-

15). 
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Sovyetler Birliği‟nde 1986-2000 yılları arasında turizm alanında birçok 

planın yapılması düĢünüldü. Gelecek için ise, mevcut maddi-teknik birikimlerin 

yenilenmesi, yeni dağ kayak tesisleri, oteller, otobüs ve tren garlarının inĢa 

edilip turizm merkezlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiĢti (AldaĢeva 2004: 

14-15). 

Bağımsız Kazakistan‟da turizmin geliĢmesi yavaĢ sürdü, hatta 1999‟a 

kadar turizmde herhangi bir geliĢme görülmedi. Kazakistan Cumhuriyetinde 

turizmin geliĢmesi; 1991-1994, 1995-1999, 2000-2002, 2003-2005 ve 2006‟dan 

günümüze kadar olan yılları kapsayan beĢ ana dönemden oluĢmaktadır (1. 

Tablo.). Bu süreçler çalıĢmamız içerisinde; ekonomik geliĢim ile hukuksal 

temel baĢta olmak üzere sosyal ve siyasal geliĢmeler boyutuyla ayrı ayrı 

incelenmektedir (Esmaganova, 2007: 11). 

Ülkemizdeki turizmin geliĢmesi; 3 Temmuz 1992 tarihli 1508-XII No‟lu 

“Turizm hakkındaki” KC Kanunu ile 30 Nisan 1997 tarihli 3476 No‟lu 

“Kazakistan Cumhuriyeti‟ndeki Büyük Ġpek Yolunda turizm altyapısının 

geliĢmesi ile ilgili UNESCO ve WTO projeleri ile, Türk Devletleri 

baĢkanlarının TaĢkent Beyannamesinin gerçekleĢtirilmesi hakkındaki KC 

CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile ve 27 ġubat 1998 tarih 3859 No‟lu “Ġpek 

Yolunun tarihi merkezlerinin yeniden canlandırılması, Türk Devletlerinin 

kültürel mirasının korunup ve geliĢtirilerek turizm altyapısının oluĢturulması 

gibi farklı düzenlemeler ve Kazakistan Cumhuriyetinin Devlet Programı 

hakkındaki” bir diğer KC CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile sağlanmaya 

çalıĢılmaktadır. Bağımsızlığı kazandıktan sonra Kazakistan tarafından turizm 

alanında 24 sözleĢme yapıldı. Bu belgelerin kabul edilmesi Kazakistan turizm 

piyasasını olumlu etkiledi (Kaliyeva, 2005: 15). 

Turizm alanındaki uluslararası iliĢkilerin geliĢmesine yönelik en önemli 

adımlar 1993 yılında Kazakistan‟ın Uluslararası Turizm Örgütü‟ne üye olarak 

girmesi ve ardından turizm alanındaki iĢbirliği ile ilgili uluslararası anlaĢmaların 

yapılması oldu. Bu giriĢimlerin zengin bir turizm potansiyeline sahip olan 

Kazakistan‟ın geleceği ile ilgili olarak kendilerini ortak olarak gören yabancı 

ülke hükümetleri tarafından baĢlatılmıĢ olmaları önemlidir (Kaliyeva, 2005: 

15). 
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Tablo 1: Kazakistan Cumhuriyetindeki Turizm GeliĢmesinin Dönemleri 

Dönemleri Ekonomik  

geliĢimi 

Normatif-hukuki  

temeli 

Sosyal-siyasi  

geliĢme 

 

1991-1994 

yy. 

 

Turizmde devlete 

ait mülkleri 

özelleĢtirme süreci 

baĢladı. DıĢ aktif 

ve pasif turizm 

üzerindeki 

göstergelerinin 

artıĢı, yeni turistik 

Ģirketlerin açılıĢı, 

alanın rantabilitesi 

göstergelerinin 

artıĢı. 

 

“Kazakistan 

Cumhuriyetindeki turizm 

ve sporun geliĢimi 

hakkında” KC Bakanlar 

Odasının Kararnamesi; 

“Turizm hakkında” ve 

“Turizm ve spor 

faaliyetlerinin lisans ve 

sertifika verilmesi” KC 

Kanunları. 

 

GiriĢ ve çıkıĢ için 

sınırlarının açılması, 

vize iĢlemlerinin 

kolaylaĢması, yabancı 

yatırımcıların akımı, 

Kazakistan‟ın 

Uluslararası Turizm 

Örgütüne girilmesi. 

1995-1999 

yy. 

GiriĢ turizmi 

üzerine 

göstergelerinin 

stagnasyonu, iç 

turizm 

göstergelerinin 

düĢmesi, Ģop-

turizm üzerinde 

çalıĢan Ģirket 

sayısının artıĢı, 

altyapının 

oluĢturulması. 

“Kazakistan 

Cumhuriyeti‟nin turizm 

endüstrisinin geliĢimi 

milli programı”; turizm 

faaliyetine lisans verme 

sistemi yeniden gözden 

geçirildi. 

Yabancı vatandaĢların 

iĢ faaliyetlerinin 

düĢüĢü, turizm 

alanındaki iĢbirlik ile 

ilgili uluslararası 

sözleĢmelerin 

imzalanması. 

2000-2002 

yy. 

Turizm türleri 

yapısının 

değiĢmesi, aktif 

turizmi 

göstergelerinin 

düĢüĢü, kitle pasif 

turizminin artıĢı, 

rekabetin 

gerginleĢmesi, 

pazarlama ve 

reklâm araçlarının 

kullanılması. 

Kazakistan 

Cumhuriyeti‟ndeki 

turizm faaliyetine lisans 

verme Kuralları, 

“Turistik alanının 

geliĢmesinin birincilik 

tedbirleri hakkında” KC 

Hükümetinin 29 Aralık 

2000 tarihli ve 1947 

No‟lu Kararnamesi, 

“Kazakistan 

Cumhuriyeti‟ndeki 

turistik faaliyeti 

hakkında” 211-11 No‟lu 

Kazakistan 

Cumhuriyeti‟nin 

Kanunu. 

Vize iĢlemlerinin 

sonraki 

kolaylaĢtırılması, 

turistik faaliyetindeki 

birleĢim süreçleri 
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2003-2005 

yy. 

ĠĢ-mesleki iliĢkiler 

sayesinde aktif 

turizminin artıĢı, 

turizm altyapısının 

iyileĢmesi, 

rekabetin 

gerginleĢmesi, 

pazarlama ve 

reklâm araçlarının 

kullanılması. 

“Kazakistan 

Cumhuriyeti‟nde turizm 

geliĢmesinin Ana fikri” 

196 No‟lu 24 ġubat 2003 

tarihli KC Hükümetinin 

Kararnamesi, 

“Turoperatör ve 

acentenin hukuki-sivil 

sorumluluğuna mutlak 

sigortası hakkında” 31 

Aralık 2001 tarihli ve 

513/11 No‟lu KC 

Kanunu; 20 Haziran 

2005 tarihli ve 220 No‟lu 

KC endüstri ve ticaret 

Bakanının Emirnamesi 

ile turizm alanında 

yetkili dairesi yanında 

turizm üzerinde 

uzmanlık kurulu 

onaylanmıĢtı. 

 

Turistik faaliyette 

birleĢim süreçleri, 

turizm alanındaki 

iĢbirlik ile ilgili 

uluslararası 

sözleĢmelerin 

imzalanması. 

2006 

yılından 

Ģimdiki 

zamana 

kadar 

Turistik alanının 

kümeli geliĢmesi, 

turistik Ģirketlerin 

sayısının artıĢı, 

rekabetin 

gerginleĢmesi, 

turistik alanının 

geliĢmesinin 

yeterli resmi 

finanse edilmesi, 

turistlerin tüm 

taraflardan 

akımının istikrarlı 

artıĢı. 

 

Kazakistan 

Cumhuriyeti‟ndeki 2007-

2011 yıllara turizm 

geliĢmesinin 29 Aralık 

2006 tarihli resmi 

programı. 

Vize iĢlemlerinin 

kolaylaĢması, turizm 

alanına yatırım için 

elveriĢli koĢulların 

yaratılması, Almatı 

Ģehrinde 2011 yılı 

Asya Olimpiyatı‟nın 

gerçekleĢtirilmesine 

hazırlık.  

KAYNAK: Esmahanova Alua, (2007) “Razvitiye Turistskoy Otrasli v 

Respublike Kazakhstan: Osnovnıe Problemı i Perspektivı”, Ġktisat Bilimleri 

Adayının AraĢtırma Görevlisi Tezinin Özetli Otoreferatı, Almatı, s. 11. 
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Kazakistan Cumhuriyeti, bağımsızlığına kavuĢtuğu yıllardan beri ülkenin 

turizm potansiyelini değerlendirmeye çalıĢmaktadır. Bu yönde bazı temel 

hukuki normlar oluĢturulmuĢtur. Ayrıca hükümet tarafından ülkede turizm 

faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla bir dizi kararname çıkartılmıĢtır. 1999 

yılında “Kazakistan Turist Birliği” kurulmuĢ ve 13 Haziran 2001 yılında 

“Kazakistan Cumhuriyeti Turistik Faaliyetler Mevzuatı” yürürlüğe girmiĢtir 

(Kerimbekova, 2010: 44-45). 

Genel olarak bağımsız Kazakistan‟ın ilk dönemlerinde, ülkenin diğer 

ekonomi dalları gibi turizm sektörü de olumsuz ekonomik koĢulların etkisinde 

kalmıĢtır. 1991-1993 yılları arasında turizmin ülke GSYĠH içindeki toplam payı 

sürekli azalmıĢtır. Örneğin, 1991 yılındaki payı % 0.3 iken 1992‟de % 0.09, 

1993‟te % 0.06 olarak gerçekleĢmiĢtir (Sihimbayev, 2010: 27). 

1997 yılında turizmin 2030‟a kadarki geliĢme stratejisi hazırlanmıĢtır. Bu 

strateji özellikle turistik faaliyetin yasal temelini geniĢletmiĢ ve turistik hizmet 

piyasasının oluĢmasını olumlu etkilemiĢtir.  

Kazakistan Cumhuriyetinin turistik çekiciliği büyümekte, 1997-2001 

yılları arasında Kazakistan‟ı ziyaret eden yabancıların sayısı 13,9 kat, yurtdıĢına 

giden Kazakistan vatandaĢlarının sayısı ise 11,2 kat artmıĢtır. 1997 yılında 

yurtdıĢına giden sayısı halkın genel nüfusunun %2,9‟unu oluĢturmuĢtu. 2001 

yılında ise bu gösterge %31,4‟e kadar artmıĢtır. 

2001-2004 yılları arasında turizm geliĢmesi oldukça hızlanmaktadır: 2001 

yılında 154,5 bin turiste hizmet edildi, 2002 yılında 171,4 bin turiste (%10,9‟a 

artıĢ), 2003 yılında ise 229 bin turiste hizmet edildi (%33,6 artıĢ) 

(GirĢ,Bezginova, 2005: 42). 

Ġncelenilen dönem için turizmin tüm dıĢ aktif, dıĢ pasif ve iç turizm 

türleri oldukça geliĢmiĢtir. Kazakistan Cumhuriyetinde turistik Ģirketlerin kâr 

sağlayıcı esas kaynağı, pasif turizmdir. Turizm türlerinden dıĢ pasif turizm, 

iyice geliĢti ve pazar payı da oldukça büyüdü. 
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ġekil 1. Kazakistan Cumhuriyetindeki Aktif, Pasif ve Ġç Turizm Yapısı  
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Kaynak: ġaharov, Ashat, (2010) “Organizatsya i puti soverĢenstvovanya 

turistskogo biznesa v Respublike Kazakhstan”, Ġktisat Bilimleri Adayının 

AraĢtırma Görevlisi Tezinin Özetli Otoreferatı, Astana, s. 12-13. 

DıĢ aktif ve pasif turizm türlerine göre iç turizm daha da geliĢmiĢ bir 

düzeyde görülmektedir. Ġç turizmin tam olarak geliĢme hızı %216,2‟ye kadar 

ulaĢmıĢtır. ġekil 1‟de ülke içinde seyahat edenlerin sayısının artıĢı 

görülmektedir. Yani halkın sosyal-ekonomik koĢulları, gelir ve ödeme 

kabiliyetlerinin iyileĢmesi anlaĢılmaktadır.  

DıĢ pasif turizm, özellikle 2003-2008 yılları arasında 3 kat artmıĢtır. Pasif 

turizmde turistler çoğunlukla boĢ zaman, eğlence ve dinlenme amacıyla 

gelmektedir (%44,7). DıĢ aktif turizmin analizinde turistlerin %58,4‟ü iĢ ve 

mesleki amaçlarla ülkemizi ziyaret etmiĢlerdir. YurtdıĢından gelen turistler daha 

çok Türkiye‟den – 121,4 (%30), Çin‟den – 171,8 (%23,1) ve Almanya‟dan – 

102,2 (%11,3) gelmektedir (ġaharov, 2010: 11-13). 

 

SONUÇ 

Uluslararası turizm tarihi gibi Kazakistan turizminin kökeni de eski 

çağlara kadar gider. Turizmin Kazakistan‟da geliĢmesi Büyük Ġpek Yolu 

zamanında baĢladı. Bu çalıĢmada Esmahanova‟nın Kazakistan Cumhuriyetinde 

turizmin geliĢmesi; 1991-1994, 1995-1999, 2000-2002, 2003-2005 ve 2006‟dan 

günümüze kadar olan yılları kapsayan beĢ ana dönemden oluĢmasını gösterdiği 

anlatıldı. Fakat genel olarak Kazakistan‟da turizmin geliĢmesi Eski ve Orta Çağ 

turizmi; Çokan Velikhanov dönemimdeki, yani Sovyet öncesi turizm; Sovyet 

zamanının sosyal turizmi ve bağımsız Kazakistan‟ın ayağa kalkmaya çalıĢan 
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turizm dönemidir. Yeni yüzyılında turizm geliĢmesinin hızlı bir geliĢme 

sürecini gösteren yeni bir dönemi ortaya çıkabilir. 

Vatan turizminin bu tarihi dönemleri uluslararası turizmin geliĢmesi ile 

aynıdır. Farklılıkları ise, Sovyet döneminin turizm geliĢmesine verdiği engeller 

olabilir. Turizmin sosyal yönünün geliĢmesi ve merkezden idare edilmesi 

turizmin genel olarak durmasına neden oldu. Kazakistan‟ın bağımsız olduğunda 

turizmin geliĢme yönü değiĢerek onun durması, hatta geriye gitmesi görülür. 

Turizmin tarihine yeni dönem açan Kazakistan turizmi yeniden ele alınıp ayağa 

kalkmaya baĢladı. Bundan dolayı uluslararası turizminin geliĢme dengesinden 

daha çok düĢük oldu. 

Kazakistan, uluslararası turizm pazarında yeni bir destinasyon 

olduğundan dolayı, turizmi yeniden geliĢme durumundadır. Turizm 2000‟li 

yıllara doğru yeniden ele alınıp geliĢme stratejileri uygulanmaya baĢlandı. Yeni 

bağımsız olan Kazakistan için 90‟lı yıllar ayağa kalkıp ekonominin iyileĢmesi 

dönemi idi. Turizm ile ilgili devlet programları ve etkinlikleri hazırlanarak 

gerçekleĢtirildi. Son yıllarda turistik imaja daha da önem verilmeye baĢlandı. 

Kazakistan‟ın imaja dönük tanıtım ve reklâm etkinlikleri turizmin Ģimdiki en 

güncel konularıdır. 

Tanıtım ve reklâm faaliyetleri Kazakistan‟ı uluslararası turizm pazarında 

çekici bir destinasyon olarak gösterir ve yabancı turistlerin daha çok ziyaret 

etmelerine neden olur. Böylece dıĢ aktif turizminin geliĢmesi, Kazakistan 

turizminin daha iyi ve daha hızlı geliĢmesini sağlar. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında konu ile bağlantılı 

öneriler şu şekilde aktarılabilir: 

Ülke tanıtımı ve reklâmı yapılmalıdır. Çok yönlü tanıtım faaliyetleri 

yapılmamaktadır, internet üzerinden yapılan tanıtım faaliyetlerinde de çok 

eksiklikler vardır.  

Reklâmcılık alanı geliĢtirilmelidir. YurtdıĢına Kazakistan yaĢamının tüm 

alanlarının reklâmı yapılmalıdır.  

Kazakistan hakkında internet siteleri çoğalmalıdır, tanıtım siteleri 

üzerinde yoğun çalıĢılmalıdır. Ġnternet üzerindeki reklâm ve tanıtım etkinlikleri 

azdır, yoğunlaĢtırılmalıdır.  
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ÖZET 

ÇalıĢma, Kuzey Kıbrıs‟taki üç, dört ve beĢ yıldızlı otellerde tüketici ile 

olan etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesi yoluyla hizmet 

kalitesi konusunda müĢteri memnuniyet düzeyinin ölçümünü hedeflemektedir. 

MüĢteri memnuniyetinin performansa dayalı bir ölçek ile ölçümünü hedefleyen 

araĢtırmanın veri toplama aracı olan anket Kuzey Kıbrıs‟taki otel müĢterisine 

uygulanmıĢtır. Yapılan path analizi sonucunda etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre 

kalitesi ve sonuç kalitesinin, müĢteri memnuniyeti üzerinde belirgin bir pozitif 

etkiye sahip olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca çalıĢma kapsamında, hipotezi kurulan 

model ve sonuçlar detaylı Ģekilde tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: MüĢteri memnuniyeti, etkileĢim kalitesi, fiziksel 

çevre kalitesi, sonuç kalitesi, hizmet kalitesi. 

 

 

PERCEPTIONS OF SERVICE QUALITY: AN EMPIRICAL STUDY ON 

KKTC HOTELS 

ABSTRACT  

This study aims to measures the customer satisfaction level about service 

quality with physical environment quality, outcome quality and interaction 

quality. Measuring instrument of this study was administered to North Cyprus‟s 

hotel customers. In three, four and five star hotels of North Cyprus are main 

research area of this study. The results of the analysis evidenced that physical 

environment quality, outcome quality and interaction quality and exert 

significant positive effect on customer satisfaction. This study presents a 

hypothesized model for customer satisfaction using performance. 

Keywords: Physical environment quality, interaction quality, outcome 

quality, service quality, customer satisfaction. 
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1. GĠRĠġ 

Literatürde soyut bir kavram olarak nitelendirilen hizmet ile ilgili olarak 

Palmer(1994,91) hizmeti, özde elle tutulmayan, kuruluĢun veya kiĢinin diğer 

kiĢi yada kuruluĢlara sunduğu faydalar olarak tanımlamıĢ ve bu faydaların 

somut ürünlerde olduğu gibi bir sahiplik ile sonuçlanmadığını belirtmiĢtir. 

Aslan‟a (1998: 34) göre ise hizmetin tanımı ihtiyaçları karĢılayan tatmin 

araçlarının veya ekonomik faaliyetlerin elle tutulmayan kısmıdır. Monk 

(1982,587) ise hizmet kavramı ile ilgili olarak üretildiği anda, doğrudan alıcıya 

değer aktaran, somut olarak elle tutulmayan bir ürün tanımlaması yapmıĢtır. 

Dinçer (2003: 458) hizmeti, “bir baĢka insanın ihtiyacını gidermek için belirli 

bir fiyattan satıĢa arz edilen ve herhangi fiziki bir malın mülkiyetini 

gerektirmeyen faaliyet ve yararlar” olarak tanımlamıĢtır. Hizmet ile ilgili olarak 

Tek (1999) hizmeti, satıĢa sunulan faaliyetler, fayda veya tatminler olarak 

yorumlarken, Kotler (2003) hizmeti herhangi bir tarafın diğer taraf yada 

taraflara sunduğu, mülkiyeti gerekli kılmayan soyut faaliyet veya hareket” 

olarak tanımlamaktadır. Konu ile ilgili olarak Staton (1984,676) hizmetler, ayrı 

ayrı tanımlanabilen, baĢka mal yada hizmetin satıĢına bağlı olmaksızın ve bir 

isteği karĢılamak için sunulan soyut etkinliklerdir yorumunda bulunmuĢtur.  

Mucuk‟a (1997,323-324) göre hizmetler, mamulle ilgili hizmetler, 

ekipmana dayalı hizmetler, insana bağlı olarak verilen hizmetler Ģeklinde az 

soyuttan çok soyuta doğru üç ana gruba ayrılabilmektedir. Turizm sektörü ve bu 

sektörde verilen hizmetler insana bağlı olarak verilen hizmetler olarak 

değerlendirilmekte ve çok soyut hizmetler kategorisinde yer almaktadır. 

Mucuk‟un yaptığı bu ayrıma paralel olarak hizmetlerin birtakım özellikleri 

bulunmaktadır ve bu özellikler hedef kitlelere sunulan hizmetin kalitesi 

üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu özellikler ile ilgili olarak Armstrong 

ve Kotler (2003:306) hizmetlerin soyut olması, heterojen bir yapıya sahip 

olması, eĢzamanlı tüketilmesi gibi üç temel özelliğinin bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. Hizmetlerin soyut oluĢu, fiziksel bir varlığa sahip olmamasının 

bir sonucudur (Öztürk, 2003:9) ve satın alındıktan sonra tüketicinin kullanımı 

ile elde edeceği tecrübeyi anlatmaktadır(Üner, 1994:3). Bu ise tüketicinin beĢ 

duyu organı ile hizmetleri algılayamayacağı faaliyetleri temsil etmektedir. 

Hizmetlerin heterojenlik özelliği, hizmetlerin önemli bir kısmının üretiminde 

insanın diğer unsurlara oranla daha yoğun olarak rol almasından 

kaynaklanmaktadır(Üner, Karatepe, 1996:201). Palmer‟e (1997:5).göre malların 

üretiminde bir standart sağlanmasına karĢın, hizmetler üretimin zamanına, 

bölgesine, üretimi yapan kiĢiye göre yoğun değiĢkenlikler göstermektedir ve 

bunun en önemli nedeni ise hizmeti üretenin insan olmasıdır. Bu nedenle farklı 

zaman yada yerlerde üretilen hizmetler derin farklılıklar gösterebilmektedir. 

Hizmetlerin eĢzamanlılık özelliği ise hizmetlerin üretildiği anlar dıĢında 

kullanılması yada tüketilmesi amacıyla depolanmasının mümkün olmadığı 
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anlamına gelmektedir.(Karatepe, 1997:110, Blois, 2000:505). Hizmetlerin bu 

özelliklerinden dolayı ölçümlenmesi, somut ürünlere göre daha zor olmaktadır. 

Hizmet kalitesi, verilen hizmetin tüketici beklentilerinin tatmin düzeyinin 

bir ölçüsüdür (Varinli, 1995:94). Hizmet kalitesi, hizmetlerin somut (fiziksel) 

bir yapıya sahip olmaması (Shostack,1977) ve heterojen (değiĢken) nitelikte 

olması (Booms ve Bitner, 1981) gibi karakter özelliklerini içermesinden dolayı, 

anlaĢılması ve ölçülmesi zor olan bir unsur olarak literatürde 

nitelendirilmektedir. Hizmet kalite algılarının ölçümü ve kavramlaĢtırılması, 

hizmet pazarlaması içerisinde üzerinde en çok tartıĢılan ve uzlaĢılamayan 

konuların baĢında gelmektedir. Juran‟a göre, “kullanıma uygunluk”, Deming‟e 

göre “amaca uygunluk”, Feigenbaum‟a göre, “en düĢük maliyetle müĢteri 

tatminini sağlamak” (Akın vd.,1998,:117).olarak tanımlanan kalite ile ilgili 

olarak Erkut (1995:38)kalite bir mal veya hizmetin müĢteri gereksinim ve 

beklentilerini karĢılayabilme yeteneğidir tanımını yapmıĢtır. Hizmet kalitesi ise, 

ürün kalitesinden farklı olarak uzun dönemli bir performans değerlendirmesi 

sonucu ortaya çıkan bir tutum” Ģeklinde tanımlanmaktadır (Hoffman ve 

Bateson, 1997:298) ve zor ölçümlenmesinin deneni olarak ise herhangi bir 

Ģekilde envanterinin tutulamaması, saklanamaması, standartlaĢtırılamaması, 

üreticiden tüketiciye direkt geçmemesi ve mülkiyet iliĢkisinin bulunmaması 

gösterilmektedir(Assael, 1992:368). Hizmet kalitesi ancak baĢka bir hizmetle 

karĢılaĢtırılarak ölçülmeye çalıĢılır(Fitzgerald, 1988: 28). 

Hizmet kalitesi; bir hizmetin beklenen ve algılanan kalitesi ile ilgili olup, 

müĢteri memnuniyeti ya da memnuniyetsizliğinin esas belirleyicisidir (Boone 

ve Kurtz, 1992:373). Parasuraman vd.‟ne (1985:42).göre, hizmet kalitesi 

konusunda üç temel nokta bulunmaktadır. Öncelikle tüketici açısından hizmet 

kalitesini değerlendirmek, malların kalitesini değerlendirmekten daha zordur. 

Ayrıca hizmet kalitesinin algılanması, tüketici beklentileriyle gerçek hizmet 

performansı arasındaki bir karsılaĢtırmadan kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan 

kalitenin değerlendirilmesi, bir hizmetin sadece sonucuna dayalı olmayıp, 

hizmetin verilme sürecinin değerlendirilmesini de içermektedir.  

Hizmet kalitesi; müĢteri memnuniyetinin arttırılmasına önemli katkıda 

bulunur, müĢterilere tekrar aynı kurumu tercih etme niyetini aĢılar ve bu 

kurumu baĢkalarına da tavsiye etmeleri konusunda onları cesaretlendirir (Araslı, 

Ekiz ve Katırcıoğlu, 2008; Nadiri ve Hussain, 2005). MüĢteri memnuniyeti 

karlılık, pazar payı ve yatırımlardan elde edilen kazançları arttırır (Hackl ve 

Westlund, 2000; Barsky ve Labagh, 1992; LeBlanc, 1992; Stevens vd., 1995; 

Legoherel, 1998; Fornell, 1992; Halstead ve Page, 1992). Parasuraman 

vd..‟nin(1988) SERVQUAL (hizmet kalitesi) modeline göre, hizmet kalitesi 

müĢterilerin aldıkları hizmetin kalitesi konusundaki beklentileri ile aldıkları 

hizmetin performansı hakkındaki mevcut algıları arasındaki farklılığın 

belirlenmesi ile ölçülebilir. SERVQUAL (hizmet kalitesi) modeli, hizmetin beĢ 
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boyutu üzerine temellendirilmiĢtir (Parasuraman vd., 1988): somut varlıklar, 

güvenilirlik, cevap verebilme, güvence ve empati. 

Yapılan araĢtırmalar, Parasuraman vd‟lerinin,(1985,1988) hizmet kalitesi 

ile ilgili olarak belirttikleri içeriğinin kabul edildiğini ve deneysel hizmet 

kalitesi adına yazılan literatürde genel kabul gördüğünü göstermektedir. Konu 

ile ilgili olarak birçok araĢtırmacı da hizmet kalitesi kavramını tanımlamaya 

çalıĢmıĢ ve bazı eleĢtirilerde bulunmuĢlardır (Carman 1990; Cronin and Taylor 

1992; Teas 1994). Örneğin, Cronin ve Taylor (1992), hizmet kalitesi 

kavramsallığı içerisinde bulunan geçerliliği teyit edilmemiĢ bazı ikilemlerin 

geçerliliğini eleĢtirmiĢler ve SERVQUAL (hizmet kalitesi) ölçeğinin sahip 

olduğu boyutların ve yapısının endüstriye özel nitelik taĢıyor olabileceği iddia 

etmiĢlerdir. SERVQUAL (hizmet kalitesi) modelinin sahip olduğu beĢ temel 

boyutun farklı hizmet aktiviteleri üzerinde yapılan bazı çalıĢmalarda, tamamının 

mevcut olmaması, model hakkında önemli soru iĢaretlerinin oluĢmasına neden 

olmuĢtur. SERVQUAL (servis kalitesi) ölçeği çoğu kez tek boyutlu (Angur, vd., 

1999; Babakus ve Mangold, 1992; Babakus ve Boller, 1992) ve hatta bazen on 

boyutlu (Carman,1990) ve bazı durumlarda da, çift boyutlu olarak tespit 

edilmiĢtir (Karatepe ve Avcı, 2002; Ekinci, ve ark., 2003, Nadiri ve Hussain, 

2005).  

Üzerinde tartıĢılan bir baĢka konu da hizmet performansı (SERVPERF) 

ölçeğine, toplam hizmet kalitesi ölçümündeki çeĢitliliği SERVQUAL (hizmet 

kalitesi) ölçeğine göre daha iyi açıklıyor olmasıdır (Cronin ve Taylor, 1994). 

Her ne kadar hizmet kalitesinin subjektif algıları çoklu boyutlara dayansa da, bu 

boyutların doğası veya içeriği hakkında literatürde genel bir birliktelik 

sağlanamamıĢtır. Ancak, hizmet kalitesinin ölçümü oldukça karmaĢık bir konu 

olup, çeĢitli seviyelerde değerlendirilmesi gerekebilir (bkz:Carman, 1990). Bu 

yüzden hizmet kalitesinin bu karmaĢık ve hiyerarĢik doğasını yansıtan 

birleĢtirici bir teori, baĢka bir deyiĢle kavramsallaĢtırma yapılabilmektedir 

(Chen vd., 2003). Brady ve Cronin (2001) hizmet kalitesinin üç boyutuna 

odaklanılmasını ve hiyerarĢik biçimde kavramsallaĢtırılmasını önermiĢlerdir. Bu 

boyutlar: etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesidir. EtkileĢim 

kalitesi, müĢterilerin ve satıcının tavır, davranıĢ ve uzmanlıkları (tecrübeleri) 

gibi boyutlarla ilgilenir. Fiziksel çevre kalitesi hizmet alanının çevre koĢulları, 

tasarımı ve sosyal faktörlerini kapsar. Sonuç kalitesi ise sosyal faktörler, 

hizmeti alırken yaĢanan bekleme zamanı, hizmetin sunuluĢ Ģekli, alınan 

hizmetin kiĢi için taĢıdığı önem gibi unsurları içermektedir. Brady ve Cronin 

(2001) bu alanda daha fazla çalıĢma yapılması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Bu 

nedenle, bu çalıĢmada Kuzey Kıbrıs otellerindeki hizmet kalitesini, bu 

hiyerarĢik yaklaĢım uygulaması ile inceleyerek aradaki boĢluğu doldurmayı 

amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada Kuzey Kıbrıs‟taki üç, dört ve beĢ yıldızlı 

otellerde etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesi yoluyla 
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hizmet kalitesi konusunda müĢteri memnuniyet düzeyinin ölçümünü 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

2. ÇALIġMANIN ALTYAPISI 

Hizmet kalitesi algıları çok değiĢken ve çok boyutlu bir yapıya sahiptir 

(Dabholkar vd., 1996). Brady ve Cronin (2001) tarafından önerilen ġekil 1‟de 

gösterilen hiyerarĢik yaklaĢım modeli, hizmet kalitesi konusundaki en güncel ve 

çok boyutlu kavramsallaĢtırma modelidir. GeliĢtirilen bu model, önceki 

çalıĢmaların hizmet kalitesi ile ilgili çeĢitli hiyerarĢik seviyelere sahip olduğunu 

öngören, bunların birbirine entegre edilmesi yoluyla oluĢturulmuĢ yeni bir 

modeldir. Brady ve Cronin tarafından yapılan çalıĢmada hizmet kalitesi kavramı 

ile ilgili iki görüĢ ele alınmıĢtır. Ġlk görüĢ, Brady ve Cronin‟in “Nordik 

(Ġskandinav)” perspektifi adını verdikleri görüĢtür (Gronros, 1984). Bu bakıĢ 

açısına göre, hizmet kalitesinin günümüz rekabetçi ve küresel pazar 

ortamlarında boyutları fonksiyonel ve teknik kalite ile doğrudan ilgilidir. Bu 

kapsamda iĢletmenin yönetim kademesi çalıĢanlarına hizmet kalitesine dair 

örgüt kültürünü, örgüt içinde kazandırmayı amaçlayan bir yöntem 

izlemelidirler. Ġkinci görüĢ ise, “Amerikan” perspektifidir (Parasuraman vd., 

1988) ve bu görüĢ hizmetin yerine getirilme sürecindeki karakteristik 

özelliklerini kullanmaktadır. Hizmet kalitesini yönetebilmek için, yöneticilerin 

bu karakteristik özellikleri düzenlemesi, izlemesi ve denetlemesi gerekmektedir. 

Brady ve Cronin‟in (2001) hizmet kalitesi ile ilgili çalıĢmalarında hem 

Nordik hem de Amerikan bakıĢ açıları birlikte kullanılmıĢtır (bkz. ġekil 1). 

Ayrıca, her boyut için, Brady ve Cronin (2001) hizmet firmalarının 

yöneticilerini hizmet sağlayıcılarının güvenilirliği, hizmeti sunabilme ve 

empatisi konusunda dikkatli olmaya çağırmıĢtır. 
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   Tavır (G)                   Ortam KoĢulları (G)           Bekleme Süresi (G) 

   DavranıĢ (Y)             Tasarım (Y)                    Somut Yapılar (Y) 

   Uzmanlık (E)            Sosyal Faktörler (E)            Değerlilik (E) 

 

EtkileĢim Kalitesi  

Hizmetin yerine getirilmesi sırasında gerçekleĢen çalıĢan-müĢteri 

etkileĢimleri 

Tavır              Hizmet personelinin tavrı ve kiĢiliği. 

DavranıĢ  Hizmet personelinin hizmetin verilme anındaki 

davranıĢları. 

Uzmanlık Hizmet personelinin gerçekte iĢi bilip 

bilmediği. 

Fiziksel Çevre Kalitesi 

Hizmetin yerine getirildiği onu çevreleyen ortam 

Ortam KoĢulları Görsel olmayan boyutlarla ilgili çevre koĢulları, 

örneğin; ortamın sıcaklığı,müzik gibi.  

Tasarım Çevre tasarımı, çevrenin görüntü ve mimari 

açısından tasarımını kapsar, ve fonksiyonel ya 

da estetik olabilir.  

Sosyal faktörler Sosyal faktörler hizmetin verildiği ortamda 

hizmeti sağlayan kiĢilerin davranıĢlarını ve 

verilen hizmetin kaç tipe sahip olduğunu da 

kapsar. 

MÜġTERĠ 

MEMNUNĠYETĠ 

EtkileĢim 

Kalitesi 
Fiziksel Çevre Kalitesi  Sonuç Kalitesi 
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Sonuç Kalitesi  

Hizmet gerçekleĢtikten sonra müĢteride bırakılan izlenim. 

Bekleme süresi Hizmetin dakikliği. 

Somut yapılar MüĢteriler verilen hizmetin performansını 

ölçerken hizmet ile ilgili her türlü somut veriyi 

kullanmaktadır. 

Değerlilik Değerlilik; müĢterilerin yaĢadıkları deneyimin 

diğer boyutlarına bakmaksızın hizmetin iyi ya 

da kötü olduğuna karar vermelerinde etkili olan 

hizmetin değerini belirleyen özellikleri kapsar. 

 

ġekil 1: Hizmet Kalitesi HiyerarĢik YaklaĢım Modeli 

Kaynak: Brady ve Cronin (2001) 

 

ġekil 1‟deki model, hizmet kalitesinin her bir temel boyutunun 

(etkileĢim, çevre, ve sonuç), üç alt boyutu olduğunu göstermektedir. MüĢteriler 

organizasyonun performansını üç temel boyutta değerlendirirken, 

değerlendirme algıları ise üç alt boyuta göre Ģekillenmektedir. Algılanan hizmet 

kalitesi ise bu algıların birleĢiminden oluĢmaktadır. ġekil 1, hizmeti sunan 

iĢletmelerin hizmet kalitesini ölçen, oteller için geliĢtirilmiĢ çalıĢma modelini 

göstermektedir. Bu model etkileĢim, çevre, ve sonuç kalitesi olmak üzere üç 

farklı boyutta değerlendirilmektedir. Bu boyutların her biri diğer üç alt boyutta 

göre Ģekillenmektedir. Bu yüzden Ģekil 1‟deki model  üç boyut altında yer alan 

toplam dokuz alt boyut olduğuna iĢaret etmektedir ve bu boyutlar algılanan 

hizmet kalitesinin temelini tanımlamaktadır. 

2.1. HĠPOTEZLERĠN GELĠġTĠRMESĠ 

2.1.1. EtkileĢim Kalitesi: Hizmetler, kaçınılmaz olarak hizmeti sunan 

temsilcilerinin özelliklerinden etkilenir (Brady ve Cronin, 2001). Birçok hizmet 

alanında, bireyin kendisi hizmet olarak algılanır. Hizmet kalitesi müĢteri ile 

hizmet organizasyonları elemanları arasındaki etkileĢim sonucunda 

oluĢmaktadır (Parasuraman vd., 1985). Hizmeti veren kiĢilerin özelliklerinin 

hizmet açısından hayati önem taĢıması ve bu iki unsurun birbirinden ayrılamaz 

kabul edilmesi sonucunda hizmet kalitesi algıları üzerinde en büyük etkiye 

sahip olan etmenin hizmetin yerine getiriliĢi sırasında hizmeti veren ile hizmeti 

alan arasındaki etkileĢim olduğu belirlenmiĢtir (Brady ve Cronin, 2001). Bu 

etkileĢimler çalıĢan-müĢteri arayüzü olarak tanımlanır ve hizmet değiĢimindeki 

anahtar eleman olarak ifade edilir. Bu yüzden, aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir: 
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H1: EtkileĢim kalitesi algılarının müĢteri memnuniyeti üzerinde belirgin 

bir pozitif etkisi bulunmaktadır. 

Sunulan model etkileĢim kalitesinin üç farklı faktörün bileĢiminden 

oluĢtuğunu göstermektedir: tavır,uzmanlık, ve davranıĢ. 

2.1.2. Fiziksel Çevre Kalitesi: MüĢterinin hizmet kalitesini 

değerlendirmesi üzerinde fiziksel ya da kurum tarafından somut olarak 

kurgulanan otel çevresinin etkisinin olduğunu düĢünen bir dizi çalıĢma 

yapılmıĢtır(Crane and Clarke, 1988; Bitner, 1992; McAlexander VD., 1994). 

Süreç esnasında müĢterilere sunulan hizmetlerin çoğu kez somut özelliklere 

sahip olmayan bir yapıda olması, hizmeti çevreleyen ortamın toplam hizmet 

kalitesi algıları oluĢumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini 

düĢündürmektedir (Ekiz ve Arasli, 2007). Parasuraman vd.(1985) belki de 

birkaç çevre Ģartını tanımlayan ilk araĢtırma grubu olmuĢtur. Bu yüzden, 

fiziksel çevrenin hizmet kalitesi algılarının oluĢumunda önemli rol oynadığı 

açıkça görülmektedir. Bu düĢünce doğrultusunda aĢağıdaki hipotez 

geliĢtirilmiĢtir: 

H2: Fiziksel çevre kalitesi algılarının, müĢteri memnuniyeti üzerinde 

belirgin bir pozitif etkisi bulunmaktadır. 

Algılanan fiziksel çevre kalitesini etkileyen üç faktör bulunmaktadır: 

ortam koĢulları, tesisin tasarımı, ve sosyal faktörler. 

2.1.3. Sonuç Kalitesi: MüĢteri genellikle hizmetin sunuluĢ performansını 

iki Ģekilde değerlendirmektedir. Bu iki yol; teknik kalite ve fonksiyonel 

kalitedir. Teknik kalite müĢterinin hizmetin gerçekleĢmesi ya da değiĢim 

esnasında hizmet sağlayıcıdan ne aldığını tanımlar. Hizmet sunumunun teknik 

kalitesi, müĢterinin hizmet kalitesi konusundaki algılarını belirgin Ģekilde 

etkilemektedir (Arasli, Ekiz and Katircioglu, 2008; Gronroos, 1984). Brady ve 

Cronin (2001) teknik sonuca “gerçek” hizmet olarak bakıldığını ve hizmet 

sunumunun kalitesinin değerlendirmesindeki belirleyici unsurlardan bir 

olduğunu bildirmiĢtir; ayrıca, hizmet kalitesine “hizmet ürünü” denildiğini ve 

müĢterilerin hizmetin yerine getirilmesinin ardından yaptıkları değerlendirmede 

bunu göz önüne aldıklarını da bildirmiĢlerdir. Bu bilgiler doğrultusunda aĢağıda 

belirtilen hipotez geliĢtirilmiĢtir: 

H3: Sonuç kalitesi algılarının, müĢteri memnuniyeti üzerinde belirgin bir 

pozitif etkisi bulunmaktadır. 

Algılanan sonuç kalitesini etkileyen üç faktör bulunmaktadır: bekleme 

süresi, somut yapılar ve değerlilik. 
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2.2. HĠPOTEZĠ KURULAN ARAġTIRMA MODELĠ 

Kuzey Kıbrıs otel müĢterileri arasındaki memnuniyetsizlik Ģikayetleri, 

dikkatli Ģekilde gözlendikten ve yeterli kanıt toplandıktan sonra, mevcut 

çalıĢmada Kuzey Kıbrıs‟taki otel hizmetlerinin etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre 

kalitesi ve sonuç kalitesi algılarının etkisiyle oluĢan müĢteri memnuniyet 

düzeyinin ölçümü, performansa dayalı bir ölçek üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kullanılan model; etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesinin 

müĢteri memnuniyetini etkilediği önermesinde bulunmaktadır (ġekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: HipotezlendirilmiĢ AraĢtırma Modeli 

 

2.3. YÖNTEM 

2.3.1. Örneklem: Hipotezi kurulan iliĢkiler Kuzey Kıbrıs‟taki üç, dört ve 

beĢ yıldızlı otellerde kalan yabancı müĢterilerden toplanan veriler kullanılarak 

test edilmiĢtir. Kuzey Kıbrıs‟ta yedi adet beĢ yıldızlı, altı adet dört yıldızlı, ve 

onsekiz adet üç yıldızlı otel bulunmaktadır (Turizm ve Planlama Ofisi, 2006). 

Bu otellerdeki toplam yatak kapasitesi 13,755‟dir. ÇalıĢma için gerekli veriler 

yargısal örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıĢtır. Judd vd., (1991:136) 

yargısal örnekleme yöntemini “ilgilenilen popülasyonun tipik özelliklerini 

yansıtan vakaları seçerek, bu seçim yapılırken kullanılan yargıların hatalarının 

birbirini dengeleyeceğini varsaymak” olarak tanımlamıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında, 500 soru formu araĢtırma ekibi tarafından bire bir 

Ģekilde yabancı otel müĢterilerine dağıtılmıĢtır. Katılımcılardan soru formlarını 

tek baĢına doldurmaları ve daha sonra doğrudan araĢtırma ekibine teslim 

etmeleri istenmiĢtir. 371 kullanılabilir soru formu kiĢisel olarak katılımcılardan 

alınmıĢ ve orjinal örneklemde %74.2 yanıtlama oranı tespit edilmiĢtir. 

Anketlerin geri dönüĢ oranı büyük ölçüde uygulama biçimine bağlıdır. Yüz 

yüze anket uygulamada geri dönüĢ oranının daha yüksek olacağı söylenebilir. 

Sağlıklı yorum yapabilmek için anket geri dönüĢ oranının %70-80‟in üzerinde 

olması beklenir. Ancak Özoğlu‟nun (1992) belirttiği gibi anket geri dönüĢ oranı, 
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genellikle %40-60 arasında değiĢmektedir(Büyüköztürk, 2005: 147) Veri 

toplama aracı olan anket Ġngilizce dilinde hazırlanmıĢtır. 

2.3.2. Veri Toplama Aracı: Bu çalıĢma için, Kuzey Kıbrıs‟taki otel 

hizmetleri hakkındaki müĢteri algılarının ölçümünde sadece performansa dayalı 

maddelerin değiĢtirilmiĢ bir versiyonu kullanılmıĢtır. Bireysel olarak uygulanan 

soru formları 10 sorudan oluĢturulmuĢtur ve bazı demografik sorular da soru 

formuna dahil edilmiĢtir: yaĢ, cinsiyet, eğitim, kalma süresi, ve ülke. Tüm 

maddeler Brady ve Cronin (2001) modelinden alınmıĢtır. Veri toplama aracının 

tasarlanmasında, Angur vd., (1996) tarafından tavsiye edildiği üzere, 

katılımcılardan en çok aĢina oldukları madde gruplarını tanımlamaları 

istenmiĢtir. Sonuçta ortaya çıkan veri toplama aracı dört boyuttan oluĢmuĢtur: 

etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi, sonuç kalitesi ve müĢteri memnuniyeti. 

Bu süreç herhangi bir ölçüm aracının ideal hale getirilmesi açısından Hemmasi 

vd.(1994) tarafından da önerilmiĢ bulunmaktadır. 

 

3. BULGULAR 

Tablo 1‟de gösterildiği üzere, katılımcılar cinsiyet bakımından neredeyse 

eĢit olan bir dağılıma sahiptir (sırasıyla %51.8‟i erkek, %48.2‟i kadın). 

Katılımcıların çoğunluğu (%62) 47 yaĢından büyüktür. Katılımcıların yüzde 

altmıĢından fazlası meslek okulu ya da önlisans programı mezunudur. Kalma 

süresi göz önüne alındığında, katılımcıların %67.7‟si 10 günden uzun süre tatil 

yapmıĢtır. Buna ilaveten, katılımcıların yüzde altmıĢtan fazlası Ġngiliz 

kökenlidir. 

 

Tablo 1: Demografik Veriler (n=371) 

    Frekans (F)   Yüzde (%) 

Cinsiyet  

Kadın 179   48.2 

Erkek 192   51.8 

Toplam 371 100.0 

 

YaĢ    

18-27   22     5.9 

28-37   50   13.5 

38-47         69   18.6 

48-57                                      126   34.0 

58 ve üstü 104   28.0 

Total 371 100.0 
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    Frekans (F)   Yüzde (%) 

Eğitim   

Ġlkokul 6     1.6 

Ortaöğretim 88   23.7 

Mesleki Okul 140   37.7 

Ön Lisans 104   28.1 

Lisans / Yük.Lisans 33     8.9 

Toplam 371 100.0 

 

Konaklama Süresi   

1-5 Gün 31     8.4 

6-10 Gün 89   23.9 

11 ve üstü 251   67.7 

Toplam 371 100.0 

 

Uyruk/Milliyet   

Ġngiliz 225   60.7 

Ġskoç   42   11.3 

Alman 56   15.1 

Diğer (Avrupa ve Asya Ülk.)   48   12.9 

Toplam 371 100.0 

 

Tablo 2, ölçek maddeleri, güvenilirlik analizi, ve doğrulayıcı faktör 

analizi sonuçlarını göstermektedir. Ölçeğin toplam güvenilirliği bakımından 

alfa katsayısı ortalama düzeyde 0.90 olarak saptanmıĢtır. Bunun anlamı alfa 

katsayısının Nunnally (1978) tarafından önerilen kesin sınır değeri olan 0.70‟i 

geçtiğidir. Tablo 2‟de gösterilen modelin her bir değiĢkeni (etkileĢim kalitesi, 

fiziksel çevre kalitesi, sonuç kalitesi ve müĢteri memnuniyeti) için güvenilirlik 

katsayıları sırasıyla 0.85, 0.79, 0.79 ve 0.89 olarak bulunmuĢtur. Alfa 

katsayılarının tamamının bilimsel güvenilirlik için gerekli olan kesin değerinin 

üstünde oldukları için kabul edilebilir nitelikte olduğu saptanmıĢtır. 

Ölçeğin birleĢtirici ve ayrıĢtırıcı geçerliliği ile boyutsallığı konularını 

açığa kavuĢturmak için de bir test uygulanmıĢtır. Spesifik olarak bu iĢlem, 

doğrulayıcı faktör analizi aracının birleĢtirici ve ayrıĢtırıcı geçerliliği ile 

boyutsallığına destek olması amacıyla uygulanmıĢtır. Tablo 2, veri toplama 

aracına uygun olduğu düĢünülen yedi faktörlü araĢtırma modelinin sayısal 

değerlerini göstermektedir. Tablo 2‟de gösterildiği üzere, faktör yüklemelerinin 

çoğunluğu 0.70 değerinin üzerindedir ve tüm t-değerleri istatistiki açıdan 

anlamlıdır. Toplamda, bu sonuçların ölçeğin birleĢtirici ve ayrıĢtırıcı geçerliliği 

ile boyutsallığını desteklediği düĢünülmektedir (Anderson ve Gerbing, 1988). 
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Tablo 2: Ölçek Maddeleri, Güvenilirlik Analizi ve Confirmatory Factor Analiz 

Sonuçları 
     Ortalama  α*  Standart  t-değeri 

Ölçek Maddeleri    Varyans   Yükler 

EtkileĢim Kalitesi (INTQ)   0.71 0.85 
Genel olarak, otel çalıĢanları ile mükemmel  

    bir etkileĢimim olduğu söylenebilir.    0.75 16.01 

Bu otel çalıĢanlarının tutumları, bana yardımcı 

    olmaya istekli olduklarını göstermektedir.   0.77 16.43 

Bu otel çalıĢanları, ihtiyaçlarımı hızlı Ģekilde  

    karĢılamama yardımcı olmaktadırlar.            0.86 19.04 

 

Fiziksel Çevre Kalitesi (PEQ)   0.66 0.79 

Bu otelin fiziksel çevresinin, kendi sektörünün 
    en iyilerinden birisi olduğunu söyleyebilirim   0.78 16.02 

Bu otelin fiziksel çevresinin çok iyi olduğunu  

    söyleyebilirim      0.85 17.56 
Sonuç Kalitesi (OUTQ)   0.73 0.79 

Bu oteli ziyaret ettiğimde mükemmel bir  

    deneyim yaĢıyorum.     0.73 14.96 
Bu otelin konuklarına sunduğu kaliteden 

    memnunum.       0.82 17.05 

MüĢteri Memnuniyeti (CSAT)   0.68 0.89 
Bu otel üstün bir hizmet sunmaktadır.    0.79 11.93 

Bu otelin sunduğu kaliteden memnunum.    0.89 20.64 

Genel olarak otelin sunduğu hizmetlerden  

    memnunum.      0.83 18.50 

   

Uyumlaştırılmış Endeksler: 

2/df= 4.81  CFI=  0.95 

GFI= 0.95  NFI=  0.94 

AGFI= 0.89  NNFI=  0.91 
RMSEA=0.046  Genel Güvenilirlik =  0.90  

 

Not: *Tüm Cronbach Alpha değerleri, önerilen değer olan 0.70‟in üzerindedir. 

Her madde 5‟li ölçüm sıkalasına göre, 5(tamamen katılıyorum), 1 (tamamen 

katılmıyorum) Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. 

 

AraĢtırma kapsamında kompozit skorlar kullanılarak ilave bir 

değerlendirme daha yapılmıĢtır. Spesifik olarak, kompozit skorlar her bir 

çalıĢma değiĢkeni için o boyutu temsil eden maddeler arasındaki ortalama 

skorlar kullanılarak hesaplanmıĢtır. Tablo 3‟de gösterildiği üzere, araĢtırmadan 

elde edilen korelasyon değerleri arasındaki tüm değiĢkenler 0.01 seviyesinde 

istatistiki olarak anlamlıdır. ÇalıĢma değiĢkenleri arasındaki korelasyonların 

0.41 ile (etkileĢim kalitesi ve fiziksel çevre kalitesi) 0.69 arasında (sonuç 

kalitesi ve müĢteri memnuniyeti) değiĢtiği saptanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde edilen 

bileĢik skorların ortalamaları ve standart sapmaları da Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. 

Toplamda, bu sonuçların çalıĢmanın ayrıĢtırıcı geçerliliğine ilave destek 

sağladığı düĢünülmektedir. 
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Tablo 3:  Korelasyon, Anlamlılık ve Standart Sapma Değerleri 
Değerler     1 2 3 4  

Etkileşim Kalitesi  (INTQ)       1.00 
Fiziksel Çevre Kalitesi        (PEQ)          0.41 1.00 

Çıktı Kalitesi   (OUTQ)      0.51 0.57 1.00 

Müşteri Memnuniyeti  (CSAT)    0.58 0.56 0.69 1.00 
 

Anlamlılık    4.12     3.78 3.81 4.15    

Standart Sapma                                                 0.62 0.74   0.71       0.71  

Not: Kompozit skorlar, bütün ölçek maddelerin araĢtırmanın temel yapısı içerisindeki 

ortalamaları göz önüne alınarak hesaplanmıĢtır. Skorlar 1‟den 5‟e kadar sıralanmıĢtır. 

En yüksek skor, en olumlu tepki olduğunu göstermektedir. Bütün korelasyon değerleri 

0.01 anlamlılık düzeyindedir (2-tailed). 

 

AraĢtırma kapsamında hipotezler path analizi kullanılarak test edilmiĢtir 

(Joreskog ve Sorbom, 1996). Yapılan testler, hipotezlerin müĢteri memnuniyeti 

üzerindeki kalite algılarının etkilerini desteklemektedir. Spesifik olarak, kurulan 

hipotez müĢteri memnuniyeti üzerinde etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi 

ve sonuç kalitesinin etkili olduğu düĢüncesinin kabul edilebilir olduğu 

yönündedir ve bu Ģekil 3‟de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: t-değerleri 

 

Tablo 4 incelendiğinde, araĢtırma kapsamında araĢtırılan etkileĢim 

kalitesinin (INTQ) müĢteri memnuniyeti üzerinde belirgin bir pozitif etkisinin 

olduğu görülmektedir (CSAT). Bu yüzden, hipotez 1 desteklenmektedir. Tablo 

4‟de araĢtırma kapsamında fiziksel çevre kalitesinin (PEQ) müĢteri 

memnuniyeti üzerinde (CSAT) belirgin bir pozitif etkisinin bulunduğunu 

göstererek hipotez 2‟yi desteklemektedir. Buna ilaveten, elde edilen bulgular 

sonuç kalitesinin (OUTQ) de müĢteri memnuniyeti ile belirgin bir pozitif iliĢki 

içerisinde olduğunu göstermektedir (CSAT). Böylece, hipotez 3 de 
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desteklenmektedir. Ayrıca Tablo 4‟deki açıklanmıĢ varyans (R
2
) değeri 

incelendiğinde, hipotezi kurulan iliĢkilerin (kalite algıları; etkileĢim kalitesi, 

fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesi) müĢteri memnuniyetindeki değiĢimin 

%50.4‟ünü açıkladığı görülmektedir. 

 

Table 4:  Path analiz Sonuçları 
   Standart parametre  t-values**  Anlamlılık

   tahminleri (ML)* 

 

MüĢteri Memnuniyeti   

Üzerindeki Etkisi 

H1 INTQ → CSAT       0.74   19.32  0.0001  

H2  PEQ → CSAT 0.78   17.51  0.0001 

H3  OUTQ → CSAT    0.79   21.52  0.0001 
 

AçıklanmıĢ Varyans, R2=0.504 

Not: *Maksimum olasılık. **p<0.05. HipotezlendirilmiĢ tüm iliĢkiler anlamlı 

bulunmuĢ ve desteklenmiĢtir.  

3.1. TartıĢma ve Öneriler: Mevcut çalıĢma, Kuzey Kıbrıs otel 

hizmetleri konusunda yabancı müĢterilerin memnuniyet düzeyini, etkileĢim 

kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesinin analizi yoluyla ölçmeyi 

amaçlamıĢtır. EtkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç kalitesinin otel 

endüstrisi Ģartlarında müĢteri memnuniyetini etkilediği tespit edilmiĢtir. Elde 

edilen bulgular aynı zamanda hizmet kalitesinin müĢteri memnuniyeti üzerinde 

önemli bir etkisi bulunduğu yönünde daha önceki araĢtırmacılar tarafından 

yapılan önermeleri de desteklemektedir (Sivadas ve Baker-Prewitt, 2000). 

Path analizi sonuçlarına göre, etkileĢim kalitesinin müĢteri memnuniyeti 

üzerinde belirgin bir pozitif etkisi bulunmaktadır; Hipotez (H1) 

desteklenmektedir. Fiziksel çevre kalitesinin müĢteri memnuniyeti üzerinde 

belirgin bir pozitif etkisi bulunmaktadır; hipotez (H2) desteklenmektedir ve 

sonuç kalitesinin de müĢteri memnuniyeti üzerinde belirgin bir pozitif etkisi 

bulunmaktadır. Ayrıca gerçekleĢtirilen path analizi sonucunda müĢteri 

memnuniyetinin temel belirleyicilerinin etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi 

ve sonuç kalitesi olduğu saptanmıĢtır. ÇalıĢma, müĢteri memnuniyetinin 

müĢterinin otel endüstri tarafından sağlanan hizmetin pek çok boyutu ile iliĢkili 

olduğunu, ve hizmet kalitesinin değer algılarının veya deneyimlerinin bazıları 

tarafından iyi olarak değerlendirilirken baĢkaları tarafından iyi olarak 

değerlendirilemeyebileceğini göstermiĢtir. 

Elde edilen sonuçlar, konaklama endüstrisinde müĢteri memnuniyetinin 

anlaĢılması için birkaç spesifik sonuca ve hizmet sunumu için genel bir 

tavsiyeye iĢaret etmektedir. Hizmet sunumunda müĢteri değerlendirmelerinin 

daha iyi anlaĢılması amacıyla genel bir çerçeve düzenlemek için ilk önce hizmet 

kalitesinin boyutları olan etkileĢim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve sonuç 

kalitesine odaklanılması gerektiği anlaĢılmıĢtır. Diğer bir ifade ile bu üç boyut 
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göz önüne alınarak hazırlanan hizmet sunumları, iĢletmelere yüksek müĢteri 

memnuniyetleri Ģeklinde dönecektir. Yöneticilerin aynı zamanda müĢteri 

memnuniyetinin hizmet sunumlarının hizmet kalitesine ve diğer boyutlarına 

bağlı olduğunu da unutmaması gerekir. Yöneticilerin muhtemelen hizmet 

kalitesinin her bir boyutun müĢteri memnuniyetine ne kattığını göz önüne 

alması ve hizmetleri buna göre paylaĢtırması yerinde olacaktır. 

Otel yöneticilerinin hizmet kalitesini ölçmeye çalıĢmadan önce hizmet 

kalitesi kavramının anlamını net olarak bilmesi gereklidir. Aynı zamanda 

yönetim tarafından gerçekleĢtirilen kalite iyileĢtirmelerinin sadece müĢteri 

memnuniyetini arttırmak üzerine odaklanmak yerine, müĢterilerin hizmet 

kalitesi konusundaki algısını iyileĢtirmeye de odaklanması gereklidir. Diğer bir 

deyiĢle, hizmet sağlayıcılarının sürekli olarak hem hizmet kalitesini hem de 

müĢteri memnuniyetini iyileĢtirmeye çalıĢmaları gerekmektedir. Bu anlamda 

yoğun rekabet ortamı içerisinde, müĢterilerin memnun edilmesi tek baĢına 

yeterli olmayacaktır. 

Yapılan araĢtırmanın görünen en önemli sınırlılığı örneklem 

büyüklüğünün düĢük seviyede olmasıdır; eğer örneklem büyüklüğü arttırılırsa, 

analizin daha iyi sonuçlar vermesi beklenebilir. Diğer bir sınırlılık ise yine 

örneklem büyüklüğü ile ilgilidir; çalıĢmada kullanılan tanımlayıcı faktör 

analizinin bu çalıĢmada tek-boyutlu olduğu belirlenmiĢtir. 
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TÜRK ÇOCUK ġĠĠRLERĠNĠN EĞĠTSEL YÖNÜNE KISA BĠR BAKIġ 

(1970-1990‟LI YILLARIN ÖRNEKLERĠ DOĞRULTUSUNDA) 

Cemil MEMMEDOV

 

ÖZET 

Ġnsanlık tarihinde eğitim her zaman önemli bir yere sahip olmuĢtur. 

Toplumlar eğitimde birçok yöntemler gibi edebiyatı da etkin biçimde 

kullanmıĢtır. Özellikle çocukların eğitiminde edebiyatın rolü ve önemi çok 

büyüktür. 1970-1990‟lı yılların Türk çocuk Ģiirlerinde de eğitici çok sayıda 

örnekler mevcuttur. Bu dönemin Ģairleri Ģiirlerinde vatan sevgisi, dürüstlük, 

arkadaĢlık, tevazu, çalıĢkanlık vb. eğitici konulara geniĢ yer vermiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Türk, çocuk, edebiyat, çocuk Ģiiri, eğitim 

 

 

A GLANCE FOR THE PEDAGOGICAL  ASPECT OF TURKISH 

CHILD POEMS 

ABSTRACT 

Education has always had an important place in history of mankind. 

Along with other methods, societies have also used literature effectively in 

education. Especially the role and importance of literature in children's 

education is very crucial. Between the years 1970s and 1990s, there are  lots of 

didactic samples in Turkish child poems. The poems of the given period mostly 

cover moral values such as love to motherland, honesty, friendship, modesty, 

diligence and etc. 

Keywords: Turkish, child, literature, child poem, education 

 

Ġnsan var olduğu günden bu yana eğitim her zaman güncelliğini 

korumuĢtur. Hangi toplum, hangi millet veya hangi devlet olursa olsun tarih 

boyunca eğitim hep önemli bir görev taĢımıĢtır. O olmadan bir toplumun 

yükseliĢi bir yana, mevcudiyetini sürdürmesi bile çok zor olmuĢtur. Çünkü 

toplumu oluĢturan bireylerin geliĢerek olgunlaĢmasında kalıtım ve çevreyle 

birlikte eğitiminin de çok önemli rolü mevcuttur. Ġnsanlar dünyaya 

geldiklerinde iyiyle kötüyü, doğruyla yanlıĢı ayıramamakta ve bu farkı zamanla 

ona verilen eğitim sayesinde öğrenmektedirler. Ġnsanlara bu farkı, genelde ise 

tüm ahlaki değerleri kazandıran eğitimdir. Eğitimin en önemli görevlerinden 
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biri insanlarda ahlaki bilinç oluĢturmaktır. Toplumların kendilerinin 

oluĢturduğu ahlaki değerleri de yine eğitim kuĢaktan kuĢağa aktarmaktadır. 

Eğitim sayesinde genç nesillere milli ve manevi değerler kazandırılabilmekte, 

onlarda vatan sevgisi, devletçilik ruhu oluĢturulabilmektedir. Genellikle yüksek 

ahlaki niteliklere sahip bireylerden oluĢan toplumlar güçlü ve sağlam 

olabilmektedir. 

Ġnsanlara ahlaki değerleri kazandırmak, onları eğitmek için en önemli ve 

verimli dönem çocukluk dönemidir. Çocuğun yaĢı ne kadar küçük olursa, onun 

davranıĢ ve duygularını sıkı bir eğitim ve alıĢkanlıklar doğrultusunda 

Ģekillendirme olanakları daha fazla olmaktadır. Bilindiği üzere çocuğun fıtratı 

ve zihni beyaz bir kağıt gibi temiz olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, onda 

hayata yeni baĢlaması nedeniyle büyüklerden çok farklı olan öğrenme merakı 

ve isteği mevcuttur. Bu nedenle de çocuğu istenilen doğrultuda eğiterek 

geliĢtirmek, ona ahlaki değer ve davranıĢlar kazandırarak daha baĢarılı sonuçlar 

elde etmek mümkündür. 

Edebiyat, özellikle de çocuk edebiyatı çocukların eğitiminde olumlu 

etkisini kanıtlamıĢ bir araçtır. Çocuk edebiyatı örneklerinde sunulan eğitici 

konular çoğu zaman dolaylı yollarla çocuklara verildiği için çocukların onları 

kabul etmesi de daha kolay olabilmektedir. Bilindiği üzere, çocuklara doğrudan 

verilen nasihatler çocuklar için sıkıcı ve etkisiz olabilmektedir. Fakat sevilerek 

ve genellikle de eğlence amacıyla okunan çocuk eserleri çocukların eğitiminde 

güçlü ve olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. Edebiyatın bu eğitsel gücü 

çocuk Ģiirlerinde de kendini göstermektedir.  

Çocuk Ģiirlerinin eğitsel özelliklerine 1970-1990‟lı yıllarda Türkiye'de 

yazılmıĢ çocuk Ģiirlerinde sıklıkla rastlamak mümkündür. Dönemin Ģairleri 

çocuklara ahlaki değerleri kazandıran çok güzel Ģiirler kaleme almıĢtır. Bu 

yıllarda çocuk Ģiirlerinde merhamet, vatan sevgisi, dürüstlük, arkadaĢlık, tevazu, 

sabırlı olma, çalıĢkanlık, hümanizm, aile sevgisi gibi ahlaki ve eğitici konuları 

iĢleyen çok sayıda örnekler mevcuttur. ÇalıĢmada 1970 senesi sonrası 

örneklerin seçilmesinin en önemli sebebi bu dönemde çocuk edebiyatına 

dikkatin önceki yıllara oranla artması ve onun eğitici yönü üzerinde daha fazla 

durulmasıdır. Bir diğer önemli etkense bu yıllarda çocuk Ģairlerin sayısının 

giderek artmasıdır. ÇalıĢmada dönemin bazı Ģiirlerinden örnekler verilerek, 

onların eğitsel yönleri üzerinde durulmuĢtur. 

Yardımseverlik ve fedakarlık görülen bir iĢin karĢılığını beklemeden, 

menfaat gözetmeden baĢkalarına yapılan yardımdır. Bu gibi ahlaki değerler 

merhametli, hoĢgörülü ve duyarlı olmayı gerektirmektedir. Yardımsever ve 

vicdan sahibi insanlar sadece kendilerini düĢünmezler. Onlar aynı zamanda 

yoksulları, açları, zor durumda olanları ve yardıma muhtaç olan herkesi 

düĢünürler. K. Kaplan'ın "YardımlaĢma" Ģiirinde de çocuklar yardımseverliğe 

davet edilmektedir. ġair iyilik ve yardım etmek için her zaman etrafa kulak 
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vermeye ve ihtiyaç içinde olan insanlara gereken yardımı yapmaya 

çağırmaktadır: 

Merhametli bir kimse 

Herkese kulak versin 

Eğer gücü yeterse 

Her türlü yardım etsin
2
 

Vatan sevgisi vatana, onun tarihine, kültürüne, toprağına ve burada 

yaĢayan insanlara, karĢı duyulan sevgidir. Vatan sevgisi aynı zamanda ana-

babaya, aileye olan sevgiden de kaynaklanmaktadır. Ailesini seven çocuk 

onların yaĢadığı yeri de sevmektedir. Çünkü mekanları sevdiren ve değerli kılan 

etkenlerden biri de orada yaĢayan insanlardır. Daha sonra kendisini ve çevresini 

anladıkça insanda var olan bu sevgi vatan aĢkına dönüĢebilmektedir. Henüz 

küçük yaĢlarda vatan sevgisini anlatan Ģiirleri, hikâyeleri, destanları vb. duyan 

veya okuyan çocuk bunu bilinçaltına yazmaktadır. O küçükken sadece bir bilgi 

olarak öğrendiklerini yaĢ ilerledikçe ve olgunlaĢtıkça anlamaya baĢlar ve 

zamanla bunlar onun hafızasında ve kalbinde silinmez izler olarak yerini alır. C. 

Ertepınar aĢağıdaki mısralarda vatanın bizim için neden kutsal ve değerli 

olduğunu çok güzel dille ifade etmektedir: 

Kutsal vatan, kutsal vatan, 

Ne taĢ, ne sade topraksın. 

Bizi derinden yaratan 

Ruhsun, kansın, al bayraksın..
3
 

Ahlak denince ilk akla gelen değerlerden biri de dürüstlük ve 

doğruluktur. Bazıları bunu kalıtsal veya doğuĢtan gelen bir özellik olduğunu 

iddia etse de çevrenin ve eğitimin rolü burada inkar edilememektedir. Küçük 

yaĢlardan çocuklara bu ahlakın ve duyguların kazandırılması gelecekte de 

çocuklara davranıĢlarını bu yönde geliĢtirmede yardımcı olabilmektedir. J. 

Lokk‟un da iddia ettiği gibi dünyaya beyaz bir levha gibi gelen çocuk nelerin 

doğru nelerin yanlıĢ olduğunu, nelerin yalan nelerin doğru olduğunu veya 

nelerin iyi nelerin kötü olduğunu bilmemektedir. Bu devrede artık eğitim kendi 

görevine baĢlamakta ve çocuğu bu yönde gelecek hayatına ve topluma 

hazırlamaktadır. Elbette ki, çocuğun anlayacağı bir dilde, severek ve eğlenerek 

dinlediği veya okuduğu Ģiirler vasıtasıyla ona dürüstlük ve doğruluğu anlatmak 

daha kolay olabilmektedir. H. Soyuer "Muhabbete" adlı Ģiirinde çocuklara hayat 

boyu dürüst olmayı ve oldukları gibi görünmeği tavsiye etmektedir: 

                                                 
2 http://www.dersimiz.com/siir-2431-Yardimlasma-Kasim-KAPLAN.html 
3Ertepınar, C., Zaman Bahçesinde, 1. bs., Ġstanbul, 1978, s. 39. 
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Bir olmalı için ile dıĢın bir, 

Geri dönmez uçar ise, kuĢun bir. 

Seneler geçiyor hele düĢün bir. 

ġu ömrün yetecek kaç muhabbete.
4
 

Doğruluk insanlarda gerçeği olduğu gibi ifade edebilme becerisidir. 

Doğruluğu çocuklara öğretebilmek için onlara inanmak, saygı göstermek ve 

güvenmek gerekmektedir.
5
 Doğal olarak çocuk Ģiirlerindeki çocuklara iyimser 

bakıĢ, onların kiĢiliğine saygılı yaklaĢım, onlara karĢı güven ve inamın sık sık 

dile getirilmesi çocuğun henüz yeni yeni geliĢmeye baĢladığı kiĢiliğini olumlu 

yönde etkileye bilmektedir. M. Ġ. SubaĢının "Kötülüğe gazel" Ģiirinde de bu 

iyimser yaklaĢımları görebilmekteyiz. "ġerefim benim ekmeğimdir" diyen Ģair 

kötülüklerin karĢısında onurlu ve Ģerefli olmayı, dürüstlüğü, doğruluğu ve 

güzelliği koymaktadır. O, dürüstlüğün, güzelliğin, sadeliğin, temizliğin, saflığın 

tarafında olduğunu belirterek, aslında insanları da bu güzel dünyaya davet 

etmektedir: 

Onurum ekmeğimdir, tüm cihana değiĢmem, 

Sessiz yalnızlığımı kirli Ģana değiĢmem. 

Kendi iç iklimime Ģükürle razı olur, 

Bir secdelik dünyamı coğrafyana değiĢmem!..
6
 

Merhamet insanların baĢkalarına karĢı hissettiği temiz, ulvi ve derin 

Ģefkat duygularıdır. Kainatta varlıklar arasında biz onu en çok annelerde 

görmekteyiz. Annelerin çocuklarına karĢı duydukları bu his tüm insanların 

dünyaya gelmesine, büyümesine sebep olan en önemli etkenlerdendir. Annenin 

merhamet ve Ģefkat duygusu denizlerden daha derin ve en az onlar kadar 

engindir. G. Akçiçek‟in "Yüreğimde Bir Akça KuĢ" Ģiirinde annenin çocuğun 

sevincine ve üzüntüsüne nasıl ortak olduğunu anlatmaktadır. Çocuk güldüğünde 

annenin kalbindeki ağaç çiçek açmaktadır. Fakat çocuk ağladığında ağaçtaki 

akça kuĢun iki gözü de akan nehre dönüĢmektedir. Çocuklara annelerinin onlara 

karĢı sevgisini ve merhametini gösteren bu tarz Ģiirler çocukların da annelerine 

karĢı sevgisini ve saygısını artırabilmektedir: 

Yüreğimde bir ağaç, 

Sen gülünce 

Çiçeklenir; 

Ağlayınca inan yavrum, 

                                                 
4Soyuer, H., AkĢamüstü, 1. bs., Ankara, 1975, s. 12. 
5Hasanov, A., Ağayev, E., Pedagogika, Bakı, 2007, s. 127. 
6SubaĢı, M. Ġ.,Sevdakar, 1. bs., Ġstanbul, 1988, s. 18. 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

71 

 

 

 

Dallarında bir akça kuĢ 

Ġki gözü iki nehir 
7
 

Çocuklar genellikle yaĢadıkları toplumdaki diğer çocukların yaĢam 

tarzlarından ve hayat Ģartlarından habersiz olabilmektedir. Onlar, kendilerini 

daha çok iyi Ģartlarda yaĢayan çocuklarla karĢılaĢtırabilmektedirler. Bu gibi 

kıyaslamalarsa onlarda kıskançlık, haset ve bencillik gibi duyguları 

uyandırabilmektedir. Oysaki çocuk Ģiirleri ile onların dikkatini fakir, muhtaç ve 

zor koĢullarda yaĢayan çocuklara çekerek onlarda merhamet, Ģefkat gibi 

duyguları uyandırarak geliĢtirmek mümkündür. Bu aynı zamanda çocuklara 

sahip oldukları nimetlerin ve imkanların değerini bilmeyi de öğretebilir. Y. B. 

Bakiler "Anadolu gerçeği" Ģiirinde yoksulluk ve sefalet içinde yaĢamaya çalıĢan 

fakir çocukların zor, acınacak ve içler acısı durumunu anlatarak çocuklarda 

merhamet ve Ģefkat duygularını uyandırmaya çalıĢmaktadır: 

KıĢ günlerinde trenlerle geçtin mi uzak köylerden 

Gördün mü dehĢetini tipinin, karın?.. 

Çektin mi hiç acısını istasyonlarda 

Tandır ekmeği satan, yumurta satan 

Yarı çıplak çocukların?..
8
 

Günümüzde ahlaki değerlerler arasında evrenselliğin, barıĢın ve hümanist 

duygu-düĢüncelerin yeri inkar edilemez ölçüde önemlidir. Özellikle 

küreselleĢen dünyada ayrı ayrı halklara, ırklara, milletlere, dinlere ve insanlara 

karĢı sevginin, saygının ve hoĢgörünün toplumlara kazandırılması insanlığın 

refah ve barıĢ içinde yaĢamasına önemli katkılar sağlayabilmektedir. Çocuklar 

için yazılan Ģiirlerde nefreti, kini, her türlü vahĢeti ve zulmü anlatan veya 

destekleyen fikir ve konulardan uzak kalınması, bunun aksine onlara sevginin 

ve saygının verilmesi gelecek neslin daha insancıl ve barıĢçıl yetiĢmesine büyük 

katkılar sağlayabilir. H. Soyuer‟in "KardeĢçe" Ģiirinde dostluğun ve kardeĢliğin 

değeri vurgulanmakta, vatan toprağının ancak kardeĢliğin mekanı olduğu 

çocuklara bildirilmektedir. ġair ayrıca çocuklardan kinin ve nefretin de 

unutulması istemektedir: 

Bu vatan kardeĢliğin yeri 

Unutarak bütün kinleri 

Havaya ak güvercinleri 

Salalım kardeĢçe kardeĢçe. 
9
 

                                                 
7 Akçiçek, G., Bulutlar Örtmese GüneĢi, M.E.B. Yayımları, Ankara, 1995, s. 31 
8 Bakiler, Y. B., Duvak, 6. bs., Ġstanbul, 1991, s. 21. 
9 Soyuer, AkĢamüstü, s. 24. 
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A. T. ġentürk‟ün aĢağıdaki mısraları da çocukları dünyayı, insanları 

sevmeye seslemektedir. Bunun için insanların iç dünyalarına bakmaları, 

kalplerini korkuya sebep olacak duygulardan arındırmaları gerekmektedir. 

Korkuya ve Ģiddete sebep olan kin, nefret, kötülük gibi olumsuz duyguları 

kalbinde barındırmayan insan orayı mutluk duygularıyla doldurabilme ve 

hümanist duygu-düĢünceler taĢıma imkanı elde edebilmektedir.  

Çevirip gözlerimizi iç dünyamıza 

Enine boyuna baksak 

Korkmasak, korkutmasak 

Bir mutluluk duysak yüreğimizde 

Sevsek dünyayı, insanları 
10

 

Hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuz erdemlerden olan sabır, sıkıntılara, 

haksızlığa ve sorunlara tahammül edebilme gücü ve iradesi, aynı zamanda 

baĢarının ve mutlu bir hayatının da anahtarlarından biridir. Tabii ki sabır 

çocuklara haksızlığa karĢı susma ve ya pasif bir bekleme durumu gibi de 

anlatılmamalıdır. Bu yıllarda yazılan Ģiirlerde Ģairler, çocuklara herhangi bir 

zorluklarla yüzleĢtiklerinde korkmamayı, sabredip mücadele etmeyi tavsiye 

etmektedirler. Her insan, karĢılaĢacağı beklenmedik olaylara karĢı hazır olmalı 

ve bunun için önceden kendisine, sabırlı olmayı telkin etmelidir. C. Ertepınar, 

"Çiçeklenen sabır" Ģiirinde çocuklara sabırlı olmaları gerektiğini ve onun 

getireceği güzel sonuçları söylemektedir: 

Çiçeklendiği gün sabır ağacı, 

Gerçeklenir dilde bütün dilekler. 

Ruhun katlandığı o sonsuz acı, 

IĢıklı bir sabah yolunda diner...
11

 

Kibir ve gurur kendini beğenme, kendini baĢkalarından daha üstün görme 

ve bilme duygu ve düĢüncesidir. Buradaki gurur olumlu anlamda bilinen onur, 

baĢkaları karĢısında eğilmeme, mert olma duygusundan farklıdır. Bu his 

toplumda kusurlu bir özellik olarak kabul edilmektedir. Ġnsanlar arasında 

ahlakın en güzel ve en beğenilen örneği ve neredeyse yazılı ve sözlü edebiyatta 

sık sık dile getirilen gururun ve kibrin aksi sadelik ve tevazudur. Her bir çocuğa 

küçüklüğünden itibaren ailede, sonraysa okulda verilmesi gereken bu ahlak 

onlara her ne kadar yüksek meziyetlere sahip olsalar da bununla öğünmemeyi 

öğretmektedir Tevazu insanların baĢkaları tarafından sevilmesine ve saygı 

görmesine neden en önemli özelliklerden biridir. "Kelebek" Ģiirinde çocuklara 

                                                 
10 ġentürk, A. T., Ġnsanlık ġarkısı, 1. bs., Ankara, 1976, s. 44 
11 Ertepınar, Zaman Bahçesinde, s. 24. 
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kelebeğin güzelliğini anlatan A. Yüce bu güzelliğine rağmen kelebeğin nasıl bir 

tevazu içinde olduğuna dikkat çekmektedir: 

Ġlkyazda uçar kelebek  

Uçar yerde sürünmez  

Kanatları som altın  

Som güneĢ ayakları  

Zenginim diye övünmez 
12

 

Ġnsanlar fıtrat ve yaratılıĢ bakımından iletiĢimi ve dostluğu sevmektedir. 

Bunun içinse arkadaĢlığı kazanmak ve onu korumak için temel Ģartları yerine 

getirmek gerekmektedir. Onun için öncelikle doğru arkadaĢ seçilmelidir. 

Seçimin doğru veya yanlıĢ olduğunu öğrenmek atalarımızın da belirttiği gibi dar 

ve zor günde mümkün olabilmektedir. Ġ. Minnetoğlu‟nun "Yarenlik" Ģiirinde 

arkadaĢına seslenen Ģair dostluğunu zor zamanlarda ölçmesini istemektedir: 

Bugün burda yarın orda 

Kalırsan darda ya da zorda 

Evimin yerini sor da 

Nasıl bir dost olduğumu 

Hele bir gel bir gör beni.
13

 

 Çevremizi dikkatle gözlemlersek canlı-cansız tüm varlıkların 

çalıĢtığına veya herhangi bir iĢe hizmet ettiğine Ģahit oluruz. Dönemin Ģairleri 

de bu gözlemin ıĢığında, tembel ruhlu çocuklara çevreden ve doğadan çeĢitli 

örnekler göstererek, onların bu durumdan ibret alması için çaba göstermiĢtir. Bu 

tür örneklerle tembeller çalıĢmaya teĢvik edilmiĢtir. Çocuklara, sevdikleri bazı 

hayvanların doğadaki çalıĢkanlığı ve gayretleri örnek gösterilerek, onlara 

çalıĢma ahlakı ve alıĢkanlıkları kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. B. Özcan'ın 

"Karınca" Ģiirinde çocuklara karıncanın çalıĢkanlığı ve gayreti anlatılarak, 

tembellerin hayatta baĢarılı olamayacağı vurgulanmaktadır: 

Ġbret alın çocuklar 

ÇalıĢkan karıncadan. 

UyuĢuk tembellerden 

Var mı hiç adam olan?
14

 

 

 

                                                 
12 http://www.dersimiz.com/siir-713-Kelebek.html 
13 Minnetoğlu, Ġ., Gülümse, 1. bs., Ġstanbul, 1993, s. 42. 
14 http://siir.gen.tr/siir/b/bulent_ozcan/karinca.htm 
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SONUÇ 

Görüldüğü gibi 1970-1990‟lı yıllar Türk çocuk Ģiirlerinde eğitici konular 

büyük öneme sahiptir. Aslında Ģiirin bu özelliği çok doğaldır. Çünkü edep 

kökünden gelen bir bilimin, kimilerine göreyse sanatın bir türü olan Ģiirlerin bu 

gibi konuları iĢlemesi onun doğasına özgü bir özelliktir. Bu dönemin Ģairleri 

çocuklara Türk milletinin ahlaki değerlerini kazandırmak için çok güzel eğitici 

konu ve temalar kullanmıĢtır. ġiirlerdeki merhamet, vatan ve anne sevgisi, 

dürüstlük, doğruluk, arkadaĢlık, tevazu, çalıĢkanlık, sabırlı olma, hümanizm 

gibi ahlaki değerler çocukların eğitilerek geliĢtirilmesine hizmet eden önemli 

konulardır. 
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HĠNDĠSTAN‟DA TÜRK ĠZLERĠ 

ġengül DEMĠREL

 

 

ÖZET 

Türklerin, uygarlıktan yoksun, sadece savaĢmayı bilen, önüne geleni 

yakıp yıkan ve talanla geçinen bir ulus olduğunu iddia eden bilim adamları 

bulunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Hindistan, Türkler, Türk Kültürü 

 

 

TRACES OF TURKS IN INDIA 

ABSTRACT 

Some scientists claim that Turkish people are barbarians who  lack 

civilization. According to them Turks only know how to fight and plunder, and 

make a living out of these barbaric values. 

Keywords: India, Turks, Turkish Culture 

 

 Oysa Türkler, gittikleri yörelere kendi kültürlerini taĢıyan, yöre insanıyla 

kaynaĢan uygar bir ulustur. Sadece Orta Asya‟da ve Çin‟de değil, Hindistan‟da 

da Türk izlerini görmek mümkündür. Çin‟de örnek kentler kuran Türklerin 

torunları, Hindistan‟da da saraylar, camiler ve türbeler inĢa etmiĢlerdir.  

Türklerin M.S. X. yüzyıl sonlarından itibaren Hindistan topraklarına 

kuzey batıdan girmesiyle, Türk kültürünün Hint kültürünü etkilediği açıkça 

görülmektedir. XI. yüzyılın baĢlarında Gazneli Mahmut Hindistan‟ın Pencap 

bölgesinin yönetimini ele geçirmiĢ; daha sonra da, XIII. yüzyılın ilk yarısında 

Gurlu Muhammed, Ganj ovasına hakim olmuĢtur. Böylece Türkler, 

Hindistan‟ın büyük bir kısmına hükmeden güçlü bir yönetim kurmuĢlardır. 

XIV. yüzyılın baĢlarına gelindiğinde Delhi Sultanlığı olarak anılan bu devlet, 

Dekkan ve Maysor‟a kadar olan bölgeleri de yönetimi altına almıĢtır.  

Delhi-Türk Sultanlığı XII. yüzyılın sonundan,  XV. yüzyılın ortalarına 

kadar,daha sonra kurulan Türk-Ġslam Devleti ise, 1526-1857 tarihleri arasında 

hüküm sürmüĢtür. Görüldüğü gibi Türkler, yedi yüz yıldan fazla bir süre 

Hindistan topraklarını yönetmiĢlerdir. Bu süre içinde de, ölümsüz mimari 

eserler bırakmıĢlardır. 

                                                 
 Ankara Üniversitesi, AraĢtırma Görevlisi. 
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Türklerin Hindistan‟a girmesi hiç de kolay olmamıĢtır. Uzun süren çetin 

savaĢlar sonunda Türkler Kuzey Hindistan‟da hakimiyeti ele geçirebilmiĢlerdir. 

Hindistan toprakları, Türklerin hiç de alıĢık olmadığı iklime sahiptir. Sıcak, 

rutubet, bol yağıĢ ve yılda iki, üç kez hasat yapmaya elveriĢli verimli topraklar...  

Türklerin, Hindistan topraklarına girmeleri ve buralara hakim olmasını 

anlamak mümkün olabilir. Ancak, çok farklı bir coğrafyada ve farklı yaĢam 

biçiminin hüküm sürdüğü topraklarda yedi yüz yıla yakın bir süre hüküm 

sürmek hiç de kolay değildir.   

Hindistan‟da Türk saltanatları dönemini üç baĢlık altında incelemek 

mümkündür.
1
  

 

KuruluĢ ve SavaĢ Devri     : 1001-1526  

YerleĢme ve Büyüme Devri :1526-1707  

Duraklama ve Gerileme Devri  : 1707-1857  

 

Hindistan topraklarına gelen Türklerin amacı, bu ülkeyi talan etmek, 

yakıp yıkmak değildir. Aksine, bu toprakları kendilerine yurt edinmek 

istemiĢlerdir. Türklerin Hindistan‟ı yurt edinmek istedikleri ise, bıraktıkları 

ölümsüz mimari eserlerden anlaĢılmaktadır. Bilindiği gibi talancı uluslar, ele 

geçirdikleri topraklar imar etmeye uğraĢmazlar.   

Hintli tarihçi ĠĢvarı Prasad, Türk hükümdarlarının Hindistan halkının 

refahı için gayret sarf ettiklerini ve daimi hakimiyet sağladıklarını 

söylemektedir. Türkler, büyük sulama kanalları, yeni Ģehirler, su tesisatları, 

köprüler, ticaret yolları üzerine hanlar ve kıtlık yılları için muazzam devlet 

hububat ambarları inĢa etmiĢlerdir.
2
   

Türkler Hindistan‟a geldiklerinde Hindistan, tapınak ve anıtlarla dolu bir 

ülke durumundadır. Türkler, Ġslamiyet‟le birlikte cami ve anıt mezar (türbe) 

kültürünü de Hindistan‟a getirmiĢlerdir. Önceleri, Hintli usta ve sanatçılarla 

çalıĢmıĢlardır. Bundan dolayı, ilk yapılan eserlerde,  Hint-Türk sentezini 

görmek mümkündür. Daha sonraki dönemlerde ise, Türk-Ġslam etkisi kendisini 

göstermektedir. Babür döneminde ise, baĢta Ġstanbul‟dan olmak üzere, çok 

sayıda Türk usta ve sanatçı Hindistan‟a getirtilmiĢtir. Bu dönem eserleri hemen 

kendisini belli etmektedir.
3
  

                                                 
1 “Hind”, Falih Rıfkı Atay;1943; s. 33-34. 
2 “Tarihte Türklük”, Laszlo Rasonyi, 1971, s 168.  
3 “Hind”, Falih Rıfkı Atay; s. 35.  
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Türkler; Hindistan‟a hakim olurken, hiç Ģüphesiz savaĢçı güçlerini 

kullanmıĢlardır. Bu çok doğaldır. Hakimiyeti ele geçirdikten sonra uzun süre bu 

ülkeyi yönetebilmelerini ise, yöneticilik özelliklerine bağlamak gerekir.  

Menghin ve Schmidt‟e göre, Ural-Altay kavimlerinin iki alanda dünya 

tarihi bakımından önemli rolleri olmuĢtur. Ġlki, iktisadi alanda hayvan yetiĢtirme 

ve ikincisi ise devlet kurma yeteneğidir.
4
 Tarihçi Toynbee de göçebe kültürünün 

devlet kurma ve yönetme yeteneğini geliĢtirdiğini savunmaktadır. Büyük 

sürüleri güden ve onları ekonomik değerlere dönüĢtürmeyi baĢaran göçebeler, 

devlet kurmak ve yönetmek konusunda da çok baĢarılıdırlar.
5
  

Devlet kurmak ve yönetmek konusunda üstün meziyetlere sahip Türk 

yöneticiler halka eĢit davranmıĢlar ve tebaalarında bulunan insanları ırk ve din 

bakımından ayırmamıĢlardır. Kimseye ayrıcalık tanımadıkları gibi baskı da 

uygulamamıĢlardır. Bir etnik grubu bir diğerine üstün saymamıĢlar ve 

birbirlerine düĢman etmemiĢlerdir. Hatta Türk hükümdarı Ekber (1556-1605), 

Hindistan‟da bulunan tüm inançların bir sentezini oluĢturmak istemiĢse de 

bunda baĢarılı olamamıĢtır.   

XV. yüzyılda yaĢamıĢ, din düĢünürü Benares‟li dokumacı Kabir cesaretle 

Ģöyle demektedir: “Kalbin temizliği, Ganj nehrinde yıkanmadan evladır.” Kabir 

sözlerine Ģöyle devam eder: “Hindular ve Türkler aynı kilden yapılmıĢ 

kaplardır. Tanrıyı seven ve iyi hareket eden herkes yekdiğerinin kardeĢidir.” Bu 

sözlerden, Türk hükümdarlarının nasıl adil bir yönetim gösterdikleri açıca 

görülmektedir. Bazı yazarlar, iki yüz yıl süren Gazneliler dönemi için olumsuz 

Ģeyler yazarken, Grenard ise aksini savunur ve bu dönemin, “disiplinli ve 

huzur” dönemi olduğunu söyler.
6
   

Falih Rıfkı Atay, “Hind” adlı ünlü eserinde, Hindistan‟da çok sayıda 

Müslüman yaĢadığını Ģöyle ifade etmektedir: “XI.- XVI. yüzyıl arası Türkler 

Hindistan‟da Ġslamiyet‟i yaydılar. Seksen milyonluk Ġslam yığını Türk 

saltanatlarının mirasıdır.”
7
Falih Rıfkı Atay kitabında, R. Coupland‟ın bir 

yorumuna yer vermektedir: “Müslümanlar, yerli halkı, kılıçla din dönme 

arasında seçmeli bırakmadılar. Türkler, Avrupa‟daki çağdaĢ Hıristiyan 

hükümdarlarının hepsinden daha liberaldi…”
8
 Batılı bir araĢtırmacının böyle bir 

ifade kullanması oldukça anlamlıdır. 

Hindistan‟a gelen Türklerin Müslüman olmaları nedeniyle Hint kültürünü 

etkileyen unsurların, temelde Ġslam kültürü etkisi gibi görünmesine neden 

olmuĢtur. Özellikle mimaride, Türk-Ġslam etkisi kendisini hemen göstermiĢtir.  

                                                 
4 “Tarihte Türklük”, LaszloRasonyi, 1971, s. 4-5  
5 “Tarihte Türklük”, LaszloRasonyi, 1971, s 5. 
6 “Tarihte Türklük”, LaszloRasonyi, 1971, s 169.  
7 “Hind”, Falih Rıfkı Atay, sayfa: 34. 
8 “Hind”, Falih Rıfkı Atay, s. 34. 
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Türklerin yönetimi sırasında, devlet divanına peçesiz baĢkanlık eden ve 

askere kumanda eden kadınların varlığından söz edilmektedir. Türk 

hükümdarlarının bu toleranslı davranıĢları, inançlarında çok katı olan Hinduları 

da etkilemiĢtir. Grenard: “Eğer Türklerin bu yaklaĢımı Ekber döneminde tam 

anlamıyla baĢarılı olabilseydi, Hindistan kaderi değiĢirdi” demektedir.  

Türklerin Hint kültürüne önemli bir katkısı da kutsal Hint metinlerinin 

Farsçaya çevrilmesidir. Müslüman-Hindu yakınlaĢmasını isteyen Türk 

yöneticiler, bu çabalarını Upanishadlar‟daki “tek tanrı” kavramına 

dayandırmaya çalıĢmıĢlardır. Babür‟ün torunu Ekber, bu amaçla “Allah-

Upanishat” adında bir kitap yazdırmıĢtır. ġah Cihan‟ın büyük oğlu Dara-ġükuh 

1657 yılında, Upanishad‟ların 50 bölümlük kısmını, Hindu bilginlerin de 

yardımıyla Farsçaya çevirtmiĢtir. Fransız doğu bilimci Anqetil-Duperron, 1801-

1802 yıllarında, Dara-ġükuh tarafından Farsçaya çevirtilmiĢ olan 

Upanishad‟ları Latince ve Fransızcaya çevirmiĢtir. Böylece, Upanishad‟lar batı 

dünyasına kazandırılmıĢtır.
9
 

19. yüzyılın ünlü düĢünürlerinden Alman Schopenhauer, 1813-1814 

yıllarında Upanishad‟ların çevirilerini okuyunca, “iĢte, insanoğlu sezgisinin 

yarattığı en yüce ürün” demiĢtir.
10

 Schopenhauer, felsefesinin temelini 

oluĢtururken bu çevirilerden etkilenmiĢtir. Daha önce değindiğimiz gibi 

Upanishad‟ların Farsça‟ya çevrilmesini sağlayan, bir Türk‟tür.  

Türk yönetimindeki Hindistan‟ın resmi dili Farsçaydı. Yerliler ise biri 

birilerinden farklı diller kullanmaktaydılar. O dönemde Kuzey Hindistan‟da en 

yaygın dil, Hindi diliydi. Türk ve yerli halkın teması sonucunda, Farsça ve (az 

ölçüde) Türkçenin Hindi dili ile karıĢmasından “ordu dili” meydana gelmiĢtir. 

Günümüzde, bu dil Hindistan‟da yaĢayan Müslümanlar arasında kullanılan en 

yaygın dil durumundadır. Bu dil günümüzde Pakistan‟da kullanılan Urdu 

dilidir. 

Türklerin yaptıkları bu kadarla kalmamıĢ, Hint toplumuna kültür alanında 

da büyük hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bunlardan biri de ünlü destanların halkın 

anlayacağı dile çevrilmesini sağlamıĢ olmalarıdır. Türk hükümdarların emriyle, 

kutsal Hint destanları Mahabharata, Ramayana gibi çok sayıda Sanskrit dilinde 

yazılmıĢ eser, halkın anlayabileceği Bengali diline çevrilmiĢtir. Böylelikle 

Sanskrit dilini okumaları mümkün olmayan Hindu halkın, bu eserleri okuması 

sağlanmıĢtır. Kutsal kitap sayılan bu eserlerin Hindu halk tarafından okunur 

hale getirilmesi, önemli bir hizmettir. Ayrıca, çok sayıda Farsça ve Arapça eser 

de Hindi diline çevrilmiĢtir.
11

   

                                                 
9 “Hindistan Tarihi”, Y. Hikmet Bayur, S. 34. 
10 “Upansihad‟lar”, Kemal ÇağdaĢ, s. 143-163.  
11 “Hindistan Tarihi”, Y. Hikmet Bayur,  S. 361. 
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Hindistan‟a gelen Türk boylarının içinde Moğol boylarının da bulunması 

bazı yanlıĢ anlaĢılmalara neden olmuĢtur. Bunun sonucunda da bazı tarihçiler, 

Hindistan‟da kurulan Türk devletlerine “Türk-Ġslam” adını kullanırken; kimi de 

“Türk-Moğol” adını kullanmayı tercih etmiĢtir. Hindistan‟da devlet kuran 

Türklerin içinde Moğol boylarının bulunduğu bir gerçektir. Ancak bizce, 

kurulan devletlerden “Moğol” devleti olarak söz etmek doğru olmaz. Bunu 

söylerken Ģu gerçeğe dayanmaktayız. Hindistan‟da Moğol izi taĢıyan herhangi 

bir esere rastlamak mümkün değildir. Oysa ülkenin her yerinde Türk-Ġslam 

eserlerini görmek mümkündür.   

Türkler, 600 yüz yıl süren Osmanlı Ġmparatorluğu ile haklı olarak 

övünmektedirler. Ancak nedense, yedi yüz yıla yakın bir süre Hindistan 

topraklarına hükmeden ve burada güçlü devletler kuran Türklerin baĢarısı 

üzerinde yeterince çalıĢma yapılmamıĢtır. 

Türklerin Hindistan‟a girdikleri dönem, Ġslamiyet‟i yeni tanıdıkları 

zamana denk gelmektedir. Ġslamiyet‟i kabul eden Türklerin sayısı arttıkça 

Hindistan‟da, Türk etkisinin “Türk-Ġslam” biçiminde geliĢtiği çıktığı 

gözlemlenmektedir. Kerpiç ve ahĢaptan yapılmıĢ olan pek çok tarihi eserden 

bazısı tümüyle yok olmuĢ, bazısı da yıkıntı olarak günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 

Ancak günümüze kadar ulaĢan kalıntılar bile, bu eserlerin dönemlerinde ne 

kadar muhteĢem yapılar olduklarını anlamamız için yeterlidir.  

Zamana yenik düĢmeyip, dönemin ihtiĢamını günümüze kadar taĢıyan 

eserler de bulunmaktadır. Bunun en güzel örneği Hindistan‟ın sembolü haline 

gelen “Tac Mahal”dir. Bilindiği gibi Tac Mahal, Türk hükümdarı ġah Cihan 

tarafından eĢi için yaptırdığı bir anıt mezardır. MuhteĢem görünümüyle bir 

sarayı andıran Tac Mahal, aslında bir türbedir. ġah Cihan çok sevdiği eĢinin 

anısına beyaz mermerden Tac Mahal‟i yaptırmıĢtır. Kendisi de Tac Mahal‟in 

karĢısına inĢa edilmiĢ, daha küçük boyutta, siyah mermerden yapılmıĢ bir 

türbede yatmaktadır.  

Tac Mahal‟in mimarının kim olduğu konusunda farklı görüĢler 

bulunmaktadır. Tac Mahal‟in mimarı konusunda önceleri, Osmanlı mimarı 

Mehmed Ġsa Efendi olduğu görüĢü kabul görmüĢ olsa da, daha sonraları Mimar 

Ahmed tarafından yapıldığı görüĢü kabul edilmiĢtir. ġah Cihan‟ın gözdesi olan 

Mimar Ahmed, Mimar Sinan‟ın öğrencisi Yusuf‟un oğludur.
12

  

Agra‟da bulunan türbeler, Tac Mahal ve ġah Cihan‟ın türbesi ile sınırlı 

değildir. Ġtimadüddevle‟nin türbesi, Ekber‟in türbesi
13

, Selim Çisti‟nin türbesi 

de Agra‟da bulunmaktadır.  Bu türbeler özgün yapılarıyla, Hindistan‟da birer 

                                                 
12 “Hindistan‟da Türk-Müslüman Mimari ve Resim Sanatı”, Ġnci Macun, s.888.  
13 Panç Mahal 
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Türk mührü gibidir. Agra‟da bulunan Bülend Darvaza
14

 ise, bir Türk eseri 

olarak tarihin içinden bize gülümsemektedir.  

Biraz önce de değindiğimiz gibi, Türk-Delhi Sultanlığına ait pek çok 

mimari eser günümüze ulaĢamadan yok olmuĢtur. Kalanlar ise harap bir 

haldedir. Bu eserlerin içinde en ünlüsü, Delhi‟de bulunana Kuvvet-ül Ġslam 

Camisi‟dir.
15

 1193-1197 yılları arasında inĢa edilen cami Ģu an harabe halinde 

olmasına rağmen, tüm dünyada bilinen muhteĢem bir eserdir. Kuvvet-ül Ġslam 

Camisi avlusunun içinde yer alan Kutb Minar ise, en güzel Türk-Ġslam anıtı 

olarak göze çarpmaktadır. Yüksekliği 73 metre olan Kutb Minar‟ın taban çapı 

29 metredir. Tepedeki çapı ise 7 metre olan Kutb Minar‟ın üstündeki süslemeler 

ise tam anlamıyla muhteĢemdir.  

Türk eserleri sadece bir, iki kentte toplanmıĢ olmayıp geniĢ bir 

coğrafyaya yayılmıĢtır. Buradan da Ģunu anlıyoruz ki Türkler, Hindistan‟ın 

küçük bir bölgesinde değil, hemen hemen tüm Hindistan‟da etkili olmuĢlardır.  

Türk eserlerinden birkaç örnek vermek gerekirse: Delhi‟de; Kuvvet-ül 

Ġslam
16

 Cami, Lal Kila
17

, Cuma Mescid, Humayun Türbesi ve Safdercun 

Türbesi. Agra‟da; Tac Mahal, Ġtimadüddevle‟nin Türbesi, Agra Kalesi, Ekber‟in 

Türbesi, Panç Mahal, Selim Çisti‟nin Türbesi, Bülend Darvaza
18

. 

Haydarabad‟da; Mekke Mescid, Çar Minar, Golkonda Kalesi, Kutb ġahi 

Sülalesine ait kaleler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Zafer Kapısı 
15 Zafer Kapısı 
16 Ġslam‟ın Kuvveti 
17 Kırmızı Kale 
18 Zafer Kapısı 
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SONUÇ 

Türkler yedi yüzyıldan uzun bir süre Hindistan topraklarını yönetmiĢ ve 

topraklarda derin izler bırakmıĢlardır. Birbirlerinden çok farklı etnik gruplardan 

oluĢan halka eĢit davranmıĢlar, din bakımından ayırım yapmamıĢlar ve bu 

konuda yasal düzenlemeler yapmıĢlardır. 

Hint kutsal metinlerin Farsçaya çevrilmesini sağlamıĢlardır. Böylece Hint 

kültürünün ve dinlerinin batı dünyasına tanıtılmasında katkıda bulunmuĢlardır. 

Türklerin Hindistan halklarına yaptıkları en büyük hizmetlerde biri de sadece 

din adamlarının okuyabildiği Sanskrit dilinde yazılmıĢ kutsal metinleri, halkın 

okuyabileceği dillere çevirtmiĢ olmalarıdır.  

Türkler Hindistan‟da ölümsüz mimari eserler de bırakmıĢlardır. Bu 

eserler özgün mimarileriyle, Hindistan‟da birer Türk damgası gibidir. Bu eserler 

içinde Tac Mahal‟in ayrı bir yeri vardır. Türk hükümdarı ġah Cihan‟ın çok 

sevdiği eĢi Mümtaz Mahal için yaptırdığı “Tac Mahal”, Hindistan‟ın sembolü 

haline gelmiĢ bir eserdir.  
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KAN LEKELERĠNDE mtDNA VE nucDNA ANALĠZ YÖNTEMLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
 

Burçak GÜZELTEPE

 

 AyĢen TEZEL


 

ÖZET 

Adli olaylarda, olay yerinden elde edilen biyolojik örneklerin DNA‟sı, 

çeĢitli fiziksel ve/veya kimyasal faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerin 

etkisiyle nüklear DNA (nucDNA) elde edilemediği durumda mitokondriyal 

DNA(mtDNA) sekans analizi ile kimliklendirme yapılmaktadır. Bu çalıĢmada, 

kot pantolon, naylon, taĢ, tahta ve plastik üzerine, gönüllü iki erkek ve iki 

kadından alınan kan örnekleri damlatıldı. DNA izolasyonu, amplifikasyonu ve 

saflaĢtırma sonrası nucDNA ve mtDNA analizi yapıldı. mtDNA analiz 

yöntemiyle % 79 sonuç alınırken, nucDNA analiziyle % 41 oranında baĢarı elde 

edildi. NucDNA analizi ile elde edilemeyen kan örneklerinin % 71‟inde (10/14) 

mtDNA yöntemiyle analiz yapıldı. Sonuç olarak, nucDNA ile sonuç alınamayan 

biyolojik örnekler, materyalin özelliğine göre mtDNA ile 

değerlendirilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adli bilimler, mitokondriyal DNA, nüklear DNA, 

HVI, HVII, rCRS (Revize edilmiĢ Cambridge Referans Dizisi)  

 

 

THE EVALUATION OF nucDNA AND mtDNA ANALYSIS METHOD 

IN BLOODSTAINS 

ABSTRACT 

In forensic cases, the DNA obtained from biological samples which are 

recovered from the crime scene can be affected by several physical or chemical 

factors. If the sample is exposed to such destructive effects, the mtDNA 

sequence analysis can be used as a tool for human identity testing in criminal 

cases. In this study the DNA is isolated from the blood samples of two 

voluntary men and women dropped on jeans, nylon, stone, wood and plastic 

surfaces. Following the isolation, amplification and clean-up processes, the 

analysis of nucDNA and mtDNA were performed. While the accuracy of 

mtDNA test were 79 %, the success rate of nucDNA test had 41 %.  71 % 

(10/14) of the samples from which the nucDNA couldn‟t be extracted were 

                                                 
 Jandarma Kriminal Daire BaĢkanlığı, Beytepe, ANKARA.  JKDB, Adli bilimler uzmanlık 

tezidir. aysentezel@hotmail.com 
 Uzmanlık tezi danıĢmanıdır. 
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successfully analyzed by using mtDNA method. As a result, if nucDNA 

method doesn‟t lead any result the mtDNA analysis can be used as an 

alternative method.  

Keywords: forensic science, mitochondrial DNA (mtDNA), nuclear 

DNA (nucDNA), HVI, HVII, rCRS (revised Cambridge Reference Sequence) 

 

1.GĠRĠġ 

Mitokondriyal DNA (mtDNA) analizi, adli bilim uygulamalarında son 

yirmi yıl içinde yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Olay yeri örneklerinde az 

miktarda DNA‟nın bulunması veya DNA yapısının önemli ölçüde bozulması 

durumunda alternatif olarak mtDNA sekans analizinden faydalanılmaktadır(1). 

Aynı zamanda, Parson ve arkadaĢları(2)
 

tarafından oluĢturulan mtDNA 

veritabanı taraması da, rutin uygulamalar için güvenilir, doğru sonuç veren 

destekleyici bir teknik olma özelliğindedir. Olay yerinden elde edilen biyolojik 

örneklerden, kot pantolonun boya maddesi, naylon ve plastik maddelerinin 

kimyasal içeriği, DNA yapısını önemli ölçüde etkilemekte ve zaman zaman tam 

DNA profili elde edilememektedir. Dolayısıyla elde edilecek olan DNA‟nın 

etkileĢimde bulunduğu materyal de önem kazanmaktadır. Bu durum dikkate 

alınarak, çalıĢmada, olay yerinde bulunan materyaller üzerindeki biyolojik 

örneklerden kimliklendirmede kullanılması gereken yöntemin belirlenmesi 

hedeflenmiĢtir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1 KAN ÖRNEKLERĠ 

Kan örnekleri; gönüllü, akrabalık iliĢkisi bulunmayan, iki bayan ve iki 

erkekten alındı. Kan örnekleri alınan bireylere, çalıĢmada kullanılmak üzere 

kendilerinden kan örneği alındığı hususunda bilgi verildi ve onayları, tutanak 

altına alındı.. Bu örnekler, E1(erkek), E2(erkek), K1( kadın) ve K2(kadın) 

olarak kodlandı. 

2.2 ÖRNEKLERĠN HAZIRLIĞI 

ÇalıĢma için, doğal ve yapay kimyasal içerikli; kot pantolon, deri, naylon, 

taĢ, tahta ve plastikten örnek grupları seçildi. Kan örneklerinin (E1, E2, K1 ve 

K2) her birinden 8 er µl; kot pantolon, deri, naylon, taĢ, tahta ve plastik üzerine 

damlatılarak 24 olay yeri örneği oluĢturuldu. Hazırlanan örnekler, 16 hafta oda 

sıcaklığında muhafaza edildi.  

MTDNA çalıĢmasının her aĢaması, ayrı laboratuvarlarda, her kan örneği 

farklı günlerde çalıĢıldı. Her çalıĢmada negatif kontrol kullanıldı. 
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2.3. DNA ĠZOLASYONU 

E1, E2, K1 ve K2 bireylerine ait kan örneklerinden (referans örnekler), 

QIAamp DNA Mini Blood (QIAGEN
®
) yöntemiyle (3) DNA izole edildi. 

Tablo.1‟de gösterilen her kan örneklerinden 3 mm
2 

kesilerek QIAamp DNA 

Mini Blood (QIAGEN
®
) yöntemiyle (3) DNA izolasyonları yapıldı. 

 

Tablo 1. Olay Yeri Örnekleri. 

MATERYAL 
MATERYALLER ÜZERĠNDEKĠ                      

KAN ÖRNEKLERĠ 

KOT 

PANTOLON 
E1 E2 K1 K2 

NAYLON E1 E2 K1 K2 

PLASTĠK E1 E2 K1 K2 

TAHTA E1 E2 K1 K2 

TAġ E1 E2 K1 K2 

DERĠ E1 E2 K1 K2 

 

2.4. MtDNA ANALĠZĠ 

MtDNA HVI/HVII/HVIII bölgesi, VariantSEQr
TM

 Resequencing Kit 

(Applied Biosystems) ile amplifiye edildi (4). BağlanmamıĢ primerler ve 

dNTP‟ler; ExoSAP-IT
®
 (USB Corporation) ile uzaklaĢtırıldı. Temizlenen 

amplikonlar, % 2‟lik Nusieve(3:1) Agaroz (Lonza)‟da 123bp DNA marker ile 

birlikte yürütülerek DNA varlığı belirlendi. Amplikonlar, BigDye® Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) ile iĢaretlendi (5). -21 M13 

Ġleri (Forward-F) ve Geri (Reverse-R) olmak üzere iki yönlü sekanslama 

primeri kullanıldı. ĠĢaretli ürünler, DyeEx 2.0 Spin kiti (QIAGEN) ile 

saflaĢtırıldı. ABI 3130xl Genetik Analizör (Applied Biosystems, Foster City, 

CA) cihazında elektroforez ve sekans oluĢturuldu. Sekans dizilerinin kalitesi 

Sequencing Analysis v5.2 yazılımı ile kontrol edildi ve SeqScape v2.5 yazılımı 

ile sekans analizi yapıldı. 

2.5. NucDNA ANALĠZĠ 

Gönüllülerden alınan kan örnekleri ile olay yeri örnek gruplarına ait DNA 

izolatları, PowerPlex 16
® 

System (Promega) PCR amplifikasyon kiti 
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kullanılarak(6) GeneAmp 9700 cihazında çoğaltıldı. Elektroforez ABI 3130xl 

cihazında, POP-7
TM 

polimer kullanılarak 36 cm kapillerde gerçekleĢtirildi.  

 

3. SONUÇLAR 

3.1 MtDNA ANALĠZ SONUÇLARI 

E1 kan örneği ve olay yeri örnek gruplarının HVI bölgesinde, 4 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (16069T, 16126C, 16189Y ve 16231C); HVII 

bölgesinde ise 9 nükleotid pozisyonunda farklılık (73G, 150T, 195C, 263G, 

295T, 310C, 311.1T-311.2C-311.3C, 489C ve 524.1A-524.2C) tespit edildi. E1 

referans ve olay yeri örnek gruplarının HVI bölgesinde bulunan 16189 dizisinde 

heteroplazmi (C/T=Y) gözlendi.  

E2 kan örneği ve olay yeri örnek gruplarının HVI bölgesinde, 2 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (16188T ve 16519C); HVII bölgesinde ise 3 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (263G, 310C ve 311del) tespit edildi. E2 kan örneği ve 

olay yeri örnek gruplarının HVII bölgesinde 311inci pozisyonda nükleotid 

kaybı (311del) tespit edildi. 

K1 kan örneği ve olay yeri örnek gruplarının HVI bölgesinde, 2 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (16223T ve 16362C); HVII bölgesinde ise 6 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (73G, 146C, 263G, 310C, 310.1T-310.2C, 485C ve 

489C) gözlendi (Resim 1). HVII bölgesinde bulunan 310 pozisyonunda ek 

bazlar (insersiyon 310.1T, 311.2C) tespit edildi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

87 

 

 

 

 
 

Resim 1. K1 Sıvı Kan Numunesine Ait HVII Bölgesi 73G ve 146C 

üzerindeki kan numunelerine ait mtDNA HVI/HVII sekansındaki farklılıklar. 

K2 kan örneği ve olay yeri örnek gruplarının HVI bölgesinde, 2 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (16209C ve 16311C); HVII bölgesinde ise 3 nükleotid 

pozisyonunda farklılık (195C, 263G ve 310C, 310.1T-310.2C) gözlendi (Resim 

2). HVII bölgesinde bulunan 310 pozisyonunda ilave bazlar (insersiyon 310.1T, 

311.2C) tespit edildi. Uzunluk heteroplazmisinin HVII bölgesinin 310-315 

pozisyonlarında uzunluk heteroplazmisi tespit edildi. Uzunluk heteroplazmileri, 

HVI‟de 16184-16193 pozisyonlarında ve HVII‟de 303-310 pozisyonlarında 

homopolimerik C uzantılarında sıklıkla gözlenmektedir (1,7). 

 

 
 

Resim 2. K2 Sıvı Kan Numunesine Ait HVI Bölgesi 16209C ve 16311C 

örneklerine ait mtDNA HVI/HVII sekansındaki farklılıklar. 
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ÇalıĢmada, olay yeri örneklerinin mtDNA sekans analizinde % 79 

(19/24) oranında baĢarı elde edildi ve gönüllü kan örnekleri ile olay yeri örnek 

sonuçlarının %100 uyumlu olduğu gözlendi. E1-TaĢ, E1-Deri, E2-Plastik, K1-

TaĢ ve K1-Deri üzerindeki kan örneklerinden sonuç alınamadı.  

3.2. NucDNA ANALĠZ SONUÇLARI 

Olay yeri örneklerinin nucDNA analizinde % 41 (10/24) oranında baĢarı 

elde edildi. E1 ve E2-kot pantolon üzerindeki kan örneğinden 12 bölgede profil 

elde edilirken, K1 ve K2-kot pantolon kan örneğinden sonuç alınamadı. E1 ve 

E2-naylon üzerindeki kan örneklerinden sonuç alınamazken, K1 ve K2 naylon 

üzerindeki kan örneklerinden tam profil elde edildi. E1 ve K2-plastik üzerindeki 

kan örneklerinden sonuç alınamazken, E2 ve K1-plastik üzerindeki kan 

örneklerinden tam profil elde edildi. E1-tahta üzerindeki kan örneğinden sonuç 

alınamadı. Fakat E2, K1 ve K2-tahta üzerindeki kan örneklerinden tam DNA 

profili elde edildi. TaĢ üzerine damlatılan dört kan örneğinden de (E1, E2, K1, 

K2) sonuç alınamadı. E1, E2 ve K2-deri üzerindeki kan örneklerinden sonuç 

alınamamasına rağmen K1-deri üzerindeki kan örneğinden tam DNA profili 

elde edildi (Tablo 2). Elde edilen sonuçlar, kiĢisel veri niteliğinde olması 

nedeniyle resim olarak gösterilmedi. 

 

Tablo 2. mtDNA VE nucDNA Analiz Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması. 

ÇALIġMA 

SONUÇLARI  

KOT 

PANTOLON 
NAYLON PLASTĠK TAHTA TAġ DERĠ 

 Cevap verdi:   +   

Cevap vermedi:-            
+ - + - + - + - + - + - 

mtDNA 

E1   E1   E1 E2 E1   E2 E1 E2 E1 

E2   E2   K1   E2   K2 K1 K2 K1 

K1   K1   K2   K1           

K2   K2       K2           

nucDNA 

E1 K1 K1 E1 E1 E2 E2 E1   E1 K1 E1 

E2 K2 K2 E2 K1 K2 K1     E2   E2 

            K2     K1   K2 

                  K2     
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4. TARTIġMA 

ÇalıĢma için hazırlanan örneklerin % 79 (19/24)‟undan mtDNA sekansı 

elde edildi ve referans örnekler(E1,E2,K1,K2) ile % 100 uyumlu olduğu 

gözlendi. Olay yeri örnek gruplarına benzer örnekler ile yapılan mtDNA 

validasyon çalıĢmalarında bu oran % 68‟dir(8).  

Ġncelenen tüm D-Loop dizilimi üzerinde 22 farklı bölgede; 21 transisyon, 

6 transversiyon, 4 insersiyon, 1 delesyon ve 1 heteroplazmi tespit edildi. Elde 

edilen sonuçların güvenilirliği ve doğruluğu Anderson Referans Sekansına 

(rCRS) göre yapıldı (9.10). Ġlave olarak aynı örnek gruplarının nucDNA 

analizleri de yapıldı. E1-TaĢ, E1-Deri, E2-Plastik, K1-TaĢ ve K1-Deri 

üzerindeki kan numunelerinden mtDNA sekansı elde edilemedi. NucDNA‟dan 

sonuç elde edilemeyen 14 örneğin 10‟undan mtDNA ile sekansı elde edildi.  

E1 referans ve olay yeri örnek gruplarının HVI bölgesinde bulunan 16189 

dizisinde heteroplazmi (C/T=Y) gözlendi. Bu durumun tüm populasyonun % 

20‟sinde gözlenen bir durumdur(1). Literatürde, en sık gözlenen heteroplazmi 

pozisyonları HVI: 16093, 16129, 16153, 16189, 16192, 16293, 16309 ve 16337 

(11) ve HVII: 72, 152, 189, 207 ve 279 bölgesindeki pozisyonlardır(12). 

E1 referans ve olay yeri örnek gruplarında HVII bölgesinde bulunan 311 

ve 524 üncü pozisyonlarda ek bazlar (insersiyon 311.1T, 311.2C ve 311.3C ile 

524.1A,  524.2C) tespit edildi. MtDNA HVII bölgesinde bulunan 263 ve 310 

uncu baz pozisyonunda Anderson sekansına göre farklılıkların (263G ve 310C) 

tüm örneklerde aynı bulunduğu gözlendi. Bu benzerliğin populasyona özgü 

haplogruba ait olduğu düĢünüldü (13). MtDNA analizinin en büyük 

zayıflıklarından biri, çeĢitli populasyon gruplarında bazı haplotiplerin oldukça 

sık görülmesidir. FBI (Federal Bureau of Investigation, U.S.A) mtDNA 

veritabanında, Anderson referans sekansına göre tek bir farklılık içeren 263G ve 

315.1C pozisyonu 1655 Kafkaslının 15‟inde gözlenmiĢtir (14). 

Türkiye mtDNA populasyon verilerine göre (13), E1 sıvı kan numunesine 

sahip bireyin J haplogrubunda, K1 sıvı kan numunesine ait bireyin M 

haplogrubunda ve K2 sıvı kan numunesine ait bireyin U haplogrubunda olduğu 

tespit edildi. 

Hazırlanan örneklerin % 41‟inden (10/24) nucDNA sonuçları elde edildi. 

14 örnekte nucDNA elde edilemedi. NucDNA ile sonuç elde edilemeyen 

örneklerin % 71‟inden (10/14) mtDNA sekansı elde edildi. Daha önce yapılan 

çalıĢmalara göre bu oran % 100‟dür (15). 

K1-deri üzerindeki kan numunesinden nucDNA sonucu elde edilirken, 

mtDNA sekansı elde edilemedi. E1-Deri, E1-TaĢ ve K1-TaĢ üzerindeki kan 

numunelerinden mtDNA sekansı elde edilemedi. Diğer sonuçlarla birlikte 

değerlendirildiğinde, deri ve taĢın yapısını oluĢturan kimyasal maddeler, PCR 

reaksiyonunda inhibitör etkisi oluĢturduğu düĢünülmektedir. 
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Tüm örnek gruplarının mtDNA sekans çalıĢmalarında negatif kontrol 

örneği kullanıldı. Örneklerin farklı zamanlarda tek çalıĢılması, pre ve post 

amplifikasyon alanları ile burada kullanılan malzemelerin ayrı olması ve tüm 

çalıĢmaların steril kabin içinde gerçekleĢtirilmesi sebebiyle kontaminasyona 

rastlanmadı. 

Hem nucDNA hem de mtDNA metodu, kendilerine özgü bir takım 

avantajlara sahiptir ve mtDNA sekans analizleri, özellikle nucDNA ile sonuç 

alınamayan olay yeri örnekleri için alternatif bir yaklaĢım olmasına rağmen, 

tereddüt edilen durumlarda beraber kullanıldığı takdirde en doğru sonuca 

ulaĢılacaktır. 
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MAKEDON KÜLTÜRÜNDE TÜRK ETKĠSĠ 

Melahat PARS

 

 

ÖZET 

Makedonya, Balkan Yarımadası‟nın güneyinde Yunanistan, Bulgaristan, 

Sırbistan ve Arnavutluk‟un arasında yer almaktadır. Makedonya‟ya tarih 

boyunca Thraklar, Ġllyrler, Brigidler, Edonlar, Payonlar, Dorlar, Pelagonyalılar, 

Vandallar, Vikingler, Gotlar, Romalılar, Hun, Avar, Proto Bulgar, Oğuz, 

Vardar, Peçenek ve Kuman Türkleri, Slavlar, 1292 yılından itibaren Selçuklu, 

1371 yılından sonra ise Osmanlı Türkleri yerleĢmiĢlerdir. 

1371-1912 yılları arasında geçen 541 yıllık dönem içerisinde Türk 

ordusunun fethettiği yerlere yerleĢen ve XVI. yüzyıldan sonra nüfus 

çoğunluğunu oluĢturan milyonlarca Türk‟ün ve Osmanlı idaresinin varlığı 

oralarda yaĢayan azınlıkların hayatlarının bütün kesimlerini etkilemiĢtir. 

Azınlıklar Türkler‟den Türkçe‟yi öğrenmiĢ, bazı âdet, gelenek ve diğer 

değerleri benimsemiĢlerdir. Sosyal hayatın her alanında yapılan değiĢiklikler 

hayata yeni değerler kazandırmıĢ ve yeni bir faktör olarak Balkanlar‟da yaĢayan 

kavimlerin dilleri ve diğer nitelikleri Türk diline, edebiyatına, sanatının her 

dalına sonuna kadar açık kalmıĢtır. 

Anahtar sözcükler: Osmanlı, Bizans, Makedon, Türkçe, Makedonca, 

Balkanlar. 

 

TURKISH INFLUENCE ON MACEDONIAN CULTURE 
 

ABSTARCT  

Macedonia is located in the center of the Southern Balkan peninsula 

among Greece, Bulgaria, Serbia and Albania. Throughout history Macedonia 

was inhabited by Thracians, Illyrians,  Paeonians, Dorians, Pelagones , 

Vandals, Vikings, Goths, Romans, Huns, Avars,  Huno-Bulgars, Oghuz Turks,  

Pechenegs, Cumans, Slavs, and in 1292 Seljuks, and the Ottoman Turks settled 

in the area after 1371. 

Millions of Turks who settled in areas where the Turkish army 

conquered during the 541 years long period between 1371-1912 and who  were 

numerically dominant in terms of population had an impact on every aspect of 

 minorities' lives along with the Ottoman administration.The minorities learned 

Turkish from Turks and adopted some of their traditions,customs and other 

                                                 
 Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri Bölümü Öğretim 

Üyesi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paeonia_(kingdom)
http://en.wikipedia.org/wiki/Huns
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values. The changes which were made in every field of social life brought new 

values to their lives and as a new factor, language and other qualites of the 

Balkan tribes were fully exposed to the Turkish language , literature and art.  

Keywords: Ottoman, Byzantine, Macedonian, Turkish, Macedonian, 

Balkans. 

 

Makedonya‟nın Fizikî Coğrafyası 

Makedonya, Balkan Yarımadası‟nın güneyinde Yunanistan, Bulgaristan, 

Sırbistan ve Arnavutluk‟un arasında yer almaktadır. Fransızca “macedoine” 

kelimesinin Türkçe‟de: “KarıĢık, muhtelif parçalardan oluĢmuĢ; yamalı bohça; 

sebze veya meyve salatası” anlamları vardır. 

Makedonya, sarp dağları, çok sayıda dere ve ırmakları ile verimli 

topraklarıyla kuzeyde ġardağı, Üsküp Karadağı, Kozyak, Osogovo ve Rilla 

dağları, Ege Denizi‟nin kuzeybatı kıyıları ve Aksu Irmağı,
1
 doğuda Rodop 

dağları ve Karasu Irmağı,
2
 batıda ise Korab, Yablanitsa, Mokra ve Pindos 

dağlarına kadar uzanan alanı kaplamaktadır. Ancak  Makedonya‟nın tarihte 

hiçbir zaman gerçek coğrafî sınırları belli olmamıĢtır. Makedonya, siyasî bir 

terim olarak 1878 Berlin Kongresi‟nin kararlarıyla sona eren “Büyük Doğu 

Bunalımı”yla ortaya çıkmıĢtır. 

67.741 kilometre karelik bir alanı kapsayan Makedonya‟nın, 10 Ağustos 

1913 yılında imzalanan BükreĢ AntlaĢması‟yla, Osmanlı Devleti‟nden alınarak 

%53‟ü Yunanistan, %33‟ü Sırbistan, %12‟si Bulgaristan ve %2‟si Arnavutluk‟a 

verilmiĢtir.
3
 Makedonya‟nın Sırbistan‟a verilen kesimi, Birinci ve Ġkinci Dünya 

SavaĢı yılları arasında “Güney Sırbistan” veya “Vardar Banlığı” adıyla, Ġkinci 

Dünya SavaĢı‟ndan sonra ise Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti‟nin bir 

cumhuriyeti olarak 1963 yılına kadar Makedonya Halk Cumhuriyeti, 1963-1991 

yılları arasında Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti, 8 Eylül 1991 tarihinde 

bağımsızlığını ilân etmiĢ ve 8 Nisan 1993 tarihinde Eski Yugoslavya 

Cumhuriyeti Makedonya adıyla BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilâtı‟na kabul 

edilmiĢtir. 

Tarih Boyunca Makedonya‟nın Etnik ev Demografik Yapısı 

Makedonya‟ya tarih boyunca Thraklar, Ġllyrler, Brigidler, Edonlar, 

Payonlar, Dorlar, Pelagonyalılar, Vandallar, Vikingler, Gotlar, Romalılar, Hun, 

Avar, Proto Bulgar, Oğuz, Vardar, Peçenek ve Kuman Türkleri, Slavlar, 1292 

yılından itibaren Selçuklu, 1371 yılından sonra ise Osmanlı Türkleri 

                                                 
1  Bu ırmağın Makedonca adı Bistritsa, Yunanca ise Haliakmon‟dur. 
2  Bu ırmağın Makedonca adı Mesta, Yunanca ise Nestos‟dur. 
3  Анастас Тотевь, Документи и мемоари. Една аналогия на историята на Македония оть 

1913 година.  – Македонски преглед (София). Год. XV (1992).Кн.4, 100-105 
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yerleĢmiĢlerdir. Söz konusu kavimler Makedonya‟yı bir “kavmiyet müzesi”ne
4
 

veya bir “etnik deposu”na
5
 çevirmiĢlerdir. Osmanlı döneminde Makedonya‟nın 

her yerinde, her ırktan ve milletten, her din ile mezhepten insana 

rastlanıyormuĢ. Söz konusu dönemde Makedonya tam anlamıyla bir “ırklar 

yığıĢım” bölgesiymiĢ.  XVI. yüzyılın baĢından itibaren, Makedonya nüfusunun 

çoğunluğunu Türkler oluĢturmuĢtur. Örneğin: 1545 yılında Üsküp‟te 1067 

Türk, 224 Hıristiyan; 1569 yılında 1559 Türk ve 511 Hıristiyan ailesi 

yaĢamıĢtır.
6
 1569 yılında Florina‟da 186 Türk ve 26 Hıristiyan, Manastır‟da 618 

Türk ve 296 Hıristiyan; Ustrumca‟da 447 Türk ve 260 Hıristiyan; ĠĢtip‟te 449 

Türk ve 295 Hıristiyan; Selânik‟te 1212 Türk ve 504 Hıristiyan ailesi 

yaĢamıĢtır.
7
 

Avusturya etnologu K.Gersin‟in verdiği bilgilere göre 1903 yılında 

“Vilâyat-i Selâse”nin
8
 daha büyük merkezleri olan Selânik, Vardar Yenicesi, 

Kavala, Serez, Demirhisar, Petriç, Ustrumca, ĠĢtip, Drama, Kalkandelen, 

Gostivar, Kıratova, RadoviĢ, Manastır, Üsküp, Kozani, Kayalar, Florina, 

Eğridere ve diğer yerleĢim yerlerinin nüfusunun çoğunluğunu Türkler 

oluĢturmuĢtur.
9
 Türklerden sonra oralarda Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, 

Rumlar, Ulahlar, Kıptîler, Yahudiler, Ermeniler ve diğer unsurlar yaĢamıĢtır.
10

 

1831 yılında yapılan nüfus sayımında Rumeli‟de yaĢayan Kıptî ve 

Yahudiler bir tarafa bırakılırsa, Müslüman nüfus Hıristiyan nüfustan iki defa 

fazlaymıĢ.
11

 Adı geçen bölgede 400 bin erkek Hıristiyan‟a karĢı 800 bin erkek 

Müslüman varmıĢ.
12

 1844, 1882, 1904-1905 ve 1912 yılında yapılan nüfus 

sayımlarında Müslüman ve Hıristiyan nüfus oranı aynı kalmıĢtır. 

1904 yılında “Vilâyat-i Selâse”nin Genel MüfettiĢi Hüseyin Hilmi PaĢa 

tarafından verilen bilgilere göre sadece Makedonya‟da 1.379.796 Türk, 896 bin 

Makedon, 307 bin Rum, 100 bin Sırp, 99 bin Ulah ve 128 bin Arnavut 

yaĢamıĢtır.
13

 Nüfusun %47.39‟nu Türkler, %36‟nın Makedonlar, %10‟nu 

                                                 
4  Luigi Villari, The Balcan Question. London 1965, 121 
5  William M. Sloane, Bir Tarih laboratuarı Balkanlar. Ġstanbul, Süreç Yayınları 1987, 126 
6  Методија Соколовски, Осврт на етничкиот состав на градското и селското население во 

    Македонија Историја (Скопје). Год.   (1983). Бр.1, 153 
7   Ibidem, 154 
8   Selânik, Manastır ve Üsküp vilâyetlerine verilen isimdir. 
9  К.Герсин, Македонија и турско питање.Београд, Издање Савића и комп. 1903, 32 
10  Ibidem, 32 
11  Enver Ziya Karal, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Ġlk Nüfus Sayımı (1831). Ankara, 

T.C.BaĢvekalet Ġstatistik  

     Kurumu 1943, 5-199 
12  Ibidem, 21 
13  Yusuf Hikmet Bayur, Tükk Ġnkılâbı Tarihi.C.I-Kısım.1. Ġkinci Baskı. Ankara, TTKB 1963, 
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Rumlar, %2‟ni Sırplar ve Ulahlar ve %4.61‟ni Arnavutlar, Yahudiler, Ermeniler 

ve Kıptîler oluĢturmuĢtur.
14

 

Bulgaristan‟a göre söz konusu vilâyetlerde 489 bin Türk, 1.184 bin 

Bulgar, 700 bin Ulah ve 147 bin karıĢık etnik kökenli nüfus yaĢıyormuĢ.
15

 

Sırbistan‟a göre aynı vilâyetlerde 231 bin Türk, 37 Bulgar, 2 milyon Sırp, 

201 bin Rum, 165 bin Arnavut, 75 bin Ulah, 101 bin karıĢ etnik kökenli nüfus 

yaĢıyormuĢ.
16

 

Yunanistan‟a göre ise sözü edilen vilâyetlerde 576 bin Türk, 454 bin 

Bulgar, 656 bin Rum, 41 bin Ulah ve diğer unsurlar yaĢıyormuĢ.
17

 

1875-1878 yılları arasında süren Büyük Doğu Bunalımı, özellikle Balkan 

SavaĢları ve Birinci Dünya SavaĢı esnasında Sırplar, Bulgarlar, Rumlar, 

Karadağlılar ve diğer Hıristiyan milletleri yüz binlerce Türk‟ü katletmiĢler, yüz 

binlercesini ise Anadolu‟ya göçe zorlayarak,
18

 Makedonya‟yı ve diğer Balkan 

bölgelerini Türklerden temizlemeye çalıĢmıĢ ve etnik arındırma yapmıĢlardır.
19

 

1921 yılında yapılan nüfus sayımında Makedonya‟da yaĢayan Türklerin 

sayısı 360 bin,
20

iken 1931 yılında yapılan nüfus sayımında ise Türklerin sayısı 

gösterilmemiĢtir. 1948 yılında yapılan nüfus sayımında 95.940, 1953 yılında 

203.938, 1961 yılında 131.481, 1971 yılında 108.552, 1981 yılında 86.691 ve 

1991 yılında 97.600 Türk‟ün yaĢadığı tespit edilmiĢtir. Ancak gerek Sırp, 

gerekse Makedon idaresi Türklerin sayısını her zaman olduğundan daha az 

göstermiĢtir. 

Makedonya‟nın Türk Orduları Tarafından Fethedilmesi 

Türkler Avrupa‟ya iki büyük geçiĢ yapmıĢlardır. Ġlk geçiĢi 

M.S.IV.yüzyılın ikinci yarısında Hun Türkleri‟nin Karadeniz‟in kuzeyinden 

Avrupa‟ya girmesiyle baĢlamıĢtır. Hun Türkleri‟ni Avar, Proto Bulgar, Oğuz, 

Peçenek ve Kuman Türkleri izlemiĢtir. Söz konusu Türk boyları, Avrupa‟da 

kendi devletlerini kurmuĢlar ve yüzyıllarca yaĢatmıĢlardır. YerleĢtikleri 

topraklarda yaĢayan kavimlerin sosyo-ekonomik ve kültürel hayatlarını 

değiĢtirmiĢler ve Avrupa uygarlığında yeni çığır açmıĢlardır. Onların etkileri 

günümüzde de Avrupalıların hayatlarında, hatta fizyonomilerinde bile 

                                                 
14  Ibidem, 164 
15  Bkz.: Aram Andonya, Balkan Harbi Tarihi. Ġstanbul, Sander Yayınları 1975, 94 
16  Ibidem, 94 
17  Ibid., 94 
18  Bkz.: Ѓорги Абаџиев, Балканските војни и Македонија. Битола, `Мисирков` 1992, 105-

154 Александар 

     Апостолов, Злетовска област. Скопје 1974, 423-424 
19  Bkz.: Joсип Новак, Етничко чистење низ времето. – Нова Македонија (Скопје), 16 април 

1994, 14 
20  Türklerin nüfusu gösterilen rakamdan çok fazlaymıĢ ve Makedonya nüfusunun %40‟nı 

oluĢturuyormuĢ. 
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görülmektedir. O dönemden kalan Ģehir, köy, kasaba, nehir, göl, dağ, tepe, ova, 

insan adları ve soyadlarına rastlanmaktadır. 

Avrupa‟ya ikinci büyük Türk geçiĢi Selçuklu ve Osmanlı Türkleri‟yle 

baĢlamıĢtır. 1292 yılında Batı Anadolu‟dan Balkan Yarımadası‟na geçiĢ 

yapmaya baĢlayan Selçuklu Türkleri, 1308-1311 yılları arasında Ege Adaları, 

Epir, Tesselya, Güney Trakya ve Güney Makedonya‟da yerleĢmiĢ ve idarelerini 

kurmuĢlardır.
21

 1331 yılında 70 gemi ile Selânik limanına ayak basan diğer 

Türk grubu da Vardar Vadisi‟ni ele geçirerek, Vardar Irmağı‟nın kaynadığı yere 

kadar yayılmıĢtır.
22

 Orada yaĢayan bugünkü Türkler söz konusu Türk grubunun 

torunlarıdır. 

Balkanlar‟da büyük Türk fetihleri 1352 yılında Süleyman PaĢa‟nın 

Bolayır civarındaki Çimpe Hisarı‟nı üs edinmesiyle baĢlamıĢtır. 1354 yılında 

meydana gelen depremden sonra, adı geçen hisar duvarlarının ve civarda 

bulunana diğer kalelerin hasara uğramasıyla Süleyman PaĢa, emrindeki 

kuvvetlerle oralarını ve bütün Gelibolu Yarımadası‟nı ele geçirmiĢtir. Böylece 

Türklere Balkan Yarımadası‟nın ve Avrupa‟nın kapıları açılmıĢtır. Türk 

orduları Balkan topraklarının fetihlerine devam etmiĢtir. 1361 yılında Edirne de 

fethedilmiĢtir. Edirne‟nin fethi, Osmanlı Türk tarihinin çok önemli olaylarından 

birini oluĢturmaktadır. Çünkü bu olaydan sonra Bizans Ġmparatorluğu‟nun 

Balkan Yarımadası‟yla var olan bütün bağları koparılmıĢtır.
23

 

1364 Sırp Sındığı ve özellikle 26 Eylül 1371 Meriç Zaferi‟nden sonra 

Makedonya ve Balkan Yarımadası‟nın diğer bölgeleri Türk ordularına açık 

kalmıĢtır.
24

 Bu parlak zaferlerden sonra Türk ordusu Balkanların diğer yerlerini 

fethetmiĢtir. Batıda Makedonya‟nın önemli merkezleri olan Drama, Serez, 

Kavala, BeĢik Gölü, Sarıgöl, Manastır, Üsküp ve Selânik; kuzeybatıda önemli 

Sırp Ģehri olan NiĢ ve diğer yerleri fethetmiĢtir.
25

 20 Haziran 1389 tarihinde 

Kosova Ovası‟nda Haçlı kuvvetlerini yenilgiye uğratan Türk ordusu, Balkan 

topraklarının fethine devam etmiĢtir. Kosova Zaferi‟nden sonra Türklerin 

Balkanlar‟da yerleĢmesi kesinleĢmiĢ ve 550 yıl sürecek olan Osmanlı dönemi 

baĢlamıĢtır. 

Osmanlı Devleti, ordunun fethettiği topraklarda Anadolu‟dan getirdiği 

Türk ailelerini yerleĢtirerek Balkanları yeni bir Türk yurduna dönüĢtürmüĢtür. 

Balkanlar‟da bu Türk yerleĢmesi gayet planlı ve disiplinli olmuĢtur. 

                                                 
21  Bkz.: Стојан Новаковић, Срби и Турци у  XIV и XV века. Београд 1960, 46-49 
22  Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi. Türkçesi: Zaven Biberyan. Ġstanbul, Sander Yayınları 

1975, 127  
23  Yılmaz Öztuna,BaĢlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi.C.3.Ġstanbul,Hayat 

Yayınları 1967,45-47 
24   Ibidem, 47-50 
25  Bkz.: Јован Радовић, Западна Европа и балкански народи према Турцима у првој 

половини XV века. Нови Сад, Издање Матице српске 1905, 410 
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Ordunun fethettiği stratejik ve önemli merkezler etrafında Türk yerleĢim 

yerleri kurulmuĢtur. Ġlk yıllarda Anadolu‟dan getirilen Türk aileleri en çok 

Makedonya‟nın Ege Denizi sahili, Sarıgöl civarı ve Vardar Vadisi‟ne 

yerleĢtirilmiĢtir. Sarıgöl civarında 130, Manastır, Debre ve diğer yerleri 

kapsayan Vardar Bölgesi‟nde ise 240 yerleĢim yeri kurulmuĢtur.
26

 Söz konusu 

bölgelerin dıĢında Makedonya‟nın ve Balkan Yarımadası‟nın diğer yerlerine de 

kalabalık Türk nüfusu yerleĢmiĢtir.
27

 Sırbistan‟da Türk nüfusunun %100‟ü Ģehir 

ve kasabalara yerleĢmiĢtir. Türklerin Makedonya‟da ve diğer Balkan 

bölgelerinde yayılması ve yerleĢmesi gayet hızlı olmuĢtur.
28

 Yayılmaya 

yardımcı faktörlerden biri yerli Hıristiyan halkın Bizans, Sırp, Rum ve Bulgar 

idaresinden memnun olmayıĢıymıĢ. Balkan Hıristiyanları, Ortodoks ve Katolik 

papazları, kendi idarecilerinin zulmüne dayanamadıklarından dolayı yeni gelen 

Türkleri kurtarıcı olarak karĢılamıĢlardır. Türk baskısına uğramadan gönüllü 

olarak Ġslâm Dini‟ni kabul etmiĢlerdir.
29

 Fakat “…Eski Türklerin bir kısmı, ırk 

yakınlığıyla, Anadolu‟dan gelen fatih ırkdaĢlarının dinini kabul etmiĢtir…”
30

 

Makedonya‟ya yerleĢen Türklerin nüfusu giderek artmıĢtır ve zamanla 

nüfusunun çoğunluğunu Türkler oluĢturmuĢtur.
31

 Bu gerçeği Osmanlı 

döneminde yapılan nüfus sayımları da kanıtlamaktadır. Örneğin, 1515-1519 

yılları arasında yapılan nüfus sayımında Üsküp‟te 623 Türk ve 268 Hıristiyan, 

Kalkandelen‟de 98 Türk ve 84 Hıristiyan, Manastır‟da 617 Türk ve 236 

Hıristiyan ailesinin yaĢadığı tespit edilmiĢtir.
32

 

Ġngiliz seyyahı Edward Brown 1673 yılında Üsküp‟te 10-20 bin evin, 40 

caminin bulunduğunu ve 60 bin kiĢilik nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin 

oluĢturduğunu yazmaktadır.
33

 

 

                                                 
26  Bkz.: Jordan Ġvanoff, La Question Macedonienne. Paris 1920, 148-151 
27 Daha geniĢ bilgiler için bkz.:Yusuf Hamzaoğlu, Balkan Türklüğü. C.I. Üsküp, Logos-A 2010, 

67-68;    Y.Hamzaoğlu, Balkan Türklüğü.C.II.Üsküp,Logos-A 2010,305-310,313-

314;Y.Hamzaoğlu,Balkan Türklüğü C.III. Üsküp, Logos-A 2010, 566-570      
28  Bkz.: YaĢar Yücel, Balkanlar‟da Türk YerleĢmesi ve Sonuçları. – Bulgaristan‟da Türk Varlığı. 

Bildiriler.  

     Ankara, TTKB 1985, 67-76; Yavuz Tezcan, Balkan Türkleri ve Bulgarlar. – Belleten 

(Ankara). C.LIV (1990). Sayı: 209, 297-308 
29 Чедомир Митриновић, Наши Муслимани. Студија за оријентацију питања босанско 

херцеговачких муслимана. Београд, Издање Библиотеке `Друштво` 1926, 32-34 
30  Bkz.: Yahya Kemal Beyatlı, Aziz Ġstanbul. Ġstanbul, Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları 1964, 

72 
31  Bkz.: Јован Цвијић, Балкански полуостров и југословенске земље. Основи 

антропогеографије. Београд, Завод  за издавање уџбеника Србије 1966, 141 
32  Bkz.: V.Babić, V.Čubrilović, B.Đurđev, N.Filipović, F.Gostrin, Historija naroda Jugoslavije. 

T.II. Zagreb,  Školska knjiga MCMLIX, 50 
33 Bkz.: Стојан Прибичевиќ, Македонија и нејзините луѓе и историја. Избор и редакција: 

Цветан Станоевски. Скопје, Македонска книга 1990, 111-112 
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Türkçenin Makedonca Üzerindeki  Еtkileri 

Osmanlı‟dan önceki dönemde Makedonya‟ya yerleĢen Türk boyları, 

orada yaĢayan kavimlerle yan yana yaĢamıĢlar ve onların sosyo-ekonomik ve 

kültürel hayatlarını etkilemiĢlerdir. Etkiler en çok koĢum, elbise,
34

 âdet, 

davranıĢ, inanıĢ ve sanatın her dalında,
35

özellikle toponimler, mikrotoponimler, 

hidronimler, antroponimler ve patronimlerde görülmüĢtür.
36

  

1371-1912 yılları arasında geçen 541 yıllık dönem içerisinde Türk 

ordusunun fethettiği yerlere yerleĢen ve XVI. yüzyıldan sonra nüfus 

çoğunluğunu oluĢturan milyonlarca Türk‟ün ve Osmanlı idaresinin varlığı 

oralarda yaĢayan azınlıkların hayatlarının bütün kesimlerini etkilemiĢtir. 

Azınlıklar Türkler‟den Türkçe‟yi öğrenmiĢ, bazı âdet, gelenek ve diğer 

değerleri benimsemiĢlerdir. Sosyal hayatın her alanında yapılan değiĢiklikler 

hayata yeni değerler kazandırmıĢ ve yeni bir faktör olarak Balkanlar‟da yaĢayan 

kavimlerin dilleri ve diğer nitelikleri Türk diline, edebiyatına, sanatının her 

dalına sonuna kadar açık kalmıĢtır. Türk dili, medeniyet ve devlet dili ve 

“lingua franca”
37

 olarak Osmanlı Devleti‟nin dahilinde konuĢulmuĢ, siyasî, 

ekonomik ve sosyal Ģartlar ve nedenlerden dolayı en çok itibar edilen dil 

olmuĢtur.
38

 Ancak, Balkan halklarının konuĢtukları dillere Türk dili aracılığıyla 

bazı Arapça ve Farsça kelimeler de intikal etmiĢtir. Sırpça, Hırvatça, Bulgarca, 

Makedonca, Rumca ve Arnavutçada kullanılan Türkçe kelimelerin sayısı, 

Avrupa asıllı kelimelerin sayısından daha çok olmuĢtur. Bu durum Balkan 

milletlerinin halk dillerinde daha belirgin boyutlara ulaĢmıĢtır. Böylece, farklı 

etnik kökenden ve ırktan olmalarına rağmen aralarında Türkçe konuĢarak 

anlaĢmıĢlardır ve Türkçe onların ikinci ana dili olmuĢtur. Türkçenin ve Türk 

medeniyetinin etkisi Türklerin sayesinde Ġslâm‟ın en çok benimsendiği 

topraklarda yaĢayan milletlerin vokabülerlerinde görülmüĢtür ve halen 

görülmektedir. Bu durum özellikle Bosna ve Hersek, Arnavutluk, Kosova, 

Sancak, Makedonya, Bulgaristan ve diğer yerlerde en belirgin boyutlara 

ulaĢmıĢtır.  

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı Devleti‟nden ayrılan 

Balkan milletleri zamanla dillerinden Türkçe kelimeleri atmaya baĢlamıĢlardır. 

Ancak kullandıkları Türkçe kelimelere karĢılık bulamadıklarından dolayı, 

Türkçe kelimeleri dillerinden atamamıĢlardır. Vuk Stefanoviç Karaciç‟in, 1818 

                                                 
34 Reycman Jan, XVIII. Yüzyılda Lehistan Uygarlığında Görülen Türk Etkileri. – Belleten. 

C.XXVIII 1964. Sayı: 109-112, 757 
35  Nejat Göyünç, Türkçenin Farsça Üzerindeki Tesirleri. –Türk Kültürü 

(Ankara).Yıl:V(1967).Sayı:51,171 
36 Димка Митева, Топонимијата  на Струмичко. Скопје 1989, 15; Олга Иванова, Месните 

имиња на областа по сливот на реката Брегалница. Скопје 1982 
37 “Samimi, açık sözlü dil”. 
38  Оливера Јашар Настева,Турски елементи во јазикот и стилот на македонската народна 

поезија.Скопје, МАНУ 1987, 5 
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yılında hazırlamıĢ olduğu Sırpça Sözlüğün ilk baskısında 2500 Türkçe 

kelimenin bulunduğu görülmektedir. Karaciç, 1851 yılında sözlüğün ikinci 

baskısında Türkçe kelimelerin sayısını azaltmak istemiĢse de 1200 Türkçe 

kelime daha eklemek zorunda kalmıĢtır. Böylece sözlüğün ikinci baskısı 3700 

Türkçe kelimeyle yayımlanmıĢtır.
39

 Bulgarcada,
40

 Romence‟de
41

 ve diğer 

Balkan dillerinde de çok sayıda Türkçe kelime kullanılmıĢ ve halen 

kullanılmaktadır. 

Balkanlar‟da Osmanlı idaresinde en uzun zaman Arnavut ve Makedonlar 

kalmıĢtır. Bu milletlerin dilleri, edebiyatları ve sanatlarının her dalında, âdet, 

gelenek ve diğer nitelik ve değerlerinde Türk dili ve edebiyatının, sanatının, 

mimarîsinin, müziğinin, müzik folklorunun ve diğer nitelik ve değerlerinin 

etkileri görülmüĢ ve halen görülmektedir. 

Kanunî Sultan Süleyman ve Sokullu Mehmet PaĢa döneminden bir olayı 

konu alan Makedon yazarı Stale Popov, “KaleĢ Angya” romanında 427 Türkçe 

kelime kullanmıĢtır. Ancak kullanılan kelimelerin bazıları en az iki, bazıları ise 

48 kere kullanılmıĢtır. Adı geçen romanın her cümlesinde Türkçe kelimeye 

rastlanmaktadır.
42

 

Makedon Ģairi Grigor Pırliçev‟in yazdığı “ÖzgeçmiĢim” adlı eserinde de 

durum aynıdır. Bu eserde 200‟den fazla Türkçe kelime vardır.
43

 

Makro Tsepenkov‟un derlediği 10 ciltlik Halk Masalları külliyatında 

mevcut olan 707 masal ve hikâyenin her cümlesinde Türkçe kelime vardır.
44

 

XIX. yüzyılda hazırlanan Makedonca sözlüklerde de çok sayıda Türkçe 

kelimenin benimsenmiĢ ve kökleĢmiĢ olduğu görülmektedir. Bu gerçeği en iyi 

Ģekilde Danail Mihaili Adami Hacı‟nın XVIII. Yüzyılın sonunda hazırladığı 

“Ġssagagiki Didaskalia”
45

 kitabının bir bölümünde aynı kelimelerin Türkçe, 

Sırpça, Arnavutça ve Rumca verilen açıklamaları;
46

 Georgyi M. Puleoğlu‟nun 

1873 yılında Belgrad‟da yayımladığı “Dört Dil Sözlüğü”,
47

 1875 yılında 

                                                 
39  Дарко Танасковић, Лексикологија. Сви Вукови Турцизми. – Политика (Београд), 12 март 

1988, 14;  Асим Пецо, Турцизми у Вуковим речницима. Београд, Вук Караџић 1987 
40  Aziz Yakın, Bulgar Dilinde Türkçe Kelimeler. – Türk Kültürü. Yıl: IV (1966). Sayı: 79, 477-

479 
41  Mefküre Tamer, Türkçenin Romence‟ye Tesiri. – Türk Kültürü. Yıl: IV (1966). Sayı: 39, 259-

261 
42  Стале Попов, Калеш Анѓа. Скопје, Култура 1965 
43  Григор Прличев, Автобиографија. Скопје, Мисла 1968, 37-136 
44  Марко Цепенков, Македонски народни умотворби во десет книги. Скопје, Македонска 

книга 1972 
45  Bir çeĢit “Ġlk Okuma Kitabı” 
46  Bkz.: Харалампие Поленаковиќ, Избрани дела. Т.6. Скопје, Македонска книга 1985, 98-

111 
47 Ћорће Пулеоглу,Речник од четири јазици. Арпско-албански, албанско-арнаутски, турски 

и грчки. Београд, Штампарија Стефановића и дружина 1873 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

101 

 

 

 

yayımladığı “Üç Dil Sözlüğü”,
48

 1879 yılında yayımladığı “Bulgar ġiirleri”,
49

 

1880 yılında yayımladığı “Bulgarca Gramer”, “Türk ve Arnavut Türküleri”,
50

 

1860 yılında Stefan Verkoviç‟in
51

 ve 1861 yılında Miladinov KardeĢler‟in,
52

 

1882 yılında Panayot Ginovski‟nin yayımlanan “Miyak Ağzı”
53

 kitaplarında 

verilen sözlükler göstermektedir.
54

 

Makedon Edebiyatında Türk Etkileri 

Yüzyıllarca Bizans esaretinde kalan Makedonların edebiyatı konu 

bakımından Bizans , içerik bakımından ise Makedon edebiyatının nitelik ve 

değerlerini kapsamıĢtır. Söz konusu durum XIV. yüzyılın sonuna kadar devam 

etmiĢtir. Makedon edebiyatına diğer edebiyatlardan intikal eden bazı edebi 

türlerin geçtiği görülmektedir. Ġntikal etme etkinlikleri en çok ekonomik 

durumu iyi olan manastır ve kiliselerde yapılmıĢtır.
55

 Bu durum XIV. yüzyılın 

sonuna kadar sürmüĢtür. Söz konusu yüzyılın sonundan itibaren Makedon 

edebiyatıyla birlikte tüm Balkan milletlerinin edebiyatlarında Türk edebiyatının 

etkisi görülmeye baĢlamıĢtır. 

Türk lirik Ģiiri Makedon edebiyatının bütün türlerine intikal etmiĢtir. Türk 

aĢk hikâyeleri de Makedon aĢk hikâyelerini etkilemiĢtir. Sevinç dolu ve acı ile 

biten Türk aĢk hikâyeleri, aynı veya benzer niteliklerle Makedon aĢk 

hikâyelerine aktarılmıĢtır. Ancak Makedon halk edebiyatına etki eden Türk aĢk 

hikâyelerinin sayısı çok değildir. Makedonlar arasında, nesilden nesile 

aktarılarak bugüne kadar yaĢatılan aĢk hikâyelerinin sadece 11 tanesi Makro 

Tsepenkov,
56

 Kuzman ġapkarev,
57

 ve Stefan Ġ. Verkoviç
58

 tarafından 

derlenmiĢtir. Örneğin: Türk aĢk hikâyesinde evlâdı olmayan bir padiĢah, han, 

                                                 
48  Bkz.:Ћорће М. Пулеоглу,Керамет-ли,Мукеремет-ли Султан Абдул Азиз Азамет 

Ефендимиз Саисинда 

     Чикмиш. Речник. Фјаљор. Лугат. У државној штампарији  таб олунмуш. У Београду 

1875  
49  Bkz.: Х.Поленаковиќ, Избрани дела. Т.6, 160 
50  Ibidem, 160-161 
51 Stefan Verkoviç bu kitabında 360 kelimenin kökenini açıklamıĢtır. Verkoviç “A” harfinde 

bulunan 14 kelimeden 9‟nun Türk kelimesi olduğunu göstermiĢtir. Türkçe olan kelimeler 

Ģunlardır: Al, altin (altın), amayliya (haymalı), anteriya (entari), argat (ırgat), armagan (armağan), 

ater (hatır), aĢik (âĢık) ve acamiya (acemi). Ibid.,119-120 
52 Bkz.: Бьлгарски песни. Сьбрани от Братя Миладиновци-Димитрия и Константина. 

Загреб, вь книгопечатницата на А. Јокича 1861 
53  Х.Поленаковиќ, Избрани дела.Т.6, 103 
54 Ѓеорѓија Пулевски, Одбрани старници. Избор, редакција, предговор и забелешки: Блаже 

Конески. Скопје, Македонска книга 1974, 84 
55  Илија Велев, Поглед кон македонската книжевност во XIV век. – Литературен збор 

(Скопје). Година: XXXVII  (1990). Бр. 1-2, 17-27 
56  М.Цепенков,Op.cit., кн.2.Приказни бр.52,72, 73; кн.3.Приказна бр. 89; кн. бр.4. Приказна 

бр.167 
57  Кузман Шапкарев, Избрани дела. Скопје Мисла 1975. Т.5.Приказни бр. 13, 130 и 190 
58  Стефан И. Верковиќ, Јуѓномакедонски народни приказни.Скопје, Мисла 

1977.Т.I.Приказна бр.33.Т.II.  Приказна бр. 93 
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vezir, ağa, bey veya asilzade mutsuzdur, ızdırap ve acı çekmektedir. Makedon 

aĢk hikâyelerinde de konu aynıdır. Sadece padiĢah, han, vezir, ağa, bey ve 

asilzadenin yerini çar, çorbacı veya üst tabakanın baĢka bir temsilcisi almıĢtır. 

Acı ile biten Makedon aĢk hikâyesinin Ģeması da Türk aĢk hikâyesinin 

kopyasıdır. Her iki hikâyede birbirine kavuĢamayan sevgililer sonunda ölür. 

Makedon aĢk hikâyelerinde “Leylâ ve Mecnun”, “Kerem ile Aslı”, “Ferhat ile 

ġirin”gibi Türk aĢk hikâyelerinin Ģemalarına rastlanmaktadır. 

Türk halk Ģiirinde türküler, koĢmalar ve maniler de Makedon halk Ģiirini 

etkilemiĢtir. Kentlerde ve kasabalarda Türklerle aynı ortamda yaĢayan 

Makedonlar, Türk halk Ģiirinin bazı unsurlarını, Türk müziğini ve özellikle 

manileri, düğün türkülerini ve âdetlerini benimsemiĢlerdir. 

Türk halk Ģiirinin koruyucuları olarak bilinen Türk âĢıkları, Türklerle 

Makedonların ortak mekanlarında yaĢamıĢlardır. Sazlarıyla âĢk Ģiirleri ve 

türküleri okuyan bu âĢıklar hem Türkler, hem Makedonlar tarafından çok 

sevilen ustalarmıĢ. Türk aĢk Ģiirleri ve türkülerini Makedonlar bugün de Türkçe 

olarak söylemektedirler. Günümüzde de bazı Makedon halk Ģiirlerinde Türkçe 

mısralara rastlanmaktadır. Örneğin:  

                                            “Biri katır, biri beygir, 

                                              Biri at, lelum, biri at,  

                                              Katır, beygir sizin olsun, 

                                                  At benim, lelum at benim”
59

 Ģiirinde olduğu gibi. 

Yukarı Debre civarında söylenen bir Makedon halk Ģiirinde Ģu Türkçe 

mısralara rastlanmaktadır: 

                                             “ĠmaĢ oçi kako filcan, 

                                              Yandum aman, 

                                              Yalvaraim, gel yanuma…”
60

 

Makedon halk türkülerinde konu genellikle Тürklerdir. Örneğin: 

Makedonya‟nın TikveĢ ve Ofçabol Bölgesi‟nde söylenen 164 Makedon 

türküsünden 109‟nun konusu Türklerdir veya Türklerle ilgilidir. Bu türkülerde 

çok Türkçe kelime vardır.
61

 

                                                 
59   Кирил Пенушлиски, Одбрани фолклористички трудови.Т.1. Скопје, Македонска книга 

1988, 74 
60  О.Ј.Настева, Op.cit., 16 
61  Aлександар Линин, Тиквешки народни песни. Скопје, Мисла 1978, 5-187 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

103 

 

 

 

Makedonya‟nın Ege kesiminde söylenen 188 Makedon türküsünden 

117‟nde çok sayıda Türkçe kelimeye rastlanmaktadır.
62

 

Çok sayıda Makedon halk hikâyesi ve masalının kaynağı Türk halk 

hikâyelerinde ve masallarında aranmalıdır.
63

 Bu kaynağı bulmak için M. 

Tsepenkov‟un, K. ġapkarev‟in ve S. Ġ.Verkoviç‟in değerledikleri Makedon halk 

hikâye ve masallarını, Pertev Naili Boratav‟ın, Eflâtun Cem Güney‟in ve diğer 

Türk müelliflerinin derledikleri Türk hikâye ve masalları ile karĢılaĢtırmak 

gerekir. Makedon hikâye ve masallarında baĢ kahramanların adları ve diğer 

unsurları Türk hikâye ve masallarından alınmıĢtır. Örneğin: Türk hikâye ve 

masallarında rastlanan ejderhalar, cinler, derviĢler, hocalar, Araplar, 

sadrazamlar, vezirler, kadılar, haramiler, yankesiciler, efendiler, beyler, 

padiĢahlar, sultanlar, periler, seymenler  ve diğer tipler olduğu gibi, Makedon 

halk hikâye ve masallarına intikal etmiĢtir. Makedon hikâye ve masallarında 

çok sayıda Türk yer adlarına da rastlanmaktadır. Örneğin: Stambol<  Ġstanbul, 

Smirna<Ġzmir, Yuskudar<Üsküdar, Erdene<Edirne, Brusa<Bursa…gibi. 

Türk halk hikâye ve masallarında rastlanan uğursuzluk, kısmet, fal, 

falcılık, üfürükçülük, muskacılık ve diğer motifler, Makedon halk hikâye ve 

masallarına da intikal etmiĢtir. Makedon halkı, Türk halk hikâyelerini ve 

masallarını kendi malı gibi benimsemiĢtir. Onlardan bazıları Makedon halkının 

anlayıĢına göre uygulanmıĢ, bazıları ise olduğu gibi alınmıĢtır. 

Türkçe baĢlık ve alt baĢlık taĢıyan bazı Makedon halk hikâyelerinin Türk 

kaynaklı olduğu ihtimali vardır. Çoğu kez Türk ve Makedon halk hikâyeleri ve 

masalları arasındaki benzerlik  ĢaĢırtıcıdır. 

Bazı Makedon halk hikâye ve masallarında toplumun sosyal durumu 

açıklanmıĢtır. Ancak bu hikâyelerde baĢ kiĢiler yine padiĢahlar, sadrazamlar, 

kadılar, zengin tacirler ve çiftlik sahipleri, beyler veya ağalardır. 

Makedon halk fıkralarında en çok Ġtar Peyo adı geçmektedir. Bazı 

Makedon fıkralarında Nasrettin Hoca‟nın adına da rastlanmaktadır. Nasrettin 

Hoca fıkraları Makedon edebiyatına Türk kaynaklarından geçmiĢtir ve Nasrettin 

Hoca yerini Ġtar Peyo almıĢtır. Bu fıkralarda Ġtar Peyo bazen Nasrettin 

Hoca‟dan daha akıllı, daha zeki ve kurnaz gösterilmiĢtir. 

Makedon edebiyatında Türklerle ilgili çok sayıda destan ve efsane de 

yazılmıĢtır. Türklerle iĢbirliği yapan Makedon hükümdarı Makro Kraleviç‟le 

ilgili detanlar çok ünlüdür.
64

  

Makedoncada halen çok sayıda Türk atasözü ve deyimi de 

kullanmaktadır. Makedonlar kendi dillerinde konuĢtukları zaman, düĢünce, 

                                                 
62  Паскал Паскалевски, Народни песни од Егејска Македонија. Скопје, ИМЈ 1959, 5-124 
63  К.Пенушлиски, Одбрани фолклористички трудови. Т.4. Скопје, Македонска книга 1988, 

12-86 
64  Ibid., 58 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

104 

 

 

 

duygu ve isteklerine kesinlik kazandırmak için yüzlerce Türk atasözü veya 

deyimi kullanmıĢlar ve halen kullanmaktadırlar.
65

 

Çok sayıda Makedon atasözünde Türk tarihinden bazı önemli olayların ve 

kiĢilerin, hâttâ 

Hz. Muhammed‟in ve Nasrettin Hoca‟nın adları bile geçmektedir.
66

 

Günümüze kadar toplanan ve derlenen Makedon atasözlerinin ve 

deyimlerinin çoğu Türk atasözlerinin ve deyimlerinin çevirisi veya uygulanmıĢ 

Ģeklidir. 

Makedonya‟nın Struga kentinde ve civarında yaĢayan Makedonlar 

arasında 300, MaleĢova bölgesinde ise çok daha fazla Türk atasözü ve deyimi 

kullanılmaktadır.
67

 

Makedon Folklorunda Türk Etkileri 

Türkler genellikle Makedonya‟nın Ģehirlerinde yaĢadıkları için Türk 

folkloru, Makedon folklorunu, Ģehir-köy istikametinde etkilemiĢtir. XVIII. 

yüzyılın ikinci yarısından ve özellikle Tanzimat‟ın ilânından sonra, Makedon 

köylüsünün Ģehir ve kasabalara inmeye baĢlamasıyla ve çorbacı denilen zengin 

tüccarların meydana gelmesiyle Ģehir-köy yönünde yapılan Türk etkileri 

hızlandırılmıĢtır. Böylece, Türk folkloru, folklor müziği, halk oyunları 

Makedonlar tarafından benimsenmiĢtir. Makedonlar, Türk halk oyunlarından en 

çok çoçek<köçek, dereboyu, gulizar<gülizar, biçak<bıçak havası, 

duzhava<düzhava,yeniyol,penbe<pembe,adana,kalaycisko oro<kalaycılar 

oyunu, ibraim oca<Ġbrahim Hoca ve diğer oyunları benimsemiĢlerdir.
68

 

Makedon Müziğinde Türk Etkileri 

Makedon etnomüzikologları, Türk halk müziğinin ve müzik folklorunun 

da Makedon halk müziği ve müzik folklorunu çok fazla etkilediğini kabul 

etmektedirler.
69

 

Türk çalgıları aracılığıyla çok sayıda Türk müzik parçası ve müzik 

folkloru motifleri Makedon müziğine ve müzik folkloruna intikal etmiĢtir. 

Makedon halk müziğinde kullanılan Türk müzik enstrümanı vardır:
70

 

                                                 
65  Ġsmail Eren, Makedonların KullanmıĢ Oldukları Atasözleri ve Deyimleri. – Sesler (Üsküp). 

Yıl:XI (1975).  

     Sayı:100, 150-160 
66  Ġ.Eren, Güney Ġslav Atasözleri ve Deyimleri. –Türk Kültürü (Ankara).Yıl:XX 

(1982).Sayı:225,153-160 
67  К.Пенушлиски, Одбрани фолклористички трудови. Т.1ж 552 
68  Михајло Димовски, Македонски народни ора. Скопје, Наша книга 1977, 14-209 
69 Методи Симоновски, Ориентализми у тоталној граћи наших народних мелодија. – Звук 

(Београд). Бр. 26-27 (1958), 218 
70  О.Линин, О музичким инструментима македонских Словена. – Звук. Бр.89 (1968), 519-

520 
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Çalgiya<çalgı, gayda, zurla<surla, dayre<daire, kafal<kaval, duduk<düdük, 

tanbura<tambura, kemane<keman, ut, kanon<kanun, tarabuka<darbuka, bozuk, 

ikiteliya< ikitelli, balgama<bağlama, çifteteliya<çiftetelli, boriya<boru, 

borozan<borazan,zilovi<ziller,saz,karaduzen<karadüzen,  cumbuĢ<cümbüĢ…ve 

diğerleri.
71

 

Makedonya‟da çalgılar genellikle Ģehir müzik folkloru geleneğidir ve 

XVIII. yüzyıldan itibaren kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Makedonlar bu müziği 

bugün de Köprülü, Ohri, Pirlepe, Manastır, ĠĢtip, Kavaadar, Negotin, 

Kalkandelen, Gostivar, Üsküp, Selânik, Serez, Demirhisar, Kavala, Drama, 

Ustrumca, Koçana ve diğer yerlerde çalmaktadırlar. Çalgı müziğinde en çok 

rast, hicaz, uĢak ve diğer makamlarda parçalar söylenmektedir.
72

 

Маkedonlar, Türk melodilerinden de faydalanmıĢlardır. Örnek olarak 

Kalkandelen‟de: 

                                        “Oy devoyçe, 

                                          Ti tetovsko yabolçe” ve Pirlepe‟de,  

                                        “Oy ti Patso Drenovçanke, 

                                          Ne stoy pred mene” 

 parçalarının melodileri, “Üsküdar‟a Gider Ġken Bir Mendil Buldum” 

melodisinin aynısıdır.
73

  “Mayka Makedoniya” halk türküsünün melodisi 

Türkçedeki: 

                                         “Çanakkale içinde sıra sıra söğütler, 

                                          ÇıkmıĢ Kemal PaĢa asker öğürtler, 

                                          Of gençliğim eyvah” halk türküsünün aynısıdır.
74

 

Makedon Mimarîsinde Türk Etkileri 

ÇağdaĢ sanat ve mimarînin kaynağı Ortadoğu özellikle Türk mimarîsi ve 

Türk evleridir.
75

 Avrupa onlara bakarak kendi ihtiyaçları için yeni teknik araçlar 

kullanarak evler inĢa etmiĢtir. Avrupalılar, Ortadoğu ve Türk mimarîsini kendi 

Ģartlarına göre uygulamıĢlar ve zamanla bir doğu-batı mimarî sentezi meydana 

getirmiĢlerdir. 

                                                 
71  О.Линин, Народните инструменти во Македонија. Скопје, Македонска книга 1986, 5-17 
72  Боривое Цимревски, Чалгиската традиција во Македонија.Скопје, Македонска книга 

1985,7-8,26-473 
73   О.Ј.Настева, Op.cit., 26-27  
74  Сотир Голабовски, Традиционална и експериментална македонска музика. Скопје, 

Македонска ревија 1984, 40 
75  Михаил Токарев, Значењето на наследената архитектура во создавањето на континуитет 

и идентитет на просторот.–Културно-историско наследство во Македонија 

(Скопје).Год.XVI (1981).Бр.VIII,7-251    



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

106 

 

 

 

Dolayısıyla Türk etkisi de Makedonya‟nın her Ģehir, köy ve kasabasında 

görülmektedir. Makedonya‟nın birçok yeri Safranbolu‟yu andırmaktadır. 

Osmanlı döneminde zengin Makedon tüccarları, Türk mimarîsinden 

ilham alarak binalar, köĢkler, konaklar, hamamlar ve diğer yapılar inĢa 

etmiĢlerdir. Türk motifleri Makedonların inĢa ettikleri köĢk ve konakların iç 

süslemelerinde de kullanılmıĢtır. Bu köĢklerde “Türk odası veya salonu” 

denilen büyük odalar yer almaktadır ve odalar alçak minderlerle döĢenmiĢtir. 

KöĢklerdeki odaların duvarları Türk motifli kilim ve halılarla kaplıdır.
76

 

Dolayısıyla Makedon köyü bu açıdan bir Anadolu köyünü andırmaktadır. 

Makedon Zanaatçılığında Türk Etkileri 

Makedon zanaatçılığı, Türk zanaatçılığının Balkan Ģartlarında uygulanan 

Ģeklidir. Osmanlı döneminde olduğu gibi günümüzde de çoğu zanaatların 

Makedonca adı yoktur. Makedonlar zanaatların çoğu için Türkçe adlar 

kullanmaktadırlar. Ancak Türk zanaat adlarına “-ciya” veya “-çiya” eklerini 

ulayarak kullanmaktadırlar. Örneğin: Abaciya<abacı, açiya<ahçı, 

arabaciya<arabacı,boyaciya<boyacı, çantaciya<çantacı,kunduraciya<kunduracı, 

kuyumciya<kuyumcu,semerciya<semerci,tatliciya<tatlıcı,tufekçiya<tüfekçi,bar

utçiya<barutu, nalanciya<nalancı…ve diğerleri.
77

 

Makedonya‟da Kullanılan Türkçe Toponimler 

Makedonya‟da Hun, Avar, Proto Bulgar, Oğuz, Peçenek, Kuman ve 

Osmanlı Türkleri tarafından verilen çok sayıda Ģehir, köy, kasaba, dağ, bayır, 

tepe, orman, nehir, dere, ova ve diğer adlar günümüzde de kullanılmaktadırlar. 

ġehir, köy ve kasaba adları: Ayranliya<Ayranlı, Alikoç, 

Amzabegovo<Hamzabeğ, Arazliya<Arazlı, Budakova, BaĢiboĢ<BaĢıboĢ, 

Bayramovtsi<Bayramlar, Baltaliya<Baltalı, Bunarçe<Bunarcık, 

Bekirliya<Bekirli, Cumabos<Cumaboz, Cumayliya<Cumalı, Çalakliya<  

Çalıklı,Çardakliya<Çardaklı,Çerkezi<Çerkezler,ÇeĢmemale<ÇeĢmemahalle,De

deli,Demirhisar,Demirkapiya<Demirkapı,Durutliya<Durutlu,Furka<Fırka,Geçe

rliya<Geçerli,Ġdrizovo<Ġdrizova,KadinoSelo<Kadıköy,Kalauzliya<Kılavuzlu,K

anatlartsi<Kanatlar,Karabunar<KarapınarKazandol<Kazandolu,Kocacik<Kocac

ık,Koseliya<Köseli,Kuridere<Kurudere,Kurtamzaliya<Kurthamzalı, 

Kratovo<Kıratova, KuĢkuliya<KuĢkulu, Ocaliya<Hocalı, Selimliya<Selimli, 

Veyseli<Veyselli,Veles,Yonuzliya<Yunuslu…gibi. 

Dağ, tepe ve bayır adları: Babadak<Babadağı, Devebair<Devebayır, 

Karadak<Karadağ,   Karaorman, Kaymakçalan, … gibi. 

                                                 
76   Ibidem, 40 
77 Bkz.: Павле Митевски, Занаетчиството во Охридско-струшкиот регион 1918-1970. 

Скопје, НИО “Студентски збор” 1983, 3-288; Лиљана Минова-Ѓуркова, Статурсот на некои 

турцизми во македонскиот јазик денес. – Литературен збор (Скопјр). Год.  (1991). Бр.5-6, 

29-36 
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Nehir, dere, göl ve geçit adları: Vardar, Radika, Azamdere, Kadina reka  

Kadıdere, Kazanska reka  Kazandere, ġargul  ġargöl, Doyransko Ezero  Doyran 

Gölü…gibi.
78

  

Makedoncada Kullanılan Türkçe Meyve ve Sebze Adları 

Makedonlar kendi dillerinde karĢılığı olmayan birçok meyve ve sebzenin 

de Türkçe adlarını kullanmaktadırlar. 

Meyve adları:Badem, susam, kaysiya<kayısı,limun<limon, 

Ģeftaliya<Ģeftalı, viĢna<viĢne, urma<hurma ...gibi. 

Sebze adları: Bamya, marula<marul, naut<nohut, patlican<patlıcan, 

domat<domatez, arpacik<arpacık...gibi. 

Makedonca‟da Kullanılan Türk Yemek, Tatlı, Ġçki ve Ġçecek Adları 

Makedonlar halen çok sayıda Türk yemek ve pasta adlarını 

kullanmaktadırlar. 

Yemek adları: AĢlama<haĢlama, bungur<bulgur, burek<börek, 

guveç<güveç, kaurma< kavurma, kaymak, kebap, kufte, kofte<köfte, 

musaka<musakka, pastırmayliya<pastırmalı, pilaf<pilav, pita<pite,sarma, 

sucuk, tava, tarana<tarhana, taratur<tarator, yaniya<yahni, yufka gibi... 

Tatlı adları: Baklava, alva<helva, kadaif<kadayıf, sutliyaç<sütlâç, 

Ģekerpare, zerde, lokum, Ģeker, tatliya<tatlı, tulumba...gibi. 

Ġçecek-içki adları:Ayran, boza, çay, kafe<kahve, limunata<limonata, 

salep, yogurt<yoğurt, rakiya<rakı...gibi.    

Makedonların Kullandıkları Türk Adları ve Soyadları 

Makedonlar günümüzde de çok sayıda Türk ad ve soyadlarına bazı ekler 

ulayarak  kullanmaktadırlar. En çok “-ciya”, “-ov”, “-ev”, “-eva”, “-ova” “-ski” 

ve “-ska” eklerini ulamaktadırlar. Türk adlarından en çok rastlananların arasında 

Atlana, Bilbil<Bülbül, Denis< Deniz, Fidan, Fidana, Fidanka, Fidanço, 

Guveza<Güvez,  Guzela<Güzel, Guzelka<Güzel, Karanfil, Stambole<Ġstanbul, 

Stambolka, Uzun, Vezira, ViĢnya<ViĢne … ve diğer adlar bulunmaktadır. 

Türk soyadlarının arasında Abaciya, Abaciev, Altiparmakova, Altanciev, 

Alvacievski, Arabaciev, Arnautovski, AĢçiya, Atmaca, Bakalov, Bardakliev, 

Bayraktarov, Bekarev, Bekarov, Borozanov, BoĢnakovski, Boyaciski, 

Cambazov, ÇauĢev, Çolakoski, DelibaĢev, Demirski, Demirciev, Demiroski, 

DeribaĢev, Doganciya, Gavazov, Halaçev, Hanciski, Kafeciski, Kalayciski, 

Karaca, KarabaĢev, Karadagli, Karadere, Karagozov, Karakaçanov, 

Karacaferov, KarakaĢev, Kartalov, Keramitçieva, Kitapov, Kocaman, Kosev, 

                                                 
78 Љубица Станковска, Интерпретација на географската терминологија во топонимијата на 

Полог. – Литературен збор. Год. XXXIII (1968). Кн.4, 29-37 
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Kumurciev, Kuyunciev, Lezetlieva, MaraĢ, Misirkov, Mumciya, Muratovski, 

Ortakov, Osmanli, Pelivanov, Salçiev, Samarciev, Simsarov, Sapunciya, 

Saraçev, Sarafov, Sarayliya, Sezov, Serdarovski, Seymenov, Sinanoski, 

Suvariev, ġapkarev, ġainovski, ġekerciev, ġiĢko, Terviya, Terzioski, Topçiev, 

Topçiovski, Tucarev, Tucarova, Tucarovski, Vardarski, Yurukov, Yurukova, 

Yurukovski ve diğer soyadlar bulunmaktadır.  

Makedonca‟da Halen Kullanılan Türkçe Sözcükler 

1944 yılında Makedonya Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra 

Makedonca da kullanılmaya baĢladı. Yeni kurulan devletin yöneticileri 

tarafından verilen bir emirle Makedon dili ve edebiyatından ilk olarak Türkçe 

daha sonra ise Bulgarca, Sırp-Hırvatça, Rumca, Ulahça ve diğer kelimelerin 

atılması istendi. Bu Emire uyan eğitim, öğrenim, kültür ve bilim müesseseleri, 

basın ve yayın kurumları “yabancı” kelimelerin atılması etkinliğine baĢladılar. 

Böylece Makedonlar, Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonraki yıllarda çok sayıda 

yabancı, özellikle Türkçe kelimeyi atmaya çalıĢtılar. Ancak karĢılığını 

bulamadıklarından dolayı bugün edebi dillerinde ve sözlüklerinde 3000,
79

 halk 

dillerinde ise çok daha fazla Türkçe kelime kullanılmaktadırlar. Makedonca 

sözlüğünün A harfinde halen 296, B harfinde 323, C harfinde 70, Ç‟de 197, 

D‟de 113, E‟de 38, F‟de 76, G‟de 103, H‟de 14, Ġ‟de 71, J‟de 2, K‟da 561, L‟de 

43, M‟de 186, N‟de 30, O‟da 26, P‟de 48, R‟de 24, S‟de 244, ġ‟de 81, T‟de 

217, U‟da 22, V‟de 30, Y‟de 71 ve Z‟de 74 Türkçe kelime vardır. 

Makedonca‟da karĢılığı olmadığından dolayı benimsenen Türkçe 

kelimelerin bazıları Ģunlardır: Abaciya, afion, alva, ambar, han, arpacik, arĢin, 

acamiya, badem, baklava, bamya, barut, barutçiya, bacanak, berber, bitpazar, 

boza, boya, boyaciya, bungur, bunar, burek, ceb, cezve, ciger, çay, çakal, 

çakiya, çalgiya, çardak, çeiz, çekrek, çelik, çengel, çeĢma, çizma, çirak, çorap, 

çorba, dayre, dunum, dulak, dustaban, duĢeme, esnaf, falaka, futsan, fener, 

filcan, fiĢek, furna, gayda, gergef, gevrek, guveç, hisar, insaf, kafal, kazan, 

kazanciya, kaymak, kalay, kalfa, kana, kandilo, katran, kafe, kel, kepenek, kese, 

kibrit, kiler, kilim, komar, komarcia, koriya, kumur, kurk, kundak, kurĢum, 

kutiya, lale, lamba, leblebiya, lokum, mahala, mayasil, maymun, masa, meana, 

megdan, mendil, mengeme, musaka, nalbant, naut, niĢan, niĢanciya, oka, ortak, 

ocak, oĢav, pazar, pambuk, parçe, pastırma, patlican, podrum, pumpa, rakiya, 

reze, sat, salata, salep, samar, saraç, sarma, simit, 

Sofra, susam, sutliaç, Ģal, Ģeker, ĢimĢir, ĢiĢe, sirup, tava, tavan, tapiya, 

tencere, tepsiya, top, topçiya, torba, tula, tulum, tulup, tutun, urda, varak, 

yogurt, yorgan, yorgovan, yonca, zanat, zanaetçiya, zeytin, zenbil, zurla… 

                                                 
79  Bkz.:Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања.Составувачи:Тодор 

Димитровски, Т.Стаматовски. Скопје, Македонска книга 1986, 3-1706;  Коста Пеев, 

Кукушкиот говор. Скопје, НИО `Студентски збор` 1988, 14-359 
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Makedonların Türkleri Örnek Almaları 

Osmanlı padiĢahları, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda yaĢayan azınlıklara 

sağladıkları temel hak ve hürriyetler ile onların hayır dualarını almıĢlardır. Bu 

gerçeği dile getiren Georgi Puleoğlu, “Ġmparatorluk‟ta yaĢayan bütün 

azınlıklara kendi dillerinde konuĢmayı, okumayı ve diğer hak ve hürriyetleri 

sağladığından ötürü, Allah, Abdül Aziz Azamet Sultan Hazretlerine uzun ömür 

versin”
80

 diye dua etmiĢtir. 

1874 yılında PadiĢah, Rum metropoliti yerine Bulgar metropolitinin tayin 

edilmesiyle ilgili çıkarttığı fermanla Ohri Ortodoksları‟nı sevindirmiĢ ve onların 

hayır dualarını almıĢtır. Bu olaydan dolayı ünlü Makedon Ģairi Grigor Pırliçev, 

PadiĢah‟a bir mersiye yazmıĢtır. Mersiyede, PadiĢah‟a övgüler yağdırmıĢ, 

Ģükranlarını ve Ortodoks halkının hayır dualarını dile getirmiĢtir.
81

 

Grigor Pırliçev, Ohri‟de yaĢayan Hıristiyanlar arasında mevcut olan 

kavgaların ve anlaĢmazlıkların kötü neticelerinden bahsederken, her zaman Ohri 

Türkleri‟nin birbirlerine karĢı besledikleri saygı ve sevgiyi, ana-babalara, 

yaĢlılara, yabancılara ve konuklara karĢı gösterdikleri ilgiyi ve diğer meziyetleri 

örnek göstererek Ģöyle yazmıĢtır: “Kendimize, Hıristiyan dememeliyiz, çünkü 

yaptığımız kötü hareketler Hıristiyanlığa yakıĢmıyor… Biz her zaman Türkleri 

örnek almalıyız. Çünkü onlar, birbirleriyle çok iyi anlaĢıyorlar, birbirlerine 

kardeĢ gibi yardım ediyorlar. Biz Türklerin, ana ve babalarına, yaĢlılara, 

misafirlere ve herkese gösterdikleri hürmeti, sevgiyi ve saygıyı örnek almalıyız. 

Türklerdeki konukseverlik ve yabancılara karĢı gösterdikleri saygı maalesef 

bizde yoktur. Türkler, yabancıları sokakta, aç ve susuz bırakmıyorlar. 

Kendilerine yapılan iyiliği ölünceye kadar unutmuyorlar. Onlarda var olan insaf 

bizde yoktur. Onlar, yaptığın bir hata yüzünden veya düĢtüğün zor durumda 

“lütfen” dediğin zaman seni anında affetmeye hazırlar. Bize gelince, biz 

Hıristiyan olduğumuza güvenerek, cennete gideceğimizi düĢünüyoruz. Fakat ne 

yazık ki, çok yanılıyoruz”.
82

 

Sonuç olarak yüzyıllarca ortak toprakları paylaĢan Türkler ve 

Makedonlar her alanda etkileĢim yoluna gitmiĢlerdir ve bu etkileĢim genellikle 

Türklerden Makedonlara intikal eden zengin kültürle ortaya çıkmıĢtır. 

Makalemizde bu konuda örnekler sunmaya çalıĢtık. Dolayısıyla Makedon 

kültürünün tüm alanlarında Türk kültürünün etkileri görülmüĢ ve bu etkiler 

günümüze kadar yoğun bir Ģekilde varlığını sürdürmektedir. 

 

 

 

                                                 
80  Bkz.: Ѓ.Пулевски, Одбрани статии, 84 
81  Г.Прличев, Op.cit., 132 
82  Bkz.: Х.Поленаковиќ, Избрани дела.Т.4, 452 
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TÜRK – MOĞOL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

 (Tarih Yazım Analizi) 

Maydanali ZERE

 

 

ÖZET 

Türk-Moğol hukuku ve mevzuatı kaynaklarının kapsamlı analizi, göçebe 

oluĢumunun idari ve siyasi sistemini, sosyal yapısını anlamakta yardımcı olur. 

Cengizhan‟ın Yası ve Türk-Moğol Töre hukukunun çoğu kaynakları üzerinde 

yapılan tarihi analiz, Türk-Moğol halkları siyasi-hukuksal sisteminin 

problemlerine, diyalektik değiĢmelerine değinilecektir. Töre kavramı, Türk ve 

Moğol mevzuatında benzerlik göstermektedir. Türkler‟in Töre‟si, yüksek bir 

hukuksal standart sistemi olarak gösterilmektedir. Töre anlayıĢı, konfederasyon 

Moğol imparatorluğunun iç ve askeri siyasetini temsil eden hukuki kaynaktır. 

Yeni Türk-Moğol Töre mevzuatı, toplumun faaliyetlerini ve iliĢkilerini 

düzenleyen kurallarının bütününden yöneticinin yasal ve gerçekçi ölçütü olan 

yönetim Ģekline değiĢmiĢtir. Cengizhan Ġmparatorluğu‟nun yeni hukuki 

düzenlemelerini getirmesi, ulu Yasa‟yı ortaya çıkardı. Ġmparatorluğun ihtiyaç 

ve taleplerine uygun yasa sistemi; sadece kamu, idari, cezai, ticari, ekonomik, 

askeri ve vergi gibi tüm alanın haklarını düzenliyordu. Cengizhan‟ın Yası ve 

Töre Türk-Moğol mevzuatı Moğol imparatorluğunun yasal oluĢması ve 

geliĢmesine önemli faktör olarak gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yası, Töre, Türk-Moğol mevzuatı, Moğol 

Ġmparatorluğu,Türk kağanları, ulu Yasa. 

 

 

SOURCES TURKO-MONGOLĠAN LEGĠSLATĠON 

ABSTRACT 

Main sources of Turко-Mongolian legislation Törе and Yasy Chinghis 

Khan are considered in this article. The Presented analysis of the history works 

is denoted study of the problems and trend of the dialectical change politician-

legal system Turко-Mongolian folk. New Turkish-Mongol Töre legislation has 

changed from rules regulating the activities and relationships of the community 

to administrative realistic and legal criteria changes. Çengizhan uncover the 

Great Yası, a law system suitable to the Empire's needs and demands.  It is 

shown the importance and essence of Turко-Mongolian legislation Törе and 

Yasy Chinghis Khan as the main factor of the adding and natural operation to 
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Mongolian empire. 

Keywords: Yasy, Töre, Turко-Mongolian legislation, Mongolian 

Empire, Türk Kakhans, Great Yasa. 

 

GiriĢ 

Bilimsel olarak tarih biliminin çağdaĢ düzeyi, büyük ölçüde tarih 

kaynaklarını öğrenmekten geçen uzun süreli çalıĢmaların elde edilen sonucudur. 

Bu nedenle, Türk – Moğol hukuku ve mevzuatı kaynaklarına baĢvurmak; tarihi 

sorumluluğu gerektirir. Olguları araĢtırmada ilerlemeyi sağlar ve göçebe 

toplumların siyasi sistemi iĢleyiĢindeki temel yasaların belirlenmesine katkıda 

bulunur. Yapılan analiz tanımlamalarında, yeni fikirler geliĢtirmek, kaynakların 

türü ve karakterini (özelliğini) belirlemek çok önemlidir. 

Tarihsel araĢtırmalarda eski ve ortaçağ kaynaklarının kapsamlı analizi, 

göçebe oluĢumunun idari ve siyasi sistemi iĢleyiĢini yeniden düzenler ve sosyal 

yapı, yeni kategori ve grupları ile ilgili geniĢ bir fikir sağlar.  

Tarih bilimin eskiye dönük (retrospektif) karakteri ve yeni yaklaĢımları 

üretme gerekliliği, tarihi kaynakları öğrenme aracılığıyla tabi dalgalanmalar ve 

olayların değiĢimlerini öğrenmemizi sağlar. Temel amaç, tarihi kaynakların ve 

tarihi bilimsel fikirlerin birleĢimiyle tarihsel sentezi oluĢturmak için, tarihte 

gerçekleĢmiĢ tüm etkenleri kapsamlı olarak kayıt altında tutmaktır. Tarihin 

teorik temelini anlamamızda, sadece yeni tutumlar ve yeni yaklaĢımlar, tarih 

ilminde yeni durumlar oluĢturur.  

Töre 

Tarihin geçmiĢi, tarihi kaynaklarda bize göstermektedir ki, çağdaĢ 

epistemoloji bakıĢ açısından tarihi öğrenme metodu çok yönlü ve kapsamlı 

Ģekilde tanımlanabilir. 

ÇağdaĢ tarih bilimi araĢtırma çalıĢmalarında, göçebe oluĢumuna özgü 

toplumsal bilinci göstermektedir. Töre anlayıĢı, sadece normatif kural ve 

durumların tamamına inmemektedir. 

Batılı namodolog P.Golden, eski Türklerin yasama ve devlet gelenekleri, 

Moğol Ġmparatorluğun put, siyasi - toplumsal biçimi iĢlemlerine de yansıdığını 

belirtmektedir (Golden, 1982: 73). 

ÇağdaĢ tarihi araĢtırmaların en önemli sorunlarından biri, Asya‟daki eski 

ve ortaçağ göçebelerin baĢlı safhalardaki siyasi genlerin yeniden yapılandırma 

aĢamalarındaki deneme çalıĢmaları olmuĢtur.  

T.J. Barfild kendi araĢtırmalarında, göçebe kültürüne özel (özgü) bir 

sistem olarak bakmakta ve belli değiĢikliklerin nedenini çevresel ve sosyal 
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koĢullara uyum sağlama ihtiyacı ile ilgili bağdaĢtığını belirtmektedir. Amerikalı 

yazara göre, göçebe devleti, “konfederasyon imparatorluğu” olarak otokrattık ve 

devletle ilgili iç ve askeri siyaseti temsil etmiĢtir (Barfild, 2009: 43). 

Her ne olursa olsun, araĢtırma çalıĢmaları ve çağdaĢ çözümleme 

yöntemlerinde, “töre” kavramı anlayıĢı öncelikle,  iktidar, yönetim ve 

hükümdarlık statü bakımından hem Türklerde, hem Moğollarda benzerlik 

göstermektedir. Türk ve Moğol gelenekleri iç içe geçmiĢ ve göçebe haklarının 

temel kaynaklarına dönüĢmüĢlerdir. 

Rus araĢtırmacısı R.Poçekayev (Poçekayev, 2004: 541) karĢılaĢtırmalı 

analitik yönteminde, ortaçağ kaynağı olan  “töre”‟yi araĢtırmakta ve evrimsel 

değiĢimleri içeriğinde değil, yasanın temel prensiplerinde yatmakta olduğunu 

belirtmektedir. Analitik çalıĢmalar sırasında, Türkler‟ün töre‟si, insanların isteği 

dıĢında yüksek bir yasa olarak varlığını ispatlamıĢtır. Tüm göçebe temsilcileri 

ve yüksek yetkililer dahi herkes bu yasaya uyumak zorundaydılar. Türk 

devletlerinde ve Türk yüksek yönetimlerin iĢlemlerinde “töre”, hukuksal 

standart sistemi olarak kabul görülmüĢtür. 

ÇağdaĢ strüktürel yaklaĢımlarda, diyalektik değiĢimlerin doğası ve varlığı 

bakımından “töre”nin durumu iki temel sonuca ayrılmaktadır: 

1. Han yasama iĢlevini yitirdiği için ve diğerleri gibi töre‟yi değiĢtirme 

hakkı olmaksızın Tanrının kurallarına uyumak zorundaydı. 

2. Kesin (belirli) standart sistemleri çerçevesinde iĢlev gören “töre” 

(yazılı veya yazılı olmayan), bazı kesin kurulmayan prensiplere dönüĢmüĢtür 

(Poçekayev, 2004: 535).  

AraĢtırma paradigmaları, Türk hükümdarlarının yasal iĢlemlerindeki 

belirli sınırlılıkların varlığını inkâr etmiyor. Onlar kendi kanuni çalıĢmalarında 

siyasi politikalarını, toplantı ve Kurultay gibi çabalarla anlaĢmaları 

gerektiriyordu. Han‟ın karar ve inisyatiflerini yardımcıları yerine getirmeleri 

gerektiriyordu, eğer bu kararlar onların haklarına aykırı olduğuna dair itirazda 

bulunsalar, ya da onların eski geleneklerine aykırı olduğunu dile getirseler 

(dolaysıyla belirli kural ve huzur bozulurdu), han‟a uyumak zorunda değillerdi. 

Hatta onu bırakabilir ya da göç ettirebilirlerdi. Yani, Han (Kağan) mevcut 

hakların (yetkinin) tutsağı olmuĢ ve eski geleneklerdeki kuralları değiĢtirmek 

için kendi yargılarını kabul ettirememiĢtir. 

Amerikalı bilim adamı A.M.Hazanov‟a göre, Türk kağanları, hatta 

onlardan önceki soyları siyunnu, kendi köklerinin din fikri nasihatini yapmıĢ ve 

kutsal hak yönetimini onaylamıĢtır. Ancak, onların itirazlarında dünyayı 

yönetmek için hiçbir zaman Tanrıya inanç belgesi olmamıĢtır. Fakat Türk 

kağanları her zaman, dünyanın her tarafındaki halkı boyun eğdirdiklerini iddia 

etmekteydi, böylelikle onlar dünyayı değil, ancak göçebe ve Avrasya 
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coğrafyasındaki bozkırları ve sahip oldukları hakkında bahsediyorlardı 

(Hazanov, 2005: 387).  

Batılı araĢtırmacı J. Fletçer, Moğol toplumunun temel prensip ve yönetim 

yöntemi ile ilgili çalıĢmalarında Ģunları belirtmektedir:  “Han‟ın, denetimi 

kuvvetlendirmesi, dünya Tengrisine olan inancı ideolojisiyle, Tanrının verdiği 

zafere ve ateĢe ibadet, bunun yanı sıra Ġran ve Hindistan‟a göç eden eski 

Aryan‟dan gelen tektanrıcılıkla bağdaĢmaktadır”. Evrensel yüce tanrı fikri; yüce 

tanrı, evrensel dünya üzerinde kendi hâkimiyetini kurmak için tek yönetici tayin 

edebilecek yeryüzündeki tek evrensel imkânı içermektedir (Fletcher, 2004:  

231).  

Bu yüzden, meydana gelen kesin ve rasyonel Türk sistemi olan “töre”, 

Moğol devleti kurulması esnasında kayıplara uğramıĢ ve Ģimdi ise, eski güçlü 

bozkır imparatorluklarının biri haline gelmiĢtir. Yukarıda gösterilen, yani, 

meydana gelen bu eğilimlerin nedeni, tam bir karizmatik olarak tüm yönetim 

fonksiyonlarını yerine getiremeyecek kadar sosyal ve siyasi yapısının 

karmaĢıklığından kaynaklanmaktadır. Böylece iktidarın uzmanlık alanı, 

toplumun geliĢmiĢliği ve yapılandırılmasına göre daha derin yer almıĢtır. 

E.Ġ.Kıçanov, evrensel siyasi ve hukuki süreçlerini Ģöyle tanımlamaktadır: 

Orta Asya‟daki iyi bilinen tüm büyük göçebe devletleri, egemen yüksek iktidar 

yöneticileri olarak (ġanyu, Kagan, Han), yurt içi hem dıĢında önemli nitelik 

taĢıdıklarını belirtmektedir. Yüksek otorite iktidarın ve onların organlarının 

görevlerinden biri, cezai ve hukuki iĢleri belli bir düzen çerçevesinde çözmektir. 

Egemen yüksek iktidarın, devletin, dolaysıyla yeni iktidar yönetimi ve devlet 

normlarında belirlenen bütün yetkili veya yüksek otorite tarafından belirlenen 

kural hakları olarak, normal koĢullardaki gibi kendi kaynaklarına sahipti 

(Kıçanov, 2004: 484). 

Tarihi kaynaklarla ilgili çalıĢmalarda tahmini eğilimler, göçebe 

toplumların siyasi ve hukuki sistemlerinin oluĢumu ve iĢleyiĢi çerçevesinde 

soruların (meselelerin) tanımı olarak düĢünülebilir. 

Tarih kaynakların çok yönlü veya kapsamlı karmaĢık analizi temelinde 

tarihsel düĢüncenin geliĢtirilmesi, kriterlerin oluĢturulması ve sınıflandırmaların 

değerlendirilmesi gerekliliğini göstermektedir.  

Göçebe toplumunun yeni örgütlerinde, sosyal – siyasi yapı, yönetim 

sistemi ve hukuk normları araĢtırmalarına ihtiyaç doğmuĢtur. Yeni yöntemleri 

kullanım sırasında kaynak tabanlarının geniĢliği (dilbilimleri kaynaklar, soy 

efsaneleri, folklor), göçebe devletlerin ve onların modelleĢme sürecindeki siyasi 

- hukuksal sistem geliĢimleri ve oluĢumları ile ilgili sorunları araĢtırmada çok 

yönlü (geniĢ) olanaklar sağlar. 

Göçebe ve yerleĢik oluĢumların, tarımsal ve toprak alanların, sosyal – 

kültürel ve siyasi sentezin kademeli olarak güçlenmesi, siyasi – hukuki 
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sistemin, bağımlılığın ve sosyal kategori ve grupların türevleĢmesinin 

(çeĢitlenmesi) sağlamlaĢtırılmasına katkıda bulunmuĢtur. Hükümdar, askeri 

devlet mekanizmasına dayanmak zorunda kalmıĢ ve han imparator halkı önünde 

çok sayıda yönetim araçlarının ve ceza verme yetkisini sahibi olarak çıkmıĢtır 

(örneğin, askeri kamplara katılmak, Moğol ordusunda katı disiplin uygulama, 

askeri yönetimde kontrol etme vs.). ĠĢte böyle göçebe toplumlarının 

yönetiminde döngüsel değiĢimler belirlenirmiĢtir. 

ÇağdaĢ araĢtırmacılardan biri olan S.A.Vasyutin, Moğol 

Ġmparatorluğu‟nun ideolojik sisteminde etnik kültürel bütünlüğün olasılığını 

reddeder. (böylesi imparatorlu ideoloji taĢıyıcılar, sadece Moğolların kendileri 

ve hatta seçkin tabakalarıdır). XII. yüzyılın ortasında, Cengiz Han askerlerinin 

fethetme eylemeleri sonucunda devlet içinde göçebe toprakları olarak baĢlıca 

yerleri ve yerleĢik halkı girmiĢtir. Moğol Ġmparatorluğu, her çeĢit siyasi, 

ekonomik, etnik, dini alanlar ve diğer alt sistem dahil olmak üzere büyük 

Ġmparatorluğa dönüĢtürülmüĢtür (uluslar, “kanatlar”, ondalık daire parçası 

sistemi, kabile yapıları, vaha (oazis), Ģehirler ve tarımsal topraklar, inançlı 

topluluklar vs.). Bu, göçebe Ġmparator tertiplerindeki (düzenlemelerindeki) 

Moğol Ġmparatorluğunu kendisinden öncekilerden ayırt eden (farklılığını ortaya 

koyan) fethetme çeĢitlerine has bir ortakyaĢarlıklarıdır (özellikleridir) (Basiutin, 

2005: 271). 

Nomadolog (göçebe) araĢtırmacılar, eski Türklerin ve ortaçağ 

dönemindeki Moğolların geliĢmiĢlik düzeyini analiz ederek,  hukuksal 

normların insanlar hatta hükümdarlar tarafından değil, yüce Tanrı tarafından 

geldiğine dair algılamaların olduğuna dair sonuca varıyorlar. 

T.D.Skrınnikova, Türk – Moğol hukuki kaynaklarıyla ilgili yeni 

yaklaĢımlarda “töre‟nin” çeliĢkili yönlerini bize Ģöyle tanımlamaktadır: 

“doğanın denge ve uyumunu sağlayan ve toplumun kurallarına dayanırsak 

“töre”, yasanın henüz anlamıdır”. AraĢtırmacıya göre, “töre” ikili yapıyı 

içermektedir: birincisi, toplumun etkinliklerini ve iliĢkilerini düzenleyen 

kuralların bütünü, ikincisi ise, yöneticinin yasal ve gerçekçi ölçütü olan yönetim 

Ģeklidir (Skrınnikova, 1997: 47). 

N.N.Kradin (Kradin, 2002: 192) ve diğer araĢtırmacılar, eski ve ortaçağ 

Moğol devletlerinin hükümdarlar (yönetici) rolünü, göçebe toplumun kutsal 

Tanrı arasındaki arabulucusu olarak belirtmektedir. Böylesi bir toplumda 

hükümdarın görevleri, himayesindekilerin manevi, ilahi (Tanrısal), ve toplumsal 

iliĢkilerde uyumu sağlamak, devlet ve toplumda düzeni korumayı üstlenmektir. 

Bu konuyla ilgili V.V.Trepalov, ikna edici bir Ģekilde, “Moğol 

Ġmparatorluğunun üstün güç doktrini, genel olarak eski Türklerin temelinde 

meydana geldiği, Kağan unvanının yeniden kurulduğu ve tam olarak ilahiyatla 

(Tanrısal) bağlantısını yansıtan unvanların tüm formülü kazandığını” 

belirtmektedir (Trepalov, 1993: 74).  
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Yası 

Türk ve Moğol gelenekleri “Yası” (yasa anlamına gelmektedir) 

konusunda iç içe geçmiĢtir (yakınlık göstermektedir). Cengizhan‟ın siyasi – 

hukuki yeniden düzenlemeleri, ulu Yasa‟nın ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. 

Onun yeni Ġmparatorluk düzene etkisi, kökten tüm eski gelenekleri değiĢtirerek, 

Moğol kabilelerinin yeniden kurulmasına yol açmıĢtır. Cengiz Han, direniĢ 

olmaksızın da eski düzenin bozulmayacağını biliyordu. Bu yüzden birkaç 

aĢamadan oluĢan kendi reformlarını yürütüyordu.  

Saklanan “Yasa” makalelerinin her birini Ģu konular çerçevesinde 

gruplaĢtırmak mümkündür, örneğin; uluslararası iliĢkiler, dini meseleler, yüksek 

iktidar, devlet yapısı ve fethedilen topraklar yönetimi, askeri konular ve avcılık 

tüzükleri, vergi ve mükellefiyet, köleler tüzüğü, medeni hukuk, ceza hukuku ve 

yatırma (hapis) cezaları.  

“Yasa”, kamu, idari, cezai, ticari, ekonomik, askeri ve vergi (Vernadski, 

2005: 280-291) gibi tüm alanın haklarını düzenliyordu. Yasa‟nın görevi, 

yasaların kurallarını derginlemek değil, yeni Ġmparatorluğun ihtiyacına uygun 

yeni yasaların kurallarını oluĢturmak idi. Yasa genel olarak normal haklara 

değinmez. Yasa, aile ve soy köküne karıĢmaz, sadece mevcut kuralları onaylar. 

Çoğu durumlarda Yasa, Han Ġmparatorluğunun yeni ortaya çıkan ihtiyaç ve 

taleplerine uygun yeni yasa kurallarını oluĢturur. Ġmparatorluğun kanun ve yasa 

kurucusu olan Yasa, “töre”‟nin esas kural ve prensiplerinden çıkmıĢtır. Tüm bu 

direniĢ, Ġmparatorluğun siyasi – hukuki sisteminde yerini almak için, hiçbir 

engel olmaksızın yeni yasama organına evrimsel ve ilerici Ģekilde sağlamaktır. 

Cengiz Han yasamalarının büyük değeri ve maanası, onun esnekliğinde 

yatmaktadır. Ayrıca, eski Türk – Moğol hukuk kurallarını, hem Çin ve Ġran ve 

diğer komĢu ülkelerin en iyi fonksiyonel hukuki yönlerini benimsemiĢtir. 

ÇağdaĢ araĢtırma prensiplerin geliĢme düzeyi, temel Yasa, Cengiz Han 

kaynakları ile ilgili analitik çalıĢmalarda yeni nitelik yöntem gerekliliğini 

belirtmektedir. Yasa Cengiz Han‟ın yardımıyla, Türk - Moğol göçebe toplumu 

ve Moğol Ġmparatorluğu‟nun yeniden düzenleme yapısı modeli, derinden ortak 

eğilimleri ve evrimsel hukuki sistemleri yönleri, sosyal, kültürel ve siyasi 

alanda göçebelerin bağları ve iĢbirlikleri, bunun yanı sıra mevcut konu 

çerçevesinde araĢtırılmakta olan problemin yöntembilimi daha iyi anlaĢılmasına 

katkıda bulunabilir. 
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SONUÇ 

Tarihsel düĢüncelerde çağdaĢ ilerleme, göçebe sisteminde önemli yer alan 

sosyal ve siyasi düzenleme alanı olarak, yasama ve hukuki kaynakları 

sunmaktadır. Dolaysıyla, tarihi araĢtırmaların kapsamlı bir analiz temelinde 

göçebe toplumların yapısı ve hukuki sistemlerinin dönüĢüm süreci tarihi görevi 

tamamlamakta ve temel yasama iĢlemlerini belirlerken olguların özünü 

incelemede niteliksel ilerlemede katkıda bulunur.   

Türk – Moğol hukuku eserlerindeki tarih bilimi analizlerin ortak 

sorunlarına derinleĢmek, yeni hedefler çözmekte, tarih bilimine ve tarihi bilimin 

nesnel bilinç yapımına katkıda bulunur. 

ÇağdaĢ tarih biliminde yönetimsel, hukuksal, göçebelerin sosyal sistemi 

ve yeni yöntemlerle araĢtırma temelinde tasarlama gibi alanlarda 

güncelleĢtirmeler, yeni araĢtırma yöntemleri temelinde, bileĢik sürecinde 

göçebelerin diyalektik geliĢme modeli bütünlüğünü sağlayabilir 
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ÖZET 

Günümüzde tüm kurum ve kuruluĢların kendilerini çevreleyen kurumsal 

çevreleri ile sürekli iletiĢim ve iĢbirliği halinde olmaları, bilgi alıĢveriĢinde 

bulunmaları dinamik bir çevre içinde yaĢamanın ön koĢulu haline gelmiĢtir. Bu 

nedenle dıĢ çevrenin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi, 

bu konularda meydana gelen değiĢimlerin takip edilmesi, bir eğitim kurumu 

olarak Ege Üniversitesi‟nin daha kaliteli bir eğitim anlayıĢıyla, beklentiler 

çerçevesinde gerekli değiĢim ve dönüĢümleri gerçekleĢtirmesini mümkün 

kılabilecektir.  

Üniversite-sanayi iĢbirliği odağında gerçekleĢtirilen Ġzmir iĢ dünyasının 

Ege Üniversitesi‟nden Beklentileri konulu çalıĢma Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟e 

katkı boyutlarının neler olduğu ve bu boyutların etki derecesinin ortaya 

çıkarılması amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite- Sanayi ĠĢbirliği, Sanayinin Beklentileri. 
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COOPERATION OF UNIVERSITY-INDUSTRY AND THE 

EXPECTATIONS OF THE INDUSTRY FROM UNIVERSITIES: 

“A RESEARCH ON THE EXPECTIONS OF IZMIR BUSINESS 

WORLD FROM THE EGEUNIVERSITY” 

 

ABSTRACT 

Nowadays, it has become a pre-condition for living in a dynamic 

environment for all institutions and corporations to be constatntly in 

communication and cooperation with their institutional environments and share 

information with them. For this reason, knowing the wants, needs and 

expections of the external environment and following these changes will enable 

Ege University as an educational institution with a higher quality of education 

approach to make the necessary changes and transformations, in accordance 

with these expectations. 

This study focused on university-industry cooperation and Izmir business 

world‟s expectations from Ege University has been made with the aim of 

discovering the contribution dimensions of Ege University on Izmir and 

determining their effect levels.   

Keywords: Cooperatıon of University-Industry, Expectatioans of 

Industry. 

 

ÜNĠVERSĠTE-SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠ VE SANAYĠNĠN 

ÜNĠVERSĠTELERDEN BEKLENTĠLERĠ 

Bilgi toplumu olarak isimlendirilen yeni yapının lokomotif gücü, bilgi ve 

teknolojidir, oluĢan bu toplum yapısı özellikle bilgi ve teknoloji unsurları ile 

hayat bulmaktadır. OluĢan yeni toplumsal yapılanmada sürekli öğrenme diğer 

bir ifade ile hayat boyu öğrenme önemli yer tutmaktadır. Bilgi toplumunda 

bilgi, toplumun temel eksenini oluĢturmakta büyük bir güç olarak kabul 

edilmekte, yeni toplum bilgi etrafında örgütlenmektedir.  

Kurumların baĢarısı için temel kaynaklardan birisi haline gelen bilgi ile 

birlikte örgütlerin daha kaliteli ürünler üretebilmeleri, daha yaratıcı olabilmeleri 

ve verimliliklerinin artıĢ gösteren bir ivme kazanması söz konusu 

olabilmektedir. Günümüz pazar ortamının koĢulları açısından 

değerlendirildiğinde bilgiyi kullanamayan yapılanmaların kendilerini organize 

edebilmelerinin mümkün olmadığına Ģahit olunmaktadır. 
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Bilginin diğer üretim faktörlerinin aksine paylaĢıldıkça değer kazanması, 

bilgi paylaĢımı neticesinde hem bilginin değerinin artmasını hem de örgüt 

baĢarısına katkı sağlayacak yeni düĢüncelerin oluĢmasını beraberinde 

getirmektedir.  

Bilginin böylesi bir güç haline geldiği günümüzde, “…bilgiye odaklı 

politikaları devam ettirebilecek iradeye sahip bazı geliĢmiĢ ülkelerde yeni 

eğilimler oluĢmaya baĢlamıĢtır. Giderek azalmakta olan madenler, aĢırı enerji 

tüketimi, çevreye verilen zararlar gibi nedenlerle  dünyanın geleceği ile ilgili 

endiĢeler farklı bakıĢ açılarını ve buna bağlı olarak da yeni araĢtırmaları 

hızlandırmıĢtır. Ġkibinli yıllarda ülkeler arası yarıĢta bireysel baĢarıların toplamı 

çok etkili olacaktır. Bu baĢarılar için gerekli ortam farklı kesimlerin beraber 

çalıĢma istek ve yetkinliğine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu ortama bakıldığında bilim 

insanlarının tutumu, eğitimde sağlanacak geliĢmeler, üniversitelerin bilgi 

paylaĢım yetenekleri, kamunun stratejileri planlama kapasitesi yanında mevcut 

değerlerimizin rasyonel kullanımı, kaynak dağılımında akılcılık, sivil toplumda 

sorumluluk ve çevre bilinci mozaiğin önemli parçaları olarak 

görülmektedir…Bu ortamın itina ile beslemeye çalıĢtığı iki önemli kesimden 

biri bilimin ve temel yetkinliklerin sağlayıcıları olan üniversiteler, diğeri ise 

ekonominin motoru ve gerçek ihtiyaçların cephesinde olan sanayicilerdir” 

(Kiper, 2010:5). 

Literatürde geçmiĢten günümüze sanayi ve üniversiteyi birbirine 

yaklaĢtıran üç aĢamanın varlığından söz edilmektedir. Ġlk aĢama olan Bilim-

Toplum AnlaĢması döneminde akademinin rolü topluma nitelikli iĢgücünü 

kazandırmak olmuĢtur. Bilginin ekonomik çıkar amacıyla yararlanıldığı Soğuk 

SavaĢ zamanını kapsayan bu dönemde liderler bilimin ulusal bir stratejik 

kaynak olarak öneminden söz etmiĢtir. Ġkinci aĢama bilimin ve üniversite 

araĢtırmalarının çerçevesinin ve sınırlarının ne kadar geniĢleyeceğinin keĢfi için 

ekonomik desteğin öne çıktığı dönemi ifade etmektedir. Stratejik konulardaki 

araĢtırmalar için üniversiteler ve özel sektör bir araya gelmiĢ ve akademiye 

çeĢitli teknikler yoluyla akılcı fikirleri topluma taĢıması çerçevesinde rol 

biçilmiĢtir. TeĢvikler aynı zamanda bilim ve teknoloji politikalarının geliĢimine 

de yön vermiĢtir. Üçüncü aĢama ise, bilim ve teknoparklar ile inovasyon 

merkezlerinin kurulduğu dönemi iĢaret etmektedir. SpesifikleĢtirilen araĢtırma 

konuları özelinde üniversiteler ve sanayi kuruluĢlarının bir araya geldiği 

ortamlarda üniversite-sanayi etkileĢimli yeni keĢifler ve deneyimler yaratılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Örneğin,  Amerika‟da Ulusal Bilim Vakfı, Üniversite/Sanayi 

EtkileĢimli AraĢtırma Merkezi kurulmasında baĢat bir rol üstlenmiĢ ve AR-GE 

teĢvik programları (ERDIPs) gibi yapıları desteklemiĢtir. Silikon Vadisi de yine 

bu dönemin oluĢumlarından biri olmuĢtur. Tarihsel süreçte araĢtırma ve 

geliĢtirme çalıĢmalarının sponsorluk Ģeklinde yapıldığı ilk üç aĢamanın 

ardından üniversite-sanayi iliĢkisinin bilgi ortaklığı aĢamasına geldiği ifade 

edilmektedir (Jacob vd.,2000: 256).  
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Günümüzün üniversite-sanayi iliĢkisi belirtildiği üzere bilgi ortaklığı 

yaklaĢımıyla açıklanmaktadır. Bu yaklaĢım, bilginin ortak sermaye özelliğini, 

etkileĢimi, karĢılıklı yönlendirmeyi ve üretimi kamu çıkarına yakınlaĢtırmayı 

öngörmektedir. Bu yaklaĢımla uzun yıllardan beri Üniversite-Sanayi iĢbirliği bir 

çok ülkede kullanılmakta, bu yolla üniversite ve sanayi arasında bilgi aktarımı 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. GerçekleĢtirilen üniversite-sanayi etkileĢimi 

dört ana iliĢki türü üzerinden yürütülmektedir: AraĢtırma desteği, iĢbirlikli 

araĢtırmalar, bilgi transferi ve teknoloji transferi iĢbirliği (Santoro ve 

Chakrabarti, 2001: 1164-5). OECD verilerine göre 1985-90-96 yıllarında sanayi 

destekli üniversite araĢtırmalarının en çok yapıldığı ülkeler sıralamasında 

Kanada birinci olurken onu Amerika, Japonya, Fransa, Almanya, Ġtalya ve 

Ġngiltere izlemektedir (Fisher vd., 2001: 308). Dünya çapında toplamda 400 

iĢbirliği üzerinden yola çıkılarak araĢtırılan üniversite ve sanayi iĢbirliği için ise 

12 ana neden sıralanmaktadır. Bu listede sanayi temsilcilerinin nedenleri 

arasında öğrenciler ve öğretim üyelerine ulaĢmak, problem çözme 

teknolojilerine veya bilgi birikimine eriĢmek, prestij, kaynakların verimli 

kullanımı, teknik yeterliliği desteklemek, kamuya yakınlık ve üniversite 

olanaklarına eriĢim imkanı bulunmaktadır. Üniversite temsilcilerinin listesinde 

ise, endüstrinin spesifik uzmanlığını geliĢtirdiği bilimsel ve teknik alanlara 

eriĢim, öğrencilere sektör problemleriyle pratik yaptırmak, desteklenen özel 

yatırım alanlarını keĢfetmek ve öğrencileri potansiyel istihdam alanlarına 

yakınlaĢtırmak gibi nedenler yer almaktadır (Geisler ve Rubenstein, 1989: 44). 

Ġstihdam olanaklarıyla birlikte mezunlarıyla iletiĢimi sürdürerek endüstri 

iliĢkisini güçlü tutmak, yeni araĢtırma metotları geliĢtirmek, öğretimi 

destekleyen örnek olayları keĢfetmek, endüstriyel pratik olanakları bulmak, 

lisansüstü programlarına yeni öğrenciler almak, ekipman kazanımları, gelecekte 

öngörülen danıĢmanlık fırsatları ve araĢtırma desteği gibi sebepler 

üniversitelerin sanayi iĢbirliğine sıcak bakmalarının önemli nedenleridir 

(Anderson, 2001: 236; Henderson vd, 2006: 1424).  

Ülkemizde bu iĢbirliğinin ileri boyutlarda olmadığı fakat çeĢitli dünya 

ülkeleri incelendiğinde iĢbirliği ve bu bağlamda yaĢanan geliĢme ve katkıların 

ileri boyutlarda olduğu dikkatleri çekmektedir. Bu çerçevede, iĢletme 

büyüklüğü ve üniversite ile iĢbirliği konusundaki yaklaĢım açısından büyük 

iĢletmelerin daha çok bilgi transferi ve küçük araĢtırma desteklerine, küçük 

ölçekli firmaların ise teknoloji transferi ve iĢbirlikli araĢtırmalara yakınlık 

duyduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır (Santoro ve Chakrabarti, 2001: 1174). 

AraĢtırmalar endüstri için bilgi kaynakları arasında üniversitelerin yayın ve 

raporlarının (%41.2) en önemli araĢtırma materyali olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte informal bilgilendirmeler (%35.6), konferanslar 

(%35.1), danıĢmanlık (%31.8), özel araĢtırmalar (%20.9), son geliĢmeler 

(%19.6), araĢtırma iĢbirlikleri (%17.9) ve patentler (%17.5) endüstri için değer 

taĢımaktadır (Mowery ve Sampat, 2005: 117). 
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Durum ülkemiz açısından değerlendirildiğinde özellikle 1990‟lı yıllar ile 

birlikte geliĢtirilen çeĢitli politikalar aracılığı ile üniversite-sanayi iĢbirliği 

iyileĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Özellikle son yıllarda üniversite-sanayi 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesine dönük birçok çalıĢma ve projeye imza atıldığı 

dikkatleri çekmektedir. Yapılan taramalar sonucu ODTÜ Teknokent -OSTĠM 

iĢbirliği, baĢarılı bir üniversite sanayi iĢbirliği örneği olan biliĢimDM Belge 

Yönetim ve ĠĢ AkıĢ Sistemi Projesi(Hacettepe Üniversitesi), Bursa Teknik 

Üniversitesi ile DemirtaĢ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve ĠĢadamları 

Derneği (DOSABSĠAD) arasında gerçekleĢtirilen iĢbirlikleri, Gebze Organize 

Sanayi Bölgesi (GOSBSAD) ile Okan Üniversitesi'nin Yüksek Lisans Eğitim 

Programı için yaptıkları iĢbirliği, DEÜ‟nin Üniversite –Sanayi ĠĢbirliği 

çerçevesindeki faaliyetleri, Sabancı Üniversitesi ile BursaTicaret ve Sanayi 

Odası iĢbirliği ile oluĢturulan BiliĢim Teknolojileri Meslek Edindirme Programı 

– BĠTMEP bu çerçevede dikkati çeken örnekler arasında yer almaktadır. 

Ancak üniversitelerin sunduğu hizmet potansiyeline rağmen özel 

sektörün bu potansiyelden yararlanma konusunda çeĢitli sebeplerle çekingen 

kaldığı veya teĢvike ihtiyacı olduğu çeĢitli araĢtırma sonuçları ile ortaya 

konmaktadır. Sözgelimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği araĢtırması 

sonuçlarında özel sektör-üniversite iliĢkisinin en yüksek ölçekte, staj etkinliği, 

çalıĢanların çeĢitli eğitim programlarına katılımı ile gerçekleĢtirildiği ifade 

edilmiĢtir. Ürün ve hizmetlerin kontrol ve testleri veya üniversitelerle ortak 

araĢtırma projelerinin gerçekleĢtirilmesi gibi çalıĢmalar ise, özel sektörün en 

düĢük düzeyde gerçekleĢtirdiği iĢbirliği çalıĢmaları olarak belirtilmiĢtir 

(TEPAV, 2007: 32). AraĢtırmaya katılan özel sektör temsilcilerinin iĢbirliğinin 

geliĢememesine iliĢkin en önemli gerekçeleri ise akademik çevreden yüksek 

ücretler talep edilmesi nedeniyle danıĢmanlık hizmetini kullanamama 

(geleneksel firmalar için %61, modern firmalar için %55, oldukça modern 

firmalar için %28), akademisyenlerin iĢ çevresi ve sorunlarından uzak kalması 

ve son geliĢmeleri bilmemesi nedeniyle iĢbirliği yapamama (geleneksel ve 

modern firmalar için %58, oldukça modern firmalar için %48), özel sektörün 

üniversite ile iĢbirliğine yanaĢmaması (tüm firmalar için %46-50 arası), 

üniversitelerin özel sektör ile iĢbirliği konusunda çok istekli olmaması 

(geleneksel firmalar için %60, modern firmalar için %50, oldukça modern 

firmalar için %24),  Ģeklinde sıralanmaktadır (TEPAV, 2007: 62).  

Üniversite-sanayi iĢbirliğinin ulusal inovasyon sistemlerinin kilit taĢı 

olmasından dolayı ileri sanayi ülkeleri ile yeni sanayileĢen ülkeler, üniversite-

sanayi iĢbirliğine gereken önemi vermeye çalıĢmakta, bu ortamın 

yaratılabilmesi amacı ile hükümet/devlet eliyle önlemler alınmakta ve iĢbirliğini 

teĢvike yönelik finansal destek programları yürürlüğe konulmaktadır(Göker, 

2003‟ten aktaran Koç, Mente, 2011:1). Hükümetler, bilimsel ve teknolojik 

geliĢmeler konusunda üniversitelere destek verirken, aynı zamanda arge 

çalıĢmalarının yürütüleceği alanlara iliĢkin yönlendirme de yapmaktadır. Bu 

http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/bursa/
http://www.haberler.com/ticaret-ve-sanayi-odasi/
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aynı zamanda özel sektörün üniversitelere paralel bir alanda yatırımları için itici 

güç olmaktadır (Etzkowitz and Webster, 1998: 35-36). Hükümetin özel sektör 

ve üniversite iĢbirliğini teĢvikine yönelik çok sayıda birbirine bağlantılı 

politikası bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye‟nin de içinde bulunduğu çok 

sayıda ülkede eğitime destek temalı üniversite-sanayi iĢbirliği çalıĢmalarına 

vergi indirimleri, patent kolaylığı gibi önemli avantajlar sağlanmaktadır.      

Genel anlamda, bir üniversite ile iĢbirliği kaynakların, fikirlerin veya 

iĢgücünün değiĢimini kapsamaktadır (Anderson, 2001: 227). TOBB 

araĢtırmasında özel sektörün üniversitelerle olan iliĢkisinde kalifiye iĢgücü 

ihtiyacından öncelikle söz edilmesi, bu konunun özel sektörün beklentileri 

arasında üst sıralarda olduğunu düĢündürmektedir. Sonuçlara göre özel sektör 

firmalarının modernlik düzeyi yükseldikçe üniversitelerle iĢbirliğine sıcak 

bakılmakta; aynı zamanda bulunduğu bölgede, faaliyet alanında veya ihtiyaç 

duyduğu iĢ kolunda üniversitelerin yetiĢtirdiği elemanlarının kalifikasyonundan 

memnuniyet düzeyi artmaktadır (TEPAV, 2007: 62). Her ne kadar bilgi üretimi 

yeteneği geliĢse de sanayinin üniversitelerle iliĢkisi kalifiye iĢgücü yaratma 

potansiyeli iĢbirliğinin en önemli nedeni sayılmaktadır. AraĢtırma faaliyetleri ve 

bilgi üretimi konusunda kaynak ihtiyacını giderek daha fazla hisseden 

üniversitelerin de, - endüstri bağlantısı ve etkileĢimi daha güçlendirilmiĢ - 

iĢgücü yetiĢtirme rolüne ağırlık verdiği ifade edilmektedir (Hagen, 2002: 206).  

Üniversite-Sanayi iĢbirliğine dönük çalıĢmalar artırılmaya ve teĢvik 

edilmeye çalıĢılırken, sanayinin üniversitelerden bazı beklentileri olduğu da 

dikkatleri çekmektedir. Genel olarak bakıldığında, iĢbirliği, çevre, staj, eğitim 

kalitesi, ara ve kalifiye eleman, tanıtım sanayinin beklentileri arasında yer 

almaktadır.  Ülkemizde, bu beklentilerin öğrenilmesine dönük ne tür çalıĢma ve 

projelerin gerçekleĢtirildiği önem taĢıyan bir diğer konudur. Bu çerçevede, 

Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyeleri Börekçi, Özek, Öztürk ve Kilit tarafından gerçekleĢtirilen “Üniversite-

Sanayi ĠĢbirliği ve Sanayicinin Elektrik Elektronik Mühendisinden Beklentileri 

Denizli Pilot Anket ÇalıĢması”, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi‟nden Yenen ve 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nden Gözlü tarafından gerçekleĢtirilen “ĠĢ 

Çevresinin Üniversite Mezunlarından Beklentileri ve Üniversite Eğitiminden 

Beklentileri” baĢlıklı çalıĢma, Pamukkale Üniversitesi‟nden Bayrak ve 

Gaziantep Üniversitesi‟nden Halis tarafından gerçekleĢtirilen “Öğretim 

Elemanları ve Sanayici Açısından Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinin 

Değerlendirilmesi” baĢlıklı Denizli Ġlinde gerçekleĢtirilen çalıĢma, üniversite-

sanayi iĢbirliği ve beklentilerin ortaya konması açısından gerçekleĢtirilmiĢ olan 

çalıĢmalardan sadece bazılarıdır. Bu çalıĢmalar dıĢında beklentilerin açığa 

çıkarılması amacı ile Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Merkezleri Platformu 

(ÜSĠMP), Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

(EBĠLTEM) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)‟nın iĢbirliği ile düzenlenen, 

“Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller” temalı 
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ulusal kongre,  Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının 

ortaklaĢa düzenledikleri konferans, Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret 

ve Sanayi Odası (KÜTSO) iĢbirliğiyle gerçekleĢtirilen 1. OSB ziyaretleri bu 

noktada sayılabilecek çalıĢmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca birçok 

üniversite yönetiminin zaman zaman sanayicilerle bir araya geldikleri farklı 

platformlar, beklentilerin paylaĢılması ve fikir alıĢveriĢi açısından önemli olan 

çalıĢmalardandır. 

 

ĠZMĠR Ġġ DÜNYASININ EGE ÜNĠVERSĠTESĠ‟NDEN 

BEKLENTĠLERĠ KONULU ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ 

Ġzmir iĢ dünyasının Ege Üniversitesi‟nden Beklentileri konulu alan 

araĢtırması ile Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟e katkı boyutlarının neler olduğu ve 

bu boyutların etki derecesinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Günümüzde tüm kurum ve kuruluĢların kendilerini çevreleyen kurumsal 

çevreleri ile sürekli iletiĢim halinde olmaları, bilgi alıĢveriĢinde bulunmaların 

dinamik bir çevre içinde yaĢamanın ön koĢulu haline gelmiĢtir. Bu nedenle dıĢ 

çevrenin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi, bu 

konularda meydana gelen değiĢimlerin takip edilmesi, bir eğitim kurumu olarak 

Ege Üniversitesi‟nin daha kaliteli bir eğitim anlayıĢıyla, beklentiler 

çerçevesinde gerekli değiĢim ve dönüĢümleri gerçekleĢtirmesini mümkün 

kılabilecektir.  

Bu araĢtırma ile; 

 Ege Üniversitesi‟nin iĢ dünyasına katkı sağladığı alanlarla ilgili bilgi 

sahibi olunup olunmadığının ortaya konulması 

 Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟e katkı boyutlarının neler olduğunun ortaya 

konması 

 Katkı boyutlarının etki derecesinin ortaya çıkarılması 

 ĠĢ dünyasının Ege Üniversitesi‟nden beklentilerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

ARAġTIRMANIN BOYUTLARI 

Hazırlanan anket formu ile ölçülmesi planlanan temel boyutlar aĢağıdaki 

gibidir: 

 Ege Üniversitesi‟nin iĢ dünyasına yönelik hizmetlerinden yararlanma 

 Ege Üniversitesi‟nin iĢ dünyasına yönelik hizmetleri konusunda bilgi 

sahibi olma 
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 Ege Üniversitesi‟nin katkı boyutlarına yaklaĢım (Teknoloji, bilgi 

paylaĢımı, sektöre yönelik eğitim, istihdam, AR-GE, Kent yaĢamı- Sosyal 

hayat, Ekonomik katkı, Kültür Sanat, Bilinçli YurttaĢ). 

 Ege Üniversitesi destek alanlarına yaklaĢım (Pazarlama ve Tanıtım, Pazar 

araĢtırma, Uluslar arası Pazarlara Açılma) 

 Projelere yaklaĢım 

 Ege Üniversitesi konusundaki görüĢ, düĢünce ve öneriler 

 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırma Yöntemi baĢlığı, evren ve örnekleme, veri toplama süreci, veri 

toplama aracı, veri analizi ve araĢtırmanın sınırlılıkları alt baĢlıkları 

çerçevesinde incelenmektedir. Ancak genel olarak Ġzmir iĢ dünyasının Ege 

Üniversitesi‟nden beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla yürütülen 

araĢtırma ampirik bir araĢtırmadır. Yöntem olarak da tarama araĢtırması (survey 

research) kullanılmıĢtır.  

Evren ve Örnekleme 

AraĢtırma kapsamında uygulanan anket çalıĢması için seçilen evren, 

Ġzmir iĢ yaĢamını temsil eden sanayi ve ticaret ile uğraĢan meslek grubudur. Söz 

konusu grubu oluĢturan her birime ulaĢmak zaman ve finansal gereklilikleri 

bakımından mümkün olmadığı için bir örnek grup üzerinde çalıĢılmıĢtır. 

Örneklem belirlenirken çeĢitli iĢ gruplarının toplu olarak yer aldığı sanayi 

bölgeleri dikkate alınmıĢtır. Bu doğrultuda araĢtırma kapsamında uygulanan 

anket çalıĢması için çoğunlukla belirlenen bölgelerde yer alan iĢletmelere 

ulaĢılmıĢ ve bu iĢletmelerin 438‟i araĢtırmaya katılmayı kabul etmiĢtir. 

Örneklemi oluĢturan grup Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir:   

 333 kiĢi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi-Çiğli‟den 

 25 kiĢi PETKĠM‟den 

 40 kiĢi Aliağa Organize Sanayi Bölgesi‟nden 

 13 kiĢi ĠGĠD‟den 

 27 kiĢi EBSO‟dan anket formunu doldurmuĢtur.  

AraĢtırma evreninden 438 kiĢilik araĢtırma örneklemi, tesadüfi olmayan 

örnekleme yöntemlerinden kararsal örnekleme olarak seçilmiĢtir. Judd ve 

diğerleri (1991:136) kararsal örnekleme veya amaçsal örneklemeyi “seçimdeki 

karar hatalarının birinden diğerine dengelenme eğiliminde olacağı farz edilerek 

ilgilenilen evrende o evrene özgü olduğuna karar verilen örnekler seçmek” 

olarak tanımlamaktadırlar. 
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Veri Toplama Aracı 

ÇalıĢma kapsamında yürütülen araĢtırmada birincil verilerin 

toplanmasında anket tekniği kullanılmıĢtır. Anket soruları genel anlamda 

yanıtlayacak kitleye uygun dil ve anlam yapısı dikkate alınarak hazırlanmıĢ, 

terim ve kavramlar olabildiğince iĢ dünyasının günlük diline uygun olarak 

kullanılmıĢtır. Uygulama esnasında iletiĢimden kaynaklanan hataların olumsuz 

etkilerini en aza indirmek amacıyla, anketörler tarafından anlaĢılmayan ifade ve 

terimler sözlü olarak anlatılmaya ve tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Veri toplama aracında 48 soru bulunmaktadır. Veri toplama aracındaki 5 

soru çoktan seçmeli, 2 soru açık uçlu, 12 soru “evet”, “hayır” ifadelerine dayalı, 

29 soru ise 5‟li Likert ölçeğine uygun olarak hazırlanmıĢtır. Soruların araĢtırılan 

temel boyutlara göre dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

Ġzmir ĠĢ Dünyasının Ege Üniversitesi‟nden beklentilerinin ölçümünde 

kullanılan boyutlar için; 

Ege Üniversitesi‟nin ĠĢ Dünyasına Yönelik Hizmetlerinden 

Yararlanmaya ĠliĢkin 

2 soru 

Ege Üniversitesi‟nin ĠĢ Dünyasına Yönelik Hizmetleri 

Konusunda Bilgi Sahibi Olmaya ĠliĢkin 

8 soru 

Ege Üniversitesinin Katkı Boyutlarına YaklaĢım ve Etki 

Derecesini Ölçmeye Yönelik 

21 soru 

Ege Üniversitesi Destek Alanlarına YaklaĢımla ilgili 3 soru 

Projelere YaklaĢımla ilgili   2 soru 

Ege Üniversitesi Konusundaki DüĢünceleri belirlemek için 2 soru 

    

Bu boyutlar dıĢında, örneklem grubunun faaliyet gösterdiği sektörün ne 

olduğu, kaç yıldır faaliyet göstermekte olduğu ve kurumun büyüklüğüne iliĢkin 

sorular ile yanıtlayanların kurumdaki pozisyonlarının ne olduğu ile ilgili 

maddelere de yer verilmiĢtir. Ayrıca Ege Üniversitesi‟ne iliĢkin bilgi 

kaynağının ne olduğunu saptamak amacıyla da bir soru hazırlanmıĢtır. Veri 

toplama aracına iliĢkin bir diğer tanımlama soru türlerine göre yapılabilir. Anket 

formunda 4 demografik, 14 olgusal ve 30 yargısal soru bulunmaktadır. Ayrıca 

43 kapalı uçlu, 2 açık uçlu ve 3 yarı kapalı uçlu soru bulunmaktadır. Veri 

toplama aracında yer alan tüm sorular, uzman grup tarafından incelenmiĢ ve 

araĢtırılmak istenen konuyla iliĢkisi ve bu amaca hizmet edip etmedikleri bu 

Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Formda yer alan soruların tümünün araĢtırma 

amacına uygun olduğu bu Ģekilde kabul edilmiĢtir. Ayrıca anket formunda yer 
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alan tutum ölçeğine iliĢkin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri de yürütülmüĢtür.  

Anket formunda yer alan soruların ve kullanılan tutum ölçeğinin geçerlilik 

çalıĢması için sadece yüzey geçerliliğine bakılmıĢ ve literatür ile kavramsal 

uygunluk ölçek maddelerinin geçerliliği için yeterli kabul edilmiĢtir. Ayrıca 

Hair ve diğerleri (1995) ve Churchill (1979) bir anket formundaki soruların 

değerlendirilmesi ve ölçüm gücünün artırılması için öncelikle ölçeklerin ve 

boyutların Cronbach alfa katsayılarının ve toplam madde puan korelasyonunun 

hesaplanmasını önermektedirler. Bu doğrultuda kullanılan ölçeğe iliĢkin 

güvenilirlik analizinde Hair ve diğerleri (1995) ve Churchill (1979) tarafından 

önerildiği gibi Cronbach alfa katsayıları, toplam madde puan korelasyonları 

hesaplanmıĢtır. Bu doğrultuda kullanılan 29 maddeli ölçeğin Cronbach alfa 

katsayısı 0.956 olarak hesaplanmıĢtır. Hair ve diğerleri (1995:118) alfa 

katsayısının en az 0.70 olması gerektiğini söylemektedirler. Ölçek Cronbach 

alfa katsayısı dikkate alınarak güvenilir kabul edilmiĢtir. Ayrıca ölçekte yer alan 

maddelere bakıldığında, ölçekten çıkarılması halinde güvenilirlik katsayısının 

artacağı gözlenen herhangi bir madde olmamıĢtır. Bu doğrultuda tüm 

maddelerin ve genel olarak ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir bir ölçüm aracı 

olarak kullanılabileceği ortaya konmuĢtur.                

 

Tablo 1: Ölçeğin Güvenilirliği 

Cronbach 

Alfa 

Katsayısı 

Madde 

Sayısı 

0,956 29 

 

Tablo 2: Ölçeğin Güvenilirlik Analizi, Toplam Madde Puan 

Korelasyonları, Ortalama ve Standart Sapmaları (n=438) 

 

TMPK 

 

Ort 

 

SS 

 

Ege Üniversitesi‟nin iĢkolum ile ilgili yeni 

teknoloji üretmesi çok faydalı olmaktadır. 
0,555 3,68 1,036 

Ege Üniversitesi‟nin ürettiği teknolojileri 

sektöre aktarmasını çok isterim. 
0,643 4,09 1,010 

Ege Üniversitesi‟nin sektör ile ilgili edindiği 

bilgileri paylaĢmasını çok isterim. 
0,640 4,10 1,020 

ĠĢkolum ile ilgili Ege Üniversitesi 

mezunlarını öncelikli olarak istihdam etmek 

isterim. 

0,614 3,58 1,026 

Ege Üniversitesi‟nin sektöre yönelik 

uygulamalı eğitiminden memnunum. 
0,526 3,33 0,927 
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ÇalıĢanlarımın Ege Üniversitesi 

akademisyenlerinden hizmet içi eğitim 

almasını isterim. 

0,657 3,74 0,948 

ÇalıĢanlarımın Ege Üniversitesi eğitim 

merkezlerindeki sertifika programlarına 

katılımını teĢvik ederim. 

0,672 3,75 0,911 

ĠĢkolum ile ilgili olarak açılacak bölüm, 

program vb. giriĢimlere teknik ve uzmanlık 

desteği veririm. 

0,579 3,55 0,991 

Stajyer öğrenci olarak Ege Üniversitesi 

öğrencilerini istihdam etmeyi öncelikli 

olarak tercih ederim.  

0,588 3,65 1,011 

Üretime yönelik problemlerimin çözümünde 

Ege Üniversitesi‟ne baĢvurmak isterim. 
0,654 3,62 0,962 

ÇalıĢtığım iĢkoluna iliĢkin Ege Üniversitesi 

tarafından yapılan araĢtırmaları ve yayınları 

takip etmek isterim. 

0,681 3,85 0,958 

Ege Üniversitesi öğretim elemanları 

kendilerini sürekli olarak yenilemektedir.  
0,518 3,32 0,918 

Ege Üniversitesi‟nden pazarlama ve tanıtım 

konusunda destek almak isterim. 
0,622 3,47 1,004 

Ege Üniversitesi‟nden pazar araĢtırması 

desteği almak isterim. 
0,673 3,59 1,014 

GiriĢimci olarak uluslararası pazarlara 

açılmada Ege Üniversitesi‟nin desteğini 

almak isterim. 

0,701 3,58 1,015 

Ege Üniversitesi‟nde yapılan iĢkolum ile 

ilgili araĢtırma ve uygulama projelerinden 

haberdar olmak isterim. 

0,737 3,94 0,995 

Ege Üniversitesi‟nde iĢkolum ile ilgili 

yapılan projelerde ortaklık yapmak isterim. 
0,659 3,50 0,972 

Üniversitesi‟nde iĢkolum ile ilgili yapılan 

projelere mali destek vermek isterim. 
0,485 3,07 1,008 

Ege Üniversitesi‟nin Ar-ge çalıĢmalarıyla 

Ġzmir sanayisine katkı yarattığını 

düĢünüyorum. 

0,693 3,45 0,970 

Ege Üniversitesi‟nin insan kaynağı 

konusunda iĢ yaĢamına katkı yarattığını 

düĢünüyorum. 

0,691 3,68 0,914 

Ege Üniversitesi‟nin yeni teknoloji 

üretiminde katkı yarattığını düĢünüyorum. 

 

0,665 3,49 0,898 
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Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir imajının 

geliĢtirilmesinde ve sürdürülmesinde katkı 

yarattığını düĢünüyorum. 

0,702 3,81 0,993 

Ege Üniversitesi‟nin yürüttüğü sosyal 

içerikli projelerle sosyal hayata katkı 

sağladığını düĢünüyorum. 

0,700 3,78 0,913 

Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟in ekonomik 

yaĢamına katkı sağladığını düĢünüyorum 
0,732 3,83 0,968 

Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟in kültür sanat 

hayatına katkı sağladığını düĢünüyorum 
0,718 3,86 0,949 

Ege Üniversitesi‟nin topluma açık, saydam, 

sorunlarını çözebilen, bilinçli yurttaĢ 

yetiĢtirmede katkısının olduğunu 

düĢünüyorum. 

0,680 3,79 0,893 

Ege Üniversitesi‟nin farklı sektörleri ve 

örgütleri biraraya getirerek bilgi paylaĢımda 

zenginlik yarattığına inanıyorum. 

0,598 3,54 0,919 

Ege Üniversitesi, kentin sorunlarına bilimsel 

çözümler üretmektedir. 
0,579 3,51 0,920 

Ege Üniversitesi‟nin çeĢitli konularda halkın 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konularında 

hizmet verdiğini düĢünüyorum. 

0,546 3,54 0,944 

Not: TMPK: Toplam madde puan korelasyonu, Ort. Ortalama, SS: Standart 

Sapma. Her madde 5‟li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüĢtür. 

 

Hair ve diğerleri (1995) ve Churchill (1979) ölçeğin güvenilirliğini 

ölçümlemede, maddelerin toplam madde puan korelasyonlarının hesaplanmasını 

önermektedirler. Hair ve diğerlerine göre (1995) toplam madde puan 

korelasyonu 0.50‟den düĢük olan maddelerin ölçekten çıkarılması 

gerekmektedir. Nunnally (1970) de benzer olarak toplam madde puan 

korelasyonlarının 0.30‟dan büyük olması gerektiğini ifade etmektedir. Tablo 2 

ölçek maddeleri, toplam madde puan korelasyonları, ortalama ve standart sapma 

değerlerini göstermektedir. Tablo 2‟de de görülebileceği gibi tüm korelasyonlar 

Hair ve diğerleri (1995) ve Nunnally (1970) tarafından önerilen sırasıyla 0.50 

ve 0.30 değerlerinden yüksektir. Tüm bu analizler doğrultusunda anket 

formunun, formda yer alan soruların ve tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir 

ölçüm gücüne sahip olduğu söylenebilmektedir.  

Ayrıca yanıtlamama ve yanıtı çarpıtma eğilimini en aza indirmek için de 

çeĢitli önlemler alınmıĢtır. Yanıtlamama eğilimini kontrol etmek için, araĢtırma 

uzunluğu makul düzeyde tutulmuĢ, estetik bir görünüm sağlamak amacıyla 

anket formu özenli bir biçimde tasarlanmıĢ, yanıtlayanlar anket formunu 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

131 

 

 

 

yanıtlamadan önce araĢtırma hakkında bilgilendirilmiĢtir. Yanıtı çarpıtma 

eğilimini en aza indirmek için ise; anket formunun giriĢinde araĢtırmanın temel 

amacı açıklanmıĢ, araĢtırmanın Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

yürütüldüğü özellikle Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz‟ın 

adı belirtilerek ifade edilmiĢtir. Ayrıca veri toplamak amacıyla gidilen her 

sanayi bölgesi ve firma önceden bilgilendirilmiĢ ve bu sayede araĢtırmanın 

ciddiyeti sağlanmıĢtır. Her iki eğilimi de tamamen ortadan kaldırmak mümkün 

olmasa da söz konusu çabayla, bu eğilimler nedeniyle oluĢabilecek hatalar en 

aza indirilmeye çalıĢılmıĢtır.   

Veri Toplama Süreci 

Alan araĢtırmasının veri toplama süreci ana araĢtırması 13 Mayıs 2010 - 

20 Mayıs 2010 tarihleri asında Ġzmir‟de yer alan Sanayi Bölgelerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Ticaret, Sanayi Odaları ve çeĢitli meslek gruplarının 

üyelerine ulaĢabilmek amacıyla oluĢturulan anket formu, Ege Üniversitesi web 

sayfasında yayınlanmıĢ, sayfa adresi link http://iletisim.ege.edu.tr/anketiletisim/  

olarak, üyelerin mail adreslerine gönderilmiĢtir. Veri toplama sürecinde genel 

olarak yüz yüze görüĢme yoluyla anket tekniği kullanılmıĢtır. Anketörler 

ĠletiĢim Fakültesi, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü lisans ve ĠletiĢim 

AraĢtırmaları Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden seçilmiĢtir. Seçilen 

anketörlere, araĢtırmanın amacı, içeriği ve sorulara iliĢkin bilgi verilmiĢ ve yüz 

yüze görüĢme yoluyla veri toplama sürecinde araĢtırmanın objektifliği açısından 

dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda anketörler uyarılmıĢtır. Veri 

toplama sürecinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü‟nün desteğinin yanında 

Anadolu Seyahat ile de çözüm ortağı olarak çalıĢılmıĢtır. Anket yapılacak 

sanayi bölgeleri veri toplama süreci öncesinde bilgilendirilmiĢ ve gerekli izinler 

alınmıĢtır. Ayrıca sanayi bölgesi yetkilileri, firmaları belirlenen tarihlerde Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü tarafından veri toplanacağına iliĢkin bilgilendirmiĢtir. 

Veri toplama sürecinde toplam 90 anketör çalıĢmıĢtır. Tüm süreç özenli bir 

biçimde planlanmıĢ ve yürütülmüĢtür. Sürece iliĢkin bazı belge ve fotoğraflar 

Ek 2‟de görülebilir.  

Veri Analizi 

Anket formunun sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket istatistik 

programının 15.0 sürümüyle çözümlenmiĢtir. Öncelikle araĢtırmanın 

güvenilirliği test edilmiĢtir. Daha sonrasında katılımcıların ve verdikleri 

yanıtların tanımlayıcı istatistikleri (frekans dağılımları, yüzde hesaplamaları, 

ortalamaları ve standart sapmaları) hesaplanmıĢtır. Yürütülen çalıĢma keĢfedici 

bir araĢtırma niteliği taĢıdığından ve hipotez testlerine gerek görülmediğinden 

daha ileri analizler yürütülmemiĢtir.  

http://iletisim.ege.edu.tr/anketiletisim/
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AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

GerçekleĢtirilen araĢtırmanın sınırlılıklarına yönelik bir değerlendirme 

yapmakla, aslında gelecekte bu alanda tasarlanacak ve uygulanacak araĢtırmalar 

için de önerilerde bulunulmaktadır. AraĢtırmada sınırlılıkların ve gelecek 

araĢtırmalar için önerilerin bir arada ve araĢtırma bulguları öncesinde yer alması 

araĢtırmanın genel izleği çerçevesinde daha uygundur. Öncelikle bu tip bir 

araĢtırmanın daha geniĢ bir örneklem kütlesi üzerinde uygulanması ile ilgili 

kısıtlı zaman problemi yaĢanmıĢtır. Daha geniĢ bir zaman diliminde, tüm iĢ 

kollarını temsil eden meslek grupları üzerinden kotalı örnekleme dayanarak veri 

toplanması araĢtırma amacına daha fazla hizmet edebilecektir. Ancak zaman 

baskısı, izin ve prosedürler tüm meslek gruplarına ulaĢmayı mümkün kılmamıĢ, 

kararsal örnekleme yöntemi ile izin alınan bölgelerde araĢtırma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma veri toplama sürecinin bir diğer sınırlılığı ise, 

veri toplanacak bölgelerle yapılan görüĢmeler neticesinde, üyelere en fazla 

ulaĢmanın mümkün olduğu zamanlar yerine, araĢtırma ekibine tahsis edilen 

araçların programına uyan zamanlarda veri toplanabilmesi olmuĢtur. Oysa 

süreç, araĢtırma ekibinin ihtiyaçlarına uygun programlanabilmeliydi. Sahada 

gerçekleĢtirilen veri toplama süreci ile paralel olarak planlanan elektronik anket 

uygulaması konusunda, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı‟ndan yardım istenmiĢ, 

ancak anketin elektronik formatının hazırlanması teknik olarak daha uzun bir 

zaman dilimini gerektirmiĢtir. Bu nedenle araĢtırmanın sonlandırılması için 

belirlenen tarih, elektronik anketin örneklem kütleye uygulanması için yeterli 

olmamıĢtır. 

ARAġTIRMA BULGULARI 

AraĢtırma sürecinde elde edilen veriler, SPSS 15.0 kullanılarak analiz 

edilmiĢ ve tanımlayıcı istatistikleri, frekans (F) ve yüzdeleri (%)  

hesaplanmıĢtır. AraĢtırma bulgularına iliĢkin bu baĢlık çerçevesinde öncelikle 

araĢtırmaya katılan firmaların sektörel dağılımı, faaliyet yılına göre dağılımları 

ve büyüklükleri değerlendirilmektedir. Ġkinci olarak Ege Üniversitesi‟ne iliĢkin 

bilgi düzeyi ölçümlenmektedir. Üçüncü olarak yanıtlayanların Ege Üniversitesi 

ile ilgili tutumları ortaya konmaktadır. Dördüncü olarak Ege Üniversitesi‟nden 

talep edilebilecek muhtemel danıĢmanlık alanları ve Ege Üniversitesi ile ilgili 

bilgi kaynakları sıralanmaktadır. Son olarak ise yanıtlayanların açık uçlu bir 

soru ile belirtikleri görüĢ, beklenti ve önerileri değerlendirilmektedir.  
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Tablo 3: Örneklemin Sektörlere Göre Dağılımı (n=438) 

 F % 

BiliĢim 6 1,4 

Turizm 1 0,2 

Gıda 17 3,9 

Tekstil 81 18,5 

TaĢıma 10 2,3 

Medikal 6 1,4 

Kozmetik 5 1,1 

Tarım 6 1,4 

ĠnĢaat 21 4,8 

Otomotiv 51 11,6 

Beyaz EĢya 1 0,2 

Eğitim 2 0,5 

Demir-Çelik 54 12,3 

Petro-Kimya 51 11,6 

Makine 32 7,3 

Plastik 33 7,5 

Elektrik 8 1,8 

Soğutma 4 0,9 

Cam 2 0,5 

Kağıt 5 1,1 

Finans-Banka 10 2,3 

Mobilya 2 0,5 

Geri DönüĢüm 1 0,2 

Hizmet 6 1,4 

Mermer 1 0,2 

Basın Yayın 1 0,2 

UlaĢım 1 0,2 

Ġmalat 9 2,1 

Kamu 3 0,7 

Toplam 430 98,2 

 

Tablo 3‟de de görülebileceği gibi araĢtırma örneklemi sektörel anlamda 

çeĢitlilik göstermektedir. Ancak bazı sektörler daha yoğun olarak örneklem 

içinde yer almıĢtır. Yanıtlayan 430 kiĢinin  %18.5‟i (81 kiĢi) tekstil, %12.3‟ü 

(54 kiĢi) demir-çelik, %11.6‟sı (51 kiĢi) petro-kimya ve %11.6‟sı (51 kiĢi) 

otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektörleri %7.5 (33 kiĢi) 

plastik ve %7.3  (32 kiĢi) ile makine sektörü izlemektedir.  
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Tablo 4: Örneklemin Faaliyet Yılına Göre Dağılımı (n=438) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet yılına göre örneklemin dağılımına bakıldığında genel olarak 

birbirine denk bir dağılımın gerçekleĢtiği görülmektedir. Yanıtlayan 429 kiĢinin 

%14.2‟si (62 kiĢi) çalıĢtıkları iĢletmenin 16-20 yıl arası, %12.6‟sı (55 kiĢi) 11-

15 yıl arası, %12.3‟ü (54 kiĢi) 5-10 yıl arası, %11.0‟i (48 kiĢi) 21-25 yıl arası ve 

% 10.7‟si 5 yıldan az süredir faaliyet gösterdiğini belirtmiĢlerdir. Bu doğrultuda 

yanıtlayanların % 60.8‟i 25 yıl ve daha az süredir faaliyet gösteren iĢletmelerde 

çalıĢmaktadırlar.  

 

Tablo 5: Örneklemin ĠĢletme Ölçeğine Göre Dağılımı (n=438) 

 F % 

Mikro Ölçekli (10 kiĢiden az) 19 4,3 

Küçük Ölçekli (10 kiĢi ve üstü) 126 28,8 

Orta Ölçekli (50 kiĢi ve üstü) 165 37,7 

Büyük Ölçekli (250 kiĢi ve üstü) 123 28,1 

Toplam 433 98,9 

 

Tablo 5‟de gösterilen örneklemin iĢletme ölçeğine göre dağılımına 

bakıldığında yanıtlayan 433 kiĢinin, %37.7‟si (165 kiĢi) 50 kiĢi ve üzerinde 

çalıĢanı olan orta ölçekli iĢletmelerde çalıĢırken, %28.8‟i (126 kiĢi) 10 kiĢi ve 

üzeri çalıĢana sahip küçük ölçekli iĢletmelerde, %28.1‟i (123)- kiĢi) 250 kiĢi ve 

üzerinde çalıĢanı olan büyük ölçekli iĢletmelerde çalıĢmaktadır.  

 

 

 F % 

5 yıldan az 47 10,7 

5 -10 yıl arası 54 12,3 

11-15 yıl arası 55 12,6 

16-20 yıl arası 62 14,2 

21-25 yıl arası 48 11,0 

26-30 yıl arası 37 8,4 

31-35 yıl arası 41 9,4 

36-40 yıl arası 33 7,5 

41-45 yıl arası 19 4,3 

46 yıldan fazla 33 7,5 

Toplam 429 97,9 
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Tablo 6: Örneklemin Kurumdaki Pozisyonlarına Göre Dağılımı (n=438) 

 F % 

ĠĢletme sahibi 20 4,6 

Yönetici 184 42,0 

ġef 86 19,6 

ÇalıĢan 129 29,5 

Total 419 95,7 

 

Yanıtlayan 419 kiĢinin %42‟si (184 kiĢi) çalıĢtıkları firmada yönetici 

olarak çalıĢırken %29.5‟i (129 kiĢi) çalıĢan, %19,6‟sı (86 kiĢi) Ģef pozisyonunda 

yer almakta ve %4.6‟sı (20 kiĢi) iĢletmenin sahibidir.  

 

Tablo 7: Örneklemin Ege Üniversitesi‟nde Yürütülen ÇalıĢmalara ĠliĢkin 

Bilgi Düzeyi 

 
Evet Hayır Toplam 

F % F % F % 

Ege Üniversitesi‟nde eğitim verilen 

fakülte ve bölümler konusunda bilgi 

sahibiyim. 

307 70,1 127 29,0 434 99,1 

Ege Üniversitesi‟nde iĢ koluma 

iliĢkin yürütülen projeler konusunda 

bilgi sahibiyim. 

153 34,9 280 63,9 433 98,9 

Ege Üniversitesi tarafından yürütülen 

iĢ koluma iliĢkin projelerden 

yararlandım. 

68 15,5 362 82,6 430 98,2 

Ege Üniversitesi‟nde yer alan 

EBĠLTEM (EÜ Bilim Teknoloji 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi) 

hakkında bilgi sahibiyim 

128 29,2 301 68,7 429 97,9 

Ege Üniversitesi‟nde yer alan Proje 

Destek Ofisi hakkında bilgi 

sahibiyim. 

77 17,6 354 80,8 431 98,4 

Ege Üniversitesinde yer alan Sanayi 

Hizmet Ofisi hakkında bilgi 

sahibiyim. 

57 13,0 372 84,9 429 97,9 

Ege Üniversitesi‟nde yer alan 

EGESEM (EÜ Sürekli Eğitim 

Merkezi)  hakkında bilgi sahibiyim. 

108 24,7 321 73,3 429 97,9 

Ege Üniversitesi‟nin çeĢitli iĢ 

kollarına yönelik danıĢmanlık hizmeti 

verdiği konusunda bilgi sahibiyim. 

156 35,6 277 63,2 433 98,9 

Yüzde 
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Ege Üniversitesi‟nden iĢ konuma 

yönelik daha önce danıĢmanlık 

hizmeti aldım. 

57 13,0 372 84,9 429 97,9 

Ege Üniversitesi‟nden danıĢmanlık 

hizmeti alabilmek için, nereye ve 

nasıl baĢvurmam gerektiğini 

biliyorum. 

103 23,5 326 74,4 429 97,9 

ĠĢ kolunuza iliĢkin ara eleman 

ihtiyacınız oluyor mu?  
244 55,7 174 39,7 418 95,4 

Ara eleman ihtiyacınızı Ege 

Üniversitesi‟nin ilgili meslek yüksek 

okulu bölümleri (Otomotiv 

teknolojisi, lastik ve plastik tek., 

makine, iklimlendirme ve soğutma, 

tekstil teknolojisi vb.) mezunlarından 

tercih ettiniz mi? 

133 30,4 167 38,1 300 68,5 

 

Yanıtlayanlara Ege Üniversitesi ile ilgili özellikle iĢ dünyasını 

ilgilendirebilecek konularda bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuĢtur. Bu 

soruya verilen yanıtların frekans dağılımları ve yüzdeleri Tablo 7‟de 

görülmektedir. Tablo 7 incelendiğinde Ege Üniversitesi‟nde eğitim verilen 

fakülte ve bölümler (%70, 307 kiĢi) ile ilgili yüksek düzeyde bilgi sahibi 

olunduğu görülmektedir. Ancak diğer alanlarda, yürütülen projeler (%34.9), iĢ 

koluna iliĢkin projeler (%15.5), EBĠLTEM (%29.2), Proje Destek Ofisi 

(%17.6), Sanayi Hizmet Ofisi (%13.0), EGESEM (%35.6) ve Ege 

Üniversitesi‟nin danıĢmanlık hizmeti verdiği (%35.6) konularında iĢ dünyasının 

bilgisiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Ege Üniversitesi‟nden danıĢmanlık 

hizmeti alan yanıtlayan sayısı 57‟dir (%13.0). Bu tip bir danıĢmanlık hizmeti 

için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilenler de aynı oranda sınırlı sayıdadır 

(%23.5, 103 kiĢi). ĠĢ dünyasının ara eleman ihtiyacı olduğu (%55.7, 244 kiĢi) 

ancak bu elemanları Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından tercih 

düzeyinin düĢük (%30.4, 133 kiĢi) olduğu görülmektedir.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hayır evet 

Yüzde 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

Sanayi Hizmet Ofisi 

hayır evet 

Yüzde 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

Proje Destek Ofisi 

hayır evet 

Yüzde 

80 

60 

40 

20 

0 

Ebiltem  

hayır evet 

Yüzde 

100 
80 
60 
40 
20 
0 

ĠĢkolu Projeleri 

hayır evet 

60 

40 

20 

0 

Projeler  
Yüzde 

hayır evet 

Yüzde 

8 
60 

40 

20 

0 

Fakulte vebolumler 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hayır evet 

Yüzde 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Ara Eleman - EÜ 

hayır evet 

Yüzde 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Ara Eleman Ġhtiyacı 

hayır evet 

Yüzde 

80 

60 

40 

20 

0 

DanıĢmanlık Hizmeti BaĢvuru 

hayır evet 

Yüzde 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

DanıĢmanlık Hizmeti Almak 

hayır evet 

Yüzde 

60 

40 

20 

0 

DanıĢmanlık Hizmeti  (Bilgi) 

hayır evet 

Yüzde 

80 

60 

40 

20 

0 

Egesem  



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

139 

 

 

 

Tablo 8: Örneklemin Ege Üniversitesi‟ne ĠliĢkin Tutumları 

 

 n Ort. SS 

Ege Üniversitesi‟nin iĢkolum ile ilgili yeni teknoloji 

üretmesi çok faydalı olmaktadır. 
409 3,71 1,029 

Ege Üniversitesi‟nin ürettiği teknolojileri sektöre 

aktarmasını çok isterim. 
430 4,13 0,997 

Ege Üniversitesi‟nin sektör ile ilgili edindiği bilgileri 

paylaĢmasını çok isterim. 
428 4,15 0,989 

ĠĢkolum ile ilgili Ege Üniversitesi mezunlarını öncelikli 

olarak istihdam etmek isterim. 
422 3,60 1,014 

Ege Üniversitesi‟nin sektöre yönelik uygulamalı 

eğitiminden memnunum. 
410 3,33 0,924 

ÇalıĢanlarımın Ege Üniversitesi akademisyenlerinden 

hizmet içi eğitim almasını isterim. 
419 3,75 0,953 

ÇalıĢanlarımın Ege Üniversitesi eğitim merkezlerindeki 

sertifika programlarına katılımını teĢvik ederim. 
422 3,78 0,919 

ĠĢkolum ile ilgili olarak açılacak bölüm, program vb. 

giriĢimlere teknik ve uzmanlık desteği veririm. 
415 3,57 0,985 

Stajyer öğrenci olarak Ege Üniversitesi öğrencilerini 

istihdam etmeyi öncelikli olarak tercih ederim. 
416 3,64 1,004 

Üretime yönelik problemlerimin çözümünde Ege 

Üniversitesi‟ne baĢvurmak isterim. 
418 3,62 0,953 

ÇalıĢtığım iĢkoluna iliĢkin Ege Üniversitesi tarafından 

yapılan araĢtırmaları ve yayınları takip etmek isterim. 
425 3,90 0,949 

Ege Üniversitesi öğretim elemanları kendilerini sürekli 

olarak yenilemektedir. 
417 3,30 0,907 

Ege Üniversitesi‟nden pazarlama ve tanıtım konusunda 

destek almak isterim. 
417 3,50 0,983 

Ege Üniversitesi‟nden pazar araĢtırması desteği almak 

isterim. 
416 3,60 1,004 

GiriĢimci olarak uluslararası pazarlara açılmada Ege 

Üniversitesi‟nin desteğini almak isterim. 
416 3,61 0,993 

Ege Üniversitesi‟nde yapılan iĢkolum ile ilgili araĢtırma 

ve uygulama projelerinden haberdar olmak isterim. 
421 3,99 0,980 

Ege Üniversitesi‟nde iĢkolum ile ilgili yapılan projelerde 

ortaklık yapmak isterim. 
411 3,54 0,976 

Üniversitesi‟nde iĢkolum ile ilgili yapılan projelere mali 

destek vermek isterim. 
396 3,07 1,000 

Ege Üniversitesi‟nin Ar-ge çalıĢmalarıyla Ġzmir 

sanayisine katkı yarattığını düĢünüyorum. 
415 3,47 0,970 

Ege Üniversitesi‟nin insan kaynağı konusunda iĢ 

yaĢamına katkı yarattığını düĢünüyorum. 
415 3,68 0,920 

Ege Üniversitesi‟nin yeni teknoloji üretiminde katkı 

yarattığını düĢünüyorum. 
418 3,49 0,882 
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Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir imajının geliĢtirilmesinde ve 

sürdürülmesinde katkı yarattığını düĢünüyorum. 
422 3,80 0,989 

Ege Üniversitesi‟nin yürüttüğü sosyal içerikli projelerle 

sosyal hayata katkı sağladığını düĢünüyorum. 
421 3,76 0,903 

Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟in ekonomik yaĢamına katkı 

sağladığını düĢünüyorum 
422 3,84 0,957 

Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟in kültür sanat hayatına katkı 

sağladığını düĢünüyorum 
421 3,86 0,944 

Ege Üniversitesi‟nin topluma açık, saydam, sorunlarını 

çözebilen, bilinçli yurttaĢ yetiĢtirmede katkısının 

olduğunu düĢünüyorum. 

421 3,78 0,883 

Ege Üniversitesi‟nin farklı sektörleri ve örgütleri bir 

araya getirerek bilgi paylaĢımda zenginlik yarattığına 

inanıyorum. 

419 3,53 0,902 

Ege Üniversitesi, kentin sorunlarına bilimsel çözümler 

üretmektedir. 
421 3,48 0,912 

Ege Üniversitesi‟nin çeĢitli konularda halkın 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konularında hizmet 

verdiğini düĢünüyorum. 

420 3,52 0,918 

 

 Ege Üniversitesi‟ne iliĢkin tutumların ölçümlendiği ölçek maddelerinin 

ortalama ve standart sapmaları Tablo 8‟de görülmektedir. 1=Kesinlikle 

Katılmıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum çerçevesinde ölçümlenen maddelerin 

ortalaması 3.00‟ın altında olanlar olumsuz tutumu, 3.00‟ın üstünde olanlar ise 

olumlu tutumu göstermektedir. Tablo 8 incelendiğinde Ege Üniversitesi‟ne 

iliĢkin tutumların olumlu yönde olduğu görülecektir. Ancak 4.00 ve üzerinde 

ortalamaya sahip 2 madde (“Ege Üniversitesi‟nin ürettiği teknolojileri sektöre 

aktarmasını çok isterim” ve “Ege Üniversitesi‟nin sektör ile ilgili edindiği 

bilgileri paylaĢmasını çok isterim”) vardır. Bilgi paylaĢımı ile ilgili olan bu 

maddeler iĢ dünyasının paylaĢım ihtiyacının ve beklentisinin de altını çizer 

niteliktedir. Diğer taraftan ölçek maddeleri arasında ne olumlu ne de olumsuz 

bir tutum olarak yorumlanabilecek maddelerden biri projelere verilebilecek mali 

destek ile ilgilidir. Bu tutumun olumsuz olmaması bir avantaj olarak 

düĢünülebileceği gibi iĢ dünyasnın mali destek konusuna yakın durmadığı 

sonucu da buradan çıkartılabilir. Diğer tüm maddeler değerlendirildiğinde genel 

olarak olumlu bir tutumun varlığı iddia edilebilir. Ancak diğer maddelerdeki 

temel konular ile ilgili ise Ege Üniversitesi ile kurulacak etkin iletiĢimin bu 

tutumları daha olumluya (4.00 ve üzeri) çevrilebileceği görülmektedir. Ayrıca 

ölçeğe iliĢkin frekans ve yüzde hesaplamaları Ek 3‟te yer alan tabloda 

görülebilir.  
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Tablo 9: Örneklemin Ege Üniversitesi‟nden Alabileceği DanıĢmanlık 

Hizmet Alanları 

 

Sıralama n 1 2 3 

Birinci 

Sıra 
386 AraĢtırma 81 

Yeni 

Teknolojiler 
74 

Üretim 

Teknolojileri 
66 

Ġkinci 

Sıra 
371 

Yeni 

Teknolojiler 
71 

Ürün 

GeliĢtirme 
63 

Üretim 

Teknolojileri 
63 

Üçüncü 

Sıra 
370 

Ürün 

GeliĢtirme 
69 

Üretim 

Teknolojileri 
43 

Yeni 

Teknolojiler 
41 

Dördüncü 

Sıra 
355 

Yeni 

Teknolojiler 
40 

Ürün 

GeliĢtirme 
40 Pazarlama 38 

BeĢinci 

Sıra 
329 

Stratejik 

Yönetim 
47 

Kriz 

Yönetimi 
46 Tanıtım 31 

 

Yanıtlayanlardan Ege Üniversitesi‟nden alabilecekleri danıĢmanlık 

hizmetlerini 1‟de 5‟e kadar sıralamaları istenmiĢtir. Bu doğrultuda birinci sırada 

tercih edilen ilk üç danıĢmanlık alanı araĢtırma, yeni teknolojiler ve üretim 

teknolojileridir. Ġkinci sıra olarak iĢaretlenen ilk üç alan ise yeni teknolojiler, 

ürün geliĢtirme ve üretim teknolojileridir. Üçüncü sırada da aynı alanlar tekrar 

edilmektedir. Ancak dördüncü ve beĢinci sırada tercih edilen danıĢmanlık 

alanları pazarlama, stratejik yönetim, kriz yönetimi ve tanıtım olarak 

Ģekillenmektedir. Bu doğrultuda yanıtlayanların öncelikle araĢtırma, yeni 

teknolojiler, ürün geliĢtirme ve üretim teknolojileri konularında desteğe 

ihtiyaçları vardır. Ancak ikincil olarak pazarlama, kriz yönetimi ve tanıtım gibi 

alanların öne çıkıĢı da dikkat çekicidir.  
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Tablo 10: Örneklemin Ege Üniversitesi‟ne ĠliĢkin Bilgi Edinme Kaynakları 

 

Tablo 10 yanıtlayanların Ege Üniversitesi ile ilgili bilgi kaynaklarına 

iliĢkin sıralamaları göstermektedir. Bu soruda da yanıtlayanlardan bilgi 

kaynaklarını 1‟den 5‟e kadar sıralamaları istenmiĢtir. Bu doğrultuda 

yanıtlayanlar çok büyük oranda Ege Üniversitesi web sitesinden bilgi 

edinmektedirler. Web sitesi kadar yoğunluklu olmasa da medya, iĢkolu ile ilgili 

bölüm, Ege Üniversitesi Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü ve kurumsal 

yayınlar da bilgi edinmede kullanılan diğer önemli kaynaklardır.  

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟e katkı boyutlarının neler olduğu ve bu 

boyutların etki derecesinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı araĢtırma temel 

olarak Ege Üniversitesi ve katkı boyutlarına iliĢkin farkındalık düzeyinin 

saptanması, katkı boyutlarının ve katkı derecelerinin ortaya konulması ayrıca iĢ 

dünyasının Ege Üniversitesi‟nden beklentilerinin belirlenmesi noktasında, tüm 

bu boyutları ölçebilme özelliği ile yürütülmüĢ özgün bir çalıĢma olma özelliği 

taĢımaktadır. 

AraĢtırmaya belirlenen bölgelerde yer alan iĢletmelerden toplam 438 kiĢi 

katılmıĢtır.  AraĢtırma bulgularına bakıldığında, araĢtırmaya dahil olan 430 

kiĢinin %18.5‟i (81 kiĢi) tekstil sektöründe görev yaptığı dikkatleri çekmektedir. 

Geri kalan  %12.3‟ünün (54 kiĢi) demir-çelik, %11.6‟sının (51 kiĢi) petro-kimya 

Sıralama n 1 2 3 

Birinci 

Sıra 
383 

EÜ. Web 

sitesi 
262 

EÜ‟nin 

ilgili 

bölümü 

53 Medya 36 

Ġkinci Sıra 324 Medya 75 

EÜ‟nin 

ilgili 

bölümü 

73 
EÜ 

Yayınları 
65 

Üçüncü 

Sıra 
282 

EÜ 

Yayınları 
93 

EÜ. Basın 

ve Halkla 

ĠliĢkiler 

Müdürlüğü 

76 

EÜ‟nin 

ilgili 

bölümü 

52 

Dördüncü 

Sıra 
265 

EÜ. Basın 

ve Halkla 

ĠliĢkiler 

Müdürlüğü 

90 
EÜ 

Yayınları 
63 Medya 52 

BeĢinci 

Sıra 
264 Medya 79 

EÜ‟nin 

ilgili 

bölümü 

78 

EÜ. Basın 

ve Halkla 

ĠliĢkiler 

Müdürlüğü 

53 
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ve %11.6‟sının (51 kiĢi) otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olduğu 

görülmektedir. Bu sektörleri %7.5 (33 kiĢi) plastik ve %7.3  (32 kiĢi) ile makine 

sektörü izlemektedir. AraĢtırma bulguları çerçevesinde faaliyet yılına göre 

örneklemin dağılımına bakıldığında ankete katılanların %14.2‟sinin (62 kiĢi) 

çalıĢtıkları iĢletmenin 16-20 yıl arası, %12.6‟sının (55 kiĢi) 11-15 yıl arası, 

%12.3‟ünün (54 kiĢi) 5-10 yıl arası, %11.0‟inin (48 kiĢi) 21-25 yıl arası ve % 

10.7‟sinin 5 yıldan az süredir faaliyet gösterdiği ortaya konmuĢtur.   

AraĢtırmaya katılan kiĢilerin %37.7‟si (165 kiĢi) 50 kiĢi ve üzerinde 

çalıĢanı olan orta ölçekli iĢletmelerde çalıĢtıkları dikkatleri çekmektedir. Ayrıca 

katılımcıların %42‟si (184 kiĢi) çalıĢtıkları iĢletmede yönetici olarak çalıĢırken 

%29.5‟i (129 kiĢi) çalıĢan, %19,6‟sı (86 kiĢi) Ģef pozisyonunda görev yapmakta 

ve %4.6‟sının (20 kiĢi) ise iĢletme sahibi olduğu görülmektedir. Ege 

Üniversitesi‟nin Ġzmir‟e katkı boyutlarının neler olduğu ve bu boyutların etki 

derecesini saptamaya yönelik tasarlanmıĢ olan çalıĢmada; ilk olarak Ġzmir iĢ 

dünyasını temsil etmekte olan katılımcıların farkındalık düzeyinin saptanması 

amaçlanmıĢtır. Ölçme aracının ilk bölümü Ġzmir iĢ dünyasının Ege Üniversitesi 

konusundaki farkındalığının belirlenmesi amacı ile tasarlanmıĢtır. Bu bölümde 

katılımcılara, Ege Üniversitesi‟nin iĢ dünyasına katkı sağladığı alanlarla ilgili 

bilgi sahibi olup olmadıkları, herhangi bir hizmet alıp almadıkları ve hizmet 

almak istedikleri taktirde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilip bilmediklerine 

iliĢkin farkındalık soruları sorulmuĢtur. 

Yanıtlayanlara Ege Üniversitesi ile ilgili özellikle iĢ dünyasını 

ilgilendirebilecek konularda bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuĢtur. Ege 

Üniversitesi‟nde eğitim verilen fakülte ve bölümler (%70, 307 kiĢi) ile ilgili 

yüksek düzeyde bilgi sahibi olunduğu görülmektedir. Ancak diğer alanlarda, 

yürütülen projeler (%34.9), iĢ koluna iliĢkin projeler (%15.5), EBĠLTEM 

(%29.2), Proje Destek Ofisi (%17.6), Sanayi Hizmet Ofisi (%13.0), EGESEM 

(%35.6) ve Ege Üniversitesi‟nin danıĢmanlık hizmeti verdiği (%35.6) 

konularında iĢ dünyasının bilgisiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile anket 

sonuçları dikkate alındığında proje destek ofisi, sanayi hizmet ofisi gibi ofisler 

ve hizmetler konusunda daha yoğun bir bilgilendirme ihtiyacının olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Ege Üniversitesi‟nden danıĢmanlık hizmeti alan 

yanıtlayan sayısı 57‟dir (%13.0). Bu tip bir danıĢmanlık hizmeti için nasıl bir 

yol izlenmesi gerektiğini bilenler de aynı oranda sınırlı sayıdadır (%23.5, 103 

kiĢi). ĠĢ dünyasının ara eleman ihtiyacı olduğu (%55.7, 244 kiĢi) ancak bu 

elemanları Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından tercih düzeyinin düĢük 

(%30.4, 133 kiĢi) olduğu görülmektedir. Farkındalık düzeyine iliĢkin bu 

sonuçlar göstermektedir ki iĢ dünyası Ege Üniversitesi‟ni eğitim verdiği fakülte 

ve bölümleri açısından tanımakta ancak üniversitenin iĢ dünyasına eğitim 

dıĢında katkı sağladığı proje ve destek kanallarını tanımamakta, dolayısıyla bu 

kanallara ulaĢma konusunda da sınırlı bilgiye sahip olmaktadır. Üniversitenin 

misyonu sadece sanayide çalıĢacak insan kaynağını temin etmek değil aynı 
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zamanda teknolojiyi üretme, teknolojiyi kullanma konusunda yöntem bilgisi 

sunma ya da iĢ süreçlerine iliĢkin proje ve danıĢmanlık hizmetlerini sunabilmek 

olmalıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir iĢ 

dünyasına yönelik bu misyonu gerçekleĢtirmesi konusunda iĢ dünyasının yeterli 

bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu noktada üniversitenin bilgilendirme 

ve farkındalık sağlamaya yönelik aktivitelere ağırlık vermesi gerektiği 

görülmektedir.  

AraĢtırmanın ikinci boyutu ile; Ege Üniversitesi‟nin Ġzmir‟e katkı 

boyutlarının neler olduğunun belirlenmesi ve katkı boyutlarının etki derecesinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla düzenlenen tutum ölçeği 

incelendiğinde, Ege Üniversitesi‟ne iliĢkin tutumların olumlu yönde olduğu 

görülmektedir.  Ancak 4.00 ve üzerinde ortalamaya sahip 2 madde (“Ege 

Üniversitesi‟nin ürettiği teknolojileri sektöre aktarmasını çok isterim” ve “Ege 

Üniversitesi‟nin sektör ile ilgili edindiği bilgileri paylaĢmasını çok isterim”) 

vardır. Bu maddeler iĢ dünyasının bilgi paylaĢım ihtiyacını ortaya koyması 

açısından önem taĢımaktadır.  Ölçek maddeleri arasında ne olumlu ne de 

olumsuz bir tutum olarak yorumlanabilecek maddelerden biri projelere 

verilebilecek mali destek ile ilgili olan maddedir. Yüzdeler dikkate alındığında, 

iĢ dünyasının projelere mali destek sağlama konusunda yeterli isteğe sahip 

olmadığı dikkatleri çekmektedir.  

Yanıtlayanlardan Ege Üniversitesi‟nden alabilecekleri danıĢmanlık 

hizmetlerini sıralamaları istenmiĢtir. Yapılan sıralamalar incelendiğinde, ilk üç 

danıĢmanlık alanının araĢtırma, yeni teknolojiler ve üretim teknolojileri Ģeklinde 

sıralandığı görülmektedir. Ġkinci sıra olarak iĢaretlenen ilk üç alan ise yeni 

teknolojiler, ürün geliĢtirme ve üretim teknolojileridir. Üçüncü sırada da aynı 

alanlar tekrar edilmektedir. Ancak dördüncü ve beĢinci sırada tercih edilen 

danıĢmanlık alanlarının pazarlama, stratejik yönetim, kriz yönetimi ve tanıtım 

olduğu dikkatleri çekmektedir. Sonuç olarak, iĢ dünyası ağırlıklı olarak, 

araĢtırma, yeni teknolojiler, üretim teknolojileri, ürün geliĢtirme, pazarlama, 

stratejik yönetim, kriz yönetimi ve tanıtım gibi alanlar çerçevesinde destek talep 

etmektedir.Ege Üniversitesi ile ilgili bilgi kaynaklarına iliĢkin sıralamalar 

incelendiğinde yanıtlayanların çok büyük oranda Ege Üniversitesi web 

sitesinden bilgi edindikleri görülmektedir.  

AraĢtırmanın boyutlarından biri de ĠĢ dünyasının Ege Üniversitesi‟nden 

beklentilerinin belirlenmesidir. Ankete katılanların Ege Üniversitesi ile ilgili ne 

tür beklentilere sahip oldukları ankete yerleĢtirilen açık uçlu bir soru ile ortaya 

konulmaya çalıĢılmıĢtır. Gelen yanıtlar tasniflenmiĢ ve belli kategoriler 

çerçevesinde yanıtlayanların aĢağıda sıralanan beklentilere sahip oldukları 

dikkatleri çekmiĢtir.  
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Üniversite-sanayi ĠĢbirliği 

Ege Üniversitesi‟nden beklentilerin büyük bir bölümü, iĢbirliği 

konusundadır. Üniversite-sanayi iĢbirliğinin sıkılaĢtırılması, süreklilik, sektörü 

bu iĢbirliği konularında bilgilendirme, daha yakın iletiĢim, sanayici ve 

akademisyenleri bir araya toplayacak platformların oluĢturulması, sektörel 

araĢtırmaların yapılması, tekno-kentlerin kurulması öncelikli beklentilerdir. 

Ayrıca fikir yarıĢmalarının organize edilmesi, web portallarının oluĢturulması, 

sanayicilerin üniversite öğrencileriyle deneyimlerini paylaĢabilecekleri 

etkinliklerin organize edilmesi, sanayiye yönelik etkinliklerin duyurulması 

önerilen diğer konulardır. Bu konularda verilen cevaplar genel olarak Ģöyle 

sıralanmaktadır:  

*Üniversite -sanayi iĢbirliği, sanayi ve akademisyenleri bir çatı altında 

toplayacak web tabanlı bir platform, ortak proje üretimi, ortak bilimsel 

çalıĢmalar, iĢ kollarıyla ilgili portal oluĢturulması. Ayrıca sektörel olarak 

yapılan araĢtırma sonuçlarının yönetici ve tepe yöneticileriyle paylaĢılması, 

tecrübelerin öğrencilere aktarılabileceği etkinliklerin düzenlenmesi, bir tekno-

kent kurulması ve Ege Üniversitesinin sanayi ve ticaret alanı ile ilgili yaptığı 

çalıĢmaların, faaliyetlerin, eğitim seminerleri vb. konuların firmalara 

duyurulması konusunda iletiĢim ağını geliĢtirmesi. 

Yeni teknolojiler üretmek için gerekli olan bilginin elde edebileceği en 

önemli adreslerden birisi Ģüphesiz ki bilimin kaynağı olan üniversitelerdir. 

Üniversitelerdeki teorik bilginin sanayi ile buluĢturması için en iyi yol, 

üniversitelerle sanayi kuruluĢlarının irtibat içinde olabileceği fiziki mekânlar 

oluĢturmaktır. Bu doğrultuda, üniversitelerle sanayi kuruluĢlarının iç içe olduğu 

yeni alanlar tasarlanması fikri teknoparkları ortaya çıkarmıĢtır (Kılıç, Ayvaz, 

2011: 64). Kılıç, Ayvaz (2011) tarafından yapılan bir araĢtırma Ege 

Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırma sonuçlarını destekler 

niteliktedir. Buna göre üniversite-sanayi iĢbirliğinde, sanayiye verilen 

danıĢmanlık hizmetlerinde, teknopark yönetiminde ve iletiĢim ağında 

beklentilerin karĢılanması noktasında bir takım eksiklikler olduğu söylenebilir. 

Bu duruma iliĢkin beklentilerin karĢılanması üniversite-sanayi iĢbirliğini 

sağlayacaktır.  

Sektörel Alan ÇeĢitliliği 

Sanayi alanında üniversitenin çeĢitli alanlara odaklanması, özel alanlara 

(örneğin demir-çelik, petrokimya mühendisliği, petrol mühendisliği gibi) daha 

fazla ağırlık verilmesi, bu alanlarda eğitimlerin organize edilmesi talep 

edilmektedir.  

*Petrokimya mühendisliği, petrol mühendisliği bölümlerine ağırlık 

verilmesi, sektörümüzle (demir çelik) ilgili teknolojik geliĢimlerin paylaĢılması, 

demir çelik gibi sektörlere daha fazla proje sunup, iĢ geliĢtirmeye yönelik 
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çalıĢmalar düzenlenmesi, teknik destek, yerli sanayinin geliĢmesi için imalat 

sanayinin desteklenmesi ve tercih edilmesinin yaygınlaĢtırılması, tekstil alanına 

daha fazla ağırlık verilmesi, iyi bir pazarlama yöntemiyle iĢletmelerdeki 

sorunların tespit edilmesi ve Fen fakültesi biyokimya bölümünün üzerinde daha 

fazla durulması. 

AraĢtırma örneklemi incelendiğinde katılımcıların tekstil, petro-kimya ve 

otomotiv sektöründe yoğunlaĢtığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle burada ifade 

edilen görüĢlerdeki özel alanlar, bu sektör temsilcilerin sayısının fazlalığı ile 

ilintilidir. Sektörleri temsil eden katılımcıların eĢit sayıda olmaması bu özel 

alanların öne çıkmasına neden olmuĢtur.  

AraĢtırma-GeliĢtirme 

AraĢtırma konusunda üniversiteden beklentiler, üretim tekniklerinin ve 

ar-ge çalıĢmalarının arttırılması, buluĢ ve keĢiflerin ortaya çıkarılması, geleceğe 

yönelik araĢtırma geliĢtirme çalıĢmalarına üniversite tarafından daha fazla bütçe 

ayrılması konularına odaklanmaktadır. Ayrıca üniversiteden talep edilen ürün 

geliĢtirme, ürün araĢtırmalarına daha kısa vadede sonuca ulaĢılması 

beklenmektedir. Bu konuda sanayinin yürüttüğü araĢtırma çalıĢmalarına 

üniversitenin destek vermesi ve gerektiğinde araĢtırmacı desteğinin sağlanması 

beklenmektedir. AraĢtırma alanında üniversiteden beklenenler aĢağıdaki gibi 

sıralanmaktadır:  

*AraĢtırma ve geliĢtirme-üretim tekniklerinin geliĢtirilmesi, geleceğe 

yönelik ar-ge çalıĢmalarına daha fazla bütçe ayrılması, ürün araĢtırmalarında 

kısa zamanda bilgilendirme, sorunlara hızlı çözüm Ar-Ge ve tanıtım 

projelerinde ortak çalıĢmalar yürütülmesi. 

Ar‐Ge çalıĢmaları sonucunda elde edilen bilgi stoku rekabet gücü yüksek 

ürünlerin üretilmesinde baĢrolü oynarken, firmanın da kârlılık düzeylerini 

önemli ölçüde etkilemektedir. Ar‐Ge sadece yeni teknolojilerin kaynağı değildir 

aynı zamanda modern dünyada endüstriyel ekonomilerde yaparak öğrenme ya 

da tasarım gibi yeni teknolojilerin oluĢumunda önemli bir yeri olan faaliyetlere 

de katkısı oldukça fazladır (IĢık, Kılınç, 2011: 17).  Bu durumla bağlantılı 

olarak iĢ dünyasının üniversiteden öncelikli beklentileri içinde ar-ge faaliyetleri 

gelmektedir. Ancak ar-ge faaliyetlerine daha fazla bütçe ayrılması istemi 

özellikle devlet üniversiteleri için bir sorun teĢkil etmektedir. Bu konuda sektör 

ve üniversitenin birlikte hareket etmesi, ar-ge faaliyetleri konusunda 

üniversitenin iĢ dünyası tarafından desteklenmesi ve iĢbirliklerin 

gerçekleĢtirilmesi ar-ge çalıĢmalarının baĢarısını etkileyecektir. 

Tanıtım 

Sanayiciler beklentiler arasında, Ege Üniversitesi‟nin tanıtımı konusunda 

daha etkin ve aktif olunmasına iliĢkin görüĢ belirtmiĢtir. Tanıtımın eksik 

yapıldığı, daha geniĢ çaplı yapılması, kamuoyuna düzenli duyurum, medya 
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ortam ve araçlarının daha etkin kullanılması, web sitesinin sürekli ve düzenli 

olarak güncellenmesi, sektörel mail grupları kurulması, bilgi akıĢı ve diyalog 

gibi beklentiler sıralanmaktadır. Bu konudaki görüĢler Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

*Üniversitenin faaliyetlerinin daha geniĢ çaplı tanıtılması, tanıma ve 

tanıtmanın yapılması, üniversite sanayici iĢbirliğinin arttırılması, bilgi akıĢının 

sağlanması-diyalog, daha güncel bir web sitesi ve sektörel mail grupları. 

Katılımcıların tanıtım konusundaki görüĢleri, araĢtırmanın farkındalık 

boyutu ile doğrudan iliĢkilidir. Katılımcıların Ege Üniversitesi‟nin katkı 

boyutlarına iliĢkin farkındalık düzeylerinin düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu 

bölümdeki ifadelerden hareketle Ege Üniversitesi‟nin daha yoğun tanıtım ve 

bilgilendirme ihtiyacı içinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Sosyal Konularda Etkinlik 

Ege Üniversitesi‟nin sosyal etkinlikleri ve faaliyetler konusunda da 

beklentiler sıralanmaktadır. Sanayi alanında üniversiteden, kentin sorunları, 

sosyokültürel ve ekonomik alanda da kente yön veren, daha aktif ve katılımcı 

olunması beklenmektedir. Bu konularda projelerin üretilmesi ve uygulamalı 

çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir. GörüĢler Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

*Daha sosyal ve uygulamalı çalıĢmaların yapılması ve paylaĢılması, 

kentin sorunlarıyla yakından ilgilenilmesi, yakın iliĢkiler kurabilmek için 

devamlı ziyaretlerde bulunulması, coĢku ve heyecanı arttırmak için sosyal ve 

kültürel projelere önem verilmesi 

Sosyal konularda etkinlik beklentisinin de tanıtım eksikliği ile ilgili 

olduğu göz önüne alınmalıdır.  Ege Üniversitesi‟nin gerçekleĢtirdiği projeler ve 

etkinlikler düĢünüldüğünde problemin bu etkinliklerin halkla paylaĢılması 

noktasında olduğu görülmektedir. 

Eğitim Kalitesi 

Üniversitenin eğitim kalitesi konusunda ifade edilen görüĢler, kalitenin 

iyileĢtirilmesi, öğretim üyeleri ve araĢtırmacıların geliĢimi konusunda daha çok 

katkı sağlanması, daha iyi eğitim, daha kaliteli öğrenci beklentileri Ģeklindedir. 

Buna iliĢkin görüĢler aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

*AraĢtırmacıların geliĢimine katkı sağlanması, öğretim üyelerinin 

akademik geliĢimlerinin desteklenmesi, daha kaliteli öğrenci yetiĢtirilmesi. 

Stajlar 

Sanayi alanının ilgilendiği baĢka bir konu da öğrenci stajlarıyla ilgilidir. 

Sanayi kesimi, staj sürelerinin uzatılması, stajların daha verimli biçimde 

yapılması ve üniversitenin bu konuda sanayici ile doğrudan irtibata geçmesini 

talep etmektedir.    
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*Staj sürelerinin daha uzun tutularak piyasaya daha uygun personel 

yetiĢtirilmesi, stajların daha verimli yapılandırılması, üniversite yönetiminin staj 

konusunda sanayi ile direkt temasa geçmesi        

Çevre  

Saha araĢtırması sürecinde sanayi alanda çevre kirliliği, çevre sağlığı, 

güvenlik konularına özen gösterildiği ortaya konulmuĢtur. Bunu cevaplarına da 

yansıtan sanayiciler, özellikle çevre bilinci, sağlığı ve güvenlik konularına 

yönelik üniversitenin uygulamalar yapmasını istemektedir.  ĠĢçi sağlığına iliĢkin 

uygulamalar konusunda da üniversiteden destek beklentisi bulunmaktadır. Bu 

konularda ortaya konulan görüĢler özetle Ģöyledir: 

*ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konularında bilgi ve uygulamalar, çevre 

kirliliği konusunda alınması gereken önlemler hakkında görüĢ ve düĢüncelerin 

belirtilmesi, özel güvenlik ve liman güvenliği kurslarının verilmesi 

Akademik Yayın 

Üniversitede üretilen yayın sayısının arttırılarak bu yayınların daha fazla 

insana ulaĢtırılması ve sektörel alanlarla paylaĢılması üniversiteden beklentiler 

arasında yer alan konular arasındadır. 

*Yayınların arttırılması ve hedef kitle içerisinde yer alan daha fazla 

kiĢiye ulaĢtırılması 

Ara Eleman 

Saha çalıĢmasında sanayiciye sunulan insan kaynağının niceliği 

konusunda da öneriler sunulmuĢtur. GörüĢlerde üniversiteden ara eleman 

beklentisi bulunduğu ifade edilmektedir.  

*Ara eleman ihtiyacı konusunda yoğun çalıĢma                 

Mevcut Durumu Koruma 

ÇalıĢmada yer alan üniversiteye yönelik görüĢler arasında üniversiteden 

ve çalıĢmalarından memnuniyet duyulduğu da ifade edilmiĢtir.  

*Ġyi bir üniversite 

Diğer 

Son olarak, yukarıdaki sınıflandırmalara girmeyen bir beklenti de 

üniversite hastanesinin binalarına iliĢkindir. Hastanenin özellikle poliklinik 

binalarında yenileme ve bakım çalıĢmalarının yapılması gerektiği ifade edilen 

görüĢler arasındadır.  

Sonuç olarak araĢtırma göstermektedir ki, Ġzmir iĢ dünyası Ege 

Üniversitesi‟nin proje ve destek alanları konusunda düĢük farkındalık düzeyine 

sahiptir. ĠĢ dünyası Ege Üniversitesi‟nin eğitim verdiği fakülte ve bölümler 
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konusunda bilgi sahibi iken proje ve destek ofisi konusunda düĢük bilgi 

düzeyine sahiptir ve Ege Üniversitesi‟nin proje, destek, danıĢmanlık 

konularındaki hizmetlerinden yararlanmayı yüksek oranda isterken bu konuda 

nereye baĢvuracağını ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmemektedir. Bu 

verilerden çıkan açık sonuç Ege Üniversitesi‟nin destek ve hizmet alanlarına 

iliĢkin yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme ihtiyacı içinde olduğudur. 

ĠĢ dünyasının Ege Üniversitesi‟nin katkı düzeyleri ile ilgili tutumları 

olumlu yöndedir. Özellikle Ege Üniversitesi‟nin ürettiği teknolojileri sektöre 

aktarması ve sektörle bilgi paylaĢımı konuları iĢ dünyasının beklentileri içinde 

öne çıkmaktadır. Bu iki konu iĢ dünyasının bilgi paylaĢım ihtiyacını ortaya 

koymaktadır.  Ancak iĢ dünyası projelere mali desteğe pek sıcak 

bakmamaktadır.  ĠĢ dünyası Üniversite ile iĢbirliklerini önemsemekte ve 

üniversitenin sektörle bilgi paylaĢımını beklemektedir. Destek alanları olarak 

ise; araĢtırma, yeni teknolojilerin üretilmesi, üretim teknolojileri geliĢtirme, 

ürün geliĢtirmeyi öncelikli alanlar olarak görmektedir. ĠĢ dünyasının öncelikli 

alanları yukarıda tanımlanmıĢ olmakla beraber Ege Üniversitesi‟nden beklentisi 

iĢbirliklerinin artması, ortak çalıĢmalar, ortak projelerin gerçekleĢtirilmesi 

ayrıca Ege Üniversitesi‟nin yenilik ve geliĢmeler konusunda iĢ dünyasını 

bilgilendirmesidir. ÇalıĢma açıkça göstermektedir ki, Ġzmir ĠĢ dünyası Ege 

Üniversitesini katkı boyutları itibariyle tanımakta, bilmekte ve Üniversitenin 

sunduğu eğitim, proje, destek, Ġnsan kaynağına yönelik eğitimler, ürün 

geliĢtirme, teknoloji, ar-ge konularında destek almak istemekte, iĢbirliklerini 

önemsemekte ve bu konuda ortak çalıĢmalar talep etmektedir. Ancak Ege 

Üniversitesi‟nin zaten var olan destek ve proje hizmetleri konusunda ayrıca kent 

yaĢamına katkıları konusunda ise açıkça bilgilenme ihtiyacı bulunmaktadır. Ege 

Üniversitesi Ġzmir ĠĢ dünyasının beklentilerini karĢılamakla beraber var olan 

hizmetleri ve destek alanlarını daha fazla tanıtma gayreti içinde olmalı; iĢ 

dünyası ve Ġzmir halkına yönelik tanıtım faaliyetlerini yoğunlaĢtırmalıdır. 
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BATI ANADOLU‟DA 

TARIMSAL ĠġGÜCÜ VE ÜCRETLER 

(1844- 1914) 

Cihan ÖZGÜN

 

ÖZET 

XIX. yüzyılda sanayileĢen Avrupa ülkeleri ekonomilerinde büyük 

dönüĢüm ve büyüme yaĢamıĢtır. Bu dönüĢüm ve büyümenin en önemli 

etkenlerinden biri tarımsal ürün talebinde görülmüĢtür. Bu bağlamda Batı 

Anadolu tarımsal üretim ve ihracı bakımından batılı ülkelerin ihtiyaçlarına 

cevap veren cazip bir bölge olarak, Batı Avrupa temelli dünya ekonomisinin 

etki alanına girmiĢtir. Batı Anadolu bölgesinde Avrupa‟nın tarımsal ürün 

talebinin artmasına bağlı olarak büyük bir ekonomik büyüme ve değiĢim 

yaĢamıĢtır. Bu değiĢim tarım sektöründe iĢgücünün önemini daha da artırmıĢtır. 

Bu makale 1844‟ten 1914 yılına kadar Batı Anadolu‟da tarım iĢ gücü ve 

ücretleri üzerine bazı tespitlerde bulunmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, iĢ gücü, iççi, ücret. 

 

 

AGRICULTURAL WORKFORCE AND WAGES IN WESTERN 

ANATOLIA 

(1844- 1914) 

ABSTRACT 

A great transformation and growth in economies of European countries 

industrializing in the 19th century was experienced. Demand for agriculturel 

product was one of the most important factors of this transformation and 

growth. In this context, West Anatolian as being an attractive region 

responding requirements of Western countries as per agriculturel production 

and export entered the effect area of the world economy being of Western 

Europe basis. A major economic growth and change were experienced in West 

Anatolia region depending on increasing of agriculturel product demand of 

Europe. This change increased the importance of the workforce in the 

agricultural sector. This article aims to some determinations on agricultural 

labor force and wages from 1844 to 1914 in Western Anatolia. 

Keywords: Agriculture, workforce, labour, wages. 
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Tarımsal üretimi gerçekleĢtiren emek, XIX. yüzyıl Batı Anadolu‟sunda 

genellikle kendi toprağına sahip küçük toprak sahibi ailedir. Toprak miktarının 

küçülmesi, topraktan elde edilen gelirin ailenin geçimini sağlamaya yetmemesi 

durumlarında ise küçük çiftçi ailesi yeni toprakları kiralayabilir veya ortak 

olarak gelirini artırabilir. Osmanlı toplumunda çiftçi ailesinin dıĢında, geçimini 

topraktan elde edilen gelirle sağlayan ve değiĢik adlarla anılan meslek grupları 

da bulunur. Çoğu zaman birbiriyle karıĢtırılabilen bu meslek gruplarının izi 

1845 yılına ait Temettuat defterlerinden sürülebilir. Batı Anadolu‟da var olan 

yerleĢimlere ait Temettuat defterlerinin
1
 bir kısmı tarafımızdan olmak üzere 

hemen hemen tamamı okunmuĢ ve değerlendirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmanın da önemli kaynaklarından birini oluĢturan sözü edilen 

defterlerde tarımsal üretimi gerçekleĢtirenler için kullanılan tanımlamaların en 

baĢında erbab-ı ziraat bulunur. Temettuat defterlerinde sıklıkla karĢılaĢılan bu 

terimi çiftçi ve rençber terimleri izler. Çiftçi ve rençper arasında ne tür bir 

ayrımın olduğunu kestirmek kolay değildir. Ancak böyle bir ayrımın mutlak 

olduğu düĢünülmelidir. Çünkü her iki tanımlamanın da aynı defterde var oluĢ 

nedeni için defteri düzenleyen kâtibin tercihinden daha iyi bir açıklama 

gereklidir. Bu adlarla anılan meslek erbabının kendi toprakları olur, hatta 

aralarında baĢka tarım arazilerinde ortakçılık yapanlara da rastlanır. En çok 

karĢılaĢılan bu terimlerden baĢka bir de ırgatların, özellikle tarımsal üretimin 

tarım dıĢı üretimden daha çok yapıldığı yerleĢimlere ait defterlerde çok sıklıkla 

kullanıldığı görülür. Irgat bir çeĢit vasıfsız tarım iĢçisidir. Irgatların genellikle 

kendi toprakları yoktur ya da geçimine yetmeyecek kadar azdır. Ancak bu genel 

durumun istisnası Aydın‟a bağlı Karapınar nahiyesinde görülür. Irgat olarak 

tanımlanan bir grubun aslında tanımlamaya pek uymayacak Ģekilde toprakları 

bulunur
2
. Benzer bir istisnai durum Foça-yı Atik Cephane Mahallesi‟nde ikamet 

eden ırgat Semerci oğlu Hasan örneğinde görülür. Sözü edilen ırgatın 80 

dönümü aĢan bağ ve tarlası vardır
3
. Daha da ilginci Foça kazası ġeyh-i Kebir 

mahallesinde en yüksek yıllık kazanca, Ömer oğlu Mehmed Abdullah adlı bir 

ırgat sahiptir ve gelirinin büyük bir kısmını sahip olduğu tarlalardan 

sağlamaktadır
4
. Yine vasıfsız tarım iĢçisi olarak düĢünülebilecek bir baĢka grup 

hizmetkâr, hizmetçi adlarıyla anılır. Ancak bunun ne türden bir hizmetkârlık 

olduğu net değildir. Amele olarak adlandırılan bir baĢka grup içinde hem 

vasıfsız tarım iĢçileri hem de tarım dıĢı alanda çalıĢan iĢçiler dahil olmalıdır. 

Tarımsal üretimi gerçekleĢtirenler arasında bağ-bahçe-bostan sahipleri de 

bulunur. Defterlerde bahçevan (yada bağban) adıyla anılan sebze yetiĢtiricileri 

ve bağcılıkla uğraĢanlar da vardır. Ayrıca tarımsal faaliyetin daha özel 

                                                 
1 XIX. yüzyılın ortalarında [1845‟te] gerçekleĢtirilen Temettuat sayımlarının Batı Anadolu‟da 

bulunan yerleĢim yerlerine iliĢkin veriler için lütfen bkz. H. Ortaç- O. Yapucu ve C. Özgün 

(2010), Değişim Sürecinde Aydın, (Ed. Sabri Sürgevil), Aydın 
2 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (bundan sonra B.O.A.), ML. VRD. TMT. No: 1498 
3 B.O.A. ML. VRD. TMT, No. 1939, Hane 40, No. 94 
4 B.O.A. ML. VRD. TMT, No: 1941, Hane 17, No. 20 
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alanlarında iĢ gören ve yaptıkları iĢlerle anılan duhancı, duhan rençberi, 

duhancı hizmetkârı da üretimde pay sahibidir. Ortakçılar ve kiracılar, erbab-ı 

ziraat ya da rençber adlarıyla da anılmakla beraber zaman zaman sadece bu 

adlarla da anılabilmektedir. 

XIX. yüzyılın ortalarında –Aydın- Güzelhisar‟ın XIX. yüzyılın 

ortalarında hane reislerinin 198‟i tarımla uğraĢan küçük üreticilerdir. Bu grup, 

defterlerde çiftçi, erbab-ı ziraat, rençber, otlakçı gibi adlarla anılır. Bunun 

yanında tarım ve hayvancılıkla ilgili alanlarda hizmet gören toplam hane 

sayısının %23‟ünü oluĢturan iĢçilerin tarım iĢçisi ve bağ-bahçede çalıĢanlar 

olduğu kabul edilirse geçimini tarımdan sağlayanların oranı daha da artar. Bu 

grupta ırgatlar, çobanlar, deştebanlar, bahçevanlar, çukadarlar, sığırtmaçlar 

sayılabilir
5
. Bozdoğan‟da tarım sektöründe iĢ gücüne sahip erbab-ı ziraat 6, ırgat 

32 kiĢi olarak tespit edilmektedir
6
. Çine de toplam 371 kiĢi ırgat, ziraat erbabı, 

rençper, hizmetkâr, çiftçi olarak çalıĢmaktadır. Karacasu‟da 400 kiĢi çiftçi ve 

erbab-ı ziraat, 64 kiĢi kiracı, 478 kiĢi ırgad, 18 kiĢi çoban ve sığırtmaç olmak 

üzere toplamda 960 kiĢi tarımsal üretim etkinliğinde yer almaktadır. Koçarlı‟nın 

XIX. yüzyıl ortalarındaki ekonomik yapısı Temettuat defterlerinin mevcut 

verilerine dayanarak değerlendirilebilir.  Buna göre tarım sektörü ekonomik 

yapı içinde önemli bir yere sahiptir ve toplam hane reisi içinde 99‟u erbabı 

ziraat, ırgat, hizmetkâr gibi adları olan tarımla ilgili meslekleri icra etmektedir
7
. 

XIX. yüzyıl ortalarında Nazilli‟de, tarımsal üretim etkinliğinin tüm ekonomik 

faaliyetler içindeki payının % 27 olduğu görülmekte, toplamda 206 kiĢi ırgat, 

ziraat erbabı, rençper, hizmetkâr, çiftçi olarak çalıĢmaktadır. XIX. yüzyıl 

ortalarında Sultanhisar‟daki tarımla ilgili kesimlerin tüm ekonomik faaliyetler 

içindeki payının % 85 olduğu tespit edilmekte; toplam 562 kiĢi ırgat, ziraat 

erbabı olarak çalıĢmaktadır. Beydağ‟da tarımla ilgili kesimlerin tüm ekonomik 

faaliyetler içindeki payının % 57 olduğu anlaĢılmakta, toplam 88 kiĢi ırgat ve 

ziraat erbabı olarak çalıĢmaktadır
8
. 

XIX. yüzyıl ortalarında ÖdemiĢ halkının büyük bir çoğunluğu [% 38‟lik 

bir kesimi] geçimlerini tarımdan sağladıkları görülmektedir. Bunların bir kısmı 

toprak sahibi olmakla birlikte, büyük bir çoğunluğu topraksız tarım iĢçisi 

niteliği taĢımaktadır
9
. XIX. yüzyılda Ayasuluğ nahiyesi genelinde 110 çoban, 

61 ırgat, 154 erbabı ziraat vardır. Ayrıca kiracı, amele, çoban hizmetkârı, çoban 

kâhyası, duhancı ve duhancı ırgatı gibi yine tarım ve hayvancılıkla ilgili 

                                                 
5 Arzu Tozduman (1992), Aydın Güzelhisarı‟nın Sosyal ve Ġktisadi Durumu, Ġ. Ü. SBE., 

BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, s. 46. 
6 Sabri Sürgevil (1995),  “La Situation Sociale,économique et Démographique du District de 

Bozdoğan Selon Un Cahier de Revenue Fiscal en 1261 (1845)”, Collection Turcica. Vol: VIII, 

Paris, s. 497- 504 
7 B.O.A., ML. VRD. TMT. No. 16210 ve No. 2559 
8 H. Ortaç- O. Yapucu ve C. Özgün  (2010), a.g.e., s. 29-45, 52-66, 87-105 
9 Tevfik Güran (1985), “Ondokuzuncu Yüzyıl Ortalarında Ödemiş Kasabasının Sosyo-Ekonomik 

Özellikleri”, Ġktisat Fakültesi Mecmuası- Ömer Lütfi Barkan‟a Armağan, C.41/1–4, s. 301–319. 
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meslekler de bulunmaktadır. Salihli‟de 79 kiĢi ırgat,  47 kiĢi erbab-ı ziraat ve 32 

kiĢi çobandır. Bunlara 11 kiĢilik hizmetkâr ve 5 rençberi de eklemek gerekir. 

Ayrıca 1 bahçevan, 2 duhan rençberi, 1 sığırtmaç ve 19 ortakçı da tarım 

kesiminde yer alır. XIX. yüzyıl ortalarında Manisa‟da tarımla ilgili kesimlerin 

tüm ekonomik faaliyetler içindeki payının %28.25 olduğu görülmektedir. 1212 

kiĢi erbab-ı ziraat, rençber gibi küçük üretici ya da ırgat, hizmetkâr, çoban, 

sığırtmaç vs. gibi tarım iĢçisi olarak çalıĢmaktadır
10

. 

Tarımsal üretimde emek çok kolaylıkla sağlanabilen bir unsur değildir. 

Çünkü toplumda topraksız emek gücü XIX. yüzyıla gelindiğinde bile her zaman 

ve her yerde bulunabilen bir öğe değildir. Devlet köylünün topraksızlaĢmasına 

karĢıdır ve mümkün olduğunca bu durumu engellemeye çalıĢır. Ama bilindiği 

gibi XIX. yüzyılın koĢulları içinde bu durum zamanla değiĢir. Toprağın bol, 

emeğin kıt olduğu Osmanlı coğrafyasında ücretli emeğin var oluĢ koĢulları da 

farklılıklar gösterebilir. Ama büyük arazilerde emeğin en sıklıkla ortakçılık ve 

yarıcılık yöntemleriyle kullanıldığı söylenebilir. ĠĢgücü kıtlığının etkisiyle, 

büyük toprak sahipleri, toprakları üzerindeki köylülerle aralarındaki ortakçılık 

yarıcılık gibi anlaĢmaları feshetme yoluna gitmemiĢler ve kapitalist bir üretim 

sürecine uzun süre geçememiĢlerdir
11

.  

Tanzimat döneminde ticaret serbestliğinin sağlanıp, toprakta özel 

mülkiyete öncelik tanımasından sonra yabancı sermaye yatırımları Batı 

Anadolu‟da geniĢledikçe, devlet pazar üzerindeki kontrolünü yabancı sermeye 

ile paylaĢmaya baĢlamıĢtır. Ġthalat ve ihracat iĢleriyle yetinmeyip toprak satın 

alarak Batı Anadolu‟da çiftçiliğe baĢlayan baĢta Ġngilizler olmak üzere yabancı 

iĢ adamları bu Ģekilde üretime katılarak tarımsal üretimi teĢvik etmiĢlerdir
12

. 

Memalik-i Mahruse-i Şahane’de kesretle bulunan servet-i tabiyenin tevsi’-i 

istimali maksadıyla İngiliz sermayedarlarını celb için
13

 1867 yasasından sonra 

yabancıların toprak satın alıp büyük çiftlik plantasyonları meydana getirme 

süreci hızlanmıĢ ve bu konuda en önemli geliĢme Batı Anadolu‟da görülmüĢtür. 

Özellikle Ġngiliz Ģahıs ve Ģirketleri 1857- 1892 arasında Ġzmir, KuĢadası, Aydın, 

Tire, Bornova, Buca, Nazilli, Ayasuluğ ve Bergama gibi bölgelerde arazi satın 

alarak pamuk plantasyonları ve üzüm bağları kurmuĢtur
14

. Yabancı sermaye 

sahipleri iĢlerinin çokluğu yüzünden bu büyük tarım topraklarıyla 

ilgilenemedikleri için baĢlangıçta köylülerle ortakçılık veya yarıcılık 

anlaĢmaları yapmıĢ ve hatta daha da ileriye giderek köylüleri angaryaya 

koĢmaya çalıĢanlar da olmuĢtur. Bu nedenlerden dolayı ortakçılık ve yarıcılık 

çok büyük çiftlikler ve Ġzmir‟de – özellikle büyük ticaret evleri olan Ġngilizlere 

                                                 
10 H. Ortaç- O. Yapucu ve C. Özgün (2010), a.g.e, s. 160–173, 223–241, 256–269 
11 Orhan KurmuĢ (1982), Emperyalizmin Türkiye‟ye GiriĢi, Ankara, s. 74–75 
12 W.M. Ramsay (1897) , Impression of Turkey, London, s. 66- 67 
13 B.O.A., Y. PRK. TġF. 5/ 78 (1898) 
14 Murat Baskıcı (2003), “Osmanlı Tarımında Makineleşme: 1874- 1914”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (1), Ocak- Mart, s. 32. 
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ait- geniĢ tarım arazilerinde devam etmiĢtir
15

. Büyük toprak sahipleri ile 

köylüler arasında yapılan ortakçılık anlaĢmalarının zaman içinde çeĢitli 

değiĢiklikler geçirdiği de tespit edilmektedir. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 

büyük toprak sahibi yabancı sermaye sahipleri köylülerden genel olarak ürünün 

yarısını talep etmeye ve köylülerin hangi ürünü yetiĢtireceklerine karar vermeye 

baĢlamıĢlar; Ġzmir‟in tarımsal ürünler ihraç eden bir liman olarak öneminin 

gitgide artması sonucu ortaklık anlaĢmalarını dileklerine uygun biçimde 

yapılmasını sağlamıĢlardır
16

. 1858 tarihli Arazi Kanunu, tapu senedini toprağı 

gerçekten ekip biçen kiĢinin alacağına dair açıkça bir Ģey belirtmez. Kanunun 3. 

maddesi arazi sahibinin, yani araziyi ekip biçme hakkına sahip olan kiĢinin 

tapuyu alacağını belirtir. 78. madde ise araziye sahip olan ve toprağı on yıl 

boyunca ekip biçen kiĢinin harç ödemeksizin tapu senedi alabileceğini öngörür. 

116. madde ile kanun miri toprakların borç ödemesi için satıĢına ancak borç 

verenin araziyi satma niyetinden borçluyu haberdar etmesi koĢuluna bağlı 

olarak izin vermektedir. Arazilerin küçük üreticilerden büyük üreticilere geçiĢi, 

üreticilerin yerel ayandan ve tefecilerden sıklıkla yüksek faizli kredi almalarıyla 

artar. Ardı ardına gelen kötü hasat, genelde üreticilerin fakirleĢmesi, arazilerin 

satılması ve bunların borç verenlerin eline geçmesiyle sonuçlanır. Pazara 

yönelmenin muhtemel bir sonucu olan pamuk, üzüm ve incir gibi yoğun emek 

gerektiren ürün bölgelerinde küçük çiftçinin toprağını istimlâk etme ve onu 

ücretli emekçi –ucuz tarım iĢçisi- konumuna düĢürme eğilimi özellikle Batı 

Anadolu‟da daha da geliĢir. Çiftlik sahipleri köylülerin elinde kalan toprakları, 

köylüleri kredi ile borçlandırma yoluyla ellerinden alır ve böylece topraklarını 

daha da geniĢletme fırsatı bulur
17

. 

XIX. yüzyılın sonlarında İcar-ı Akar Nizamnamesi ile devlet küçük 

üretici kesimi, geliĢip büyüyen toprak sermayesine karĢı koruma altına almaya 

çalıĢmıĢtır. Dönemin ünlü ziraat muallimi Agop Zakaryan tarafından yazılan 

Çiftlik İdaresi adlı eserde bu nizamname maddeler halinde ayrıntılarıyla 

verilmiĢtir. Nizamnamenin ilgili maddesine göre “gerek Dersaadet’te ve 

gerekse taşralarda her kim olur ise olsun hane ve dükkân ve arazi ve çiftlik gibi 

bir akarını icar edecek oldukda müstecir ile beynlerinde bir mukavelename 

tanzimine mecbur kılınmıştır”
18

. Devlet hazırladığı nizamnamenin satır 

                                                 
15 Maltass, Abbott ve Whittall gibi büyük tüccarların toprak satın aldıktan sonra Ġzmir‟deki 

iĢlerinin çokluğunu bahane ederek eski toprak sahiplerinin köylülerle olan ortakçılık ve yarıcılık 

anlaĢmalarını sürdürdükleri hakkında bilgiler vardır. Whittall‟lerin Ġzmir‟e geliĢleri, ailesinin 

Ġzmir ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri hakkında lütfen bkz. Edmund H. Gıraud (1934), 

Family Records- A Record Of The Origin And History Of The Giraund And Whittall Families Of 

Turkey, London, s. 63–78. 
16 Orhan KurmuĢ (1982), a.g.e, s. 81–82. 
17 Donald Quataert (2008), Anadolu‟da Osmanlı Reformu ve Tarım (1876- 1908), Çev. N. 

Gündoğan- A. Gündoğan, Ġstanbul, s. 61- 62; ve ayrıca bkz. Sabri Sürgevil (2010), “XIX. Yüzyıl 

Aydın Vilayeti’nde Çiftlikler”, XV. TTK Kongresi- Osmanlı Tarihi, 4. Cilt, 3. Kısım, TTK, 

Ankara, s. 1761- 1762. 
18 Agop Zakaryan (1897), Çiftlik Ġdaresi, Ġstanbul,  s. 208- 215. 
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aralarında, yapılacak anlaĢmayla ileride çıkabilecek sorunlara karĢı daha 

baĢından önlem almaya çalıĢmıĢ, anlaĢma yapan tarafları ortakçılık iliĢkilerinin 

sınırlarını ayrıntılı bir Ģekilde çizmeleri konusunda adeta uyarmıĢtır. 

Ortakçılık ve yarıcılık anlaĢmalarının yanı sıra, angarya da çiftliklerde 

kullanılan bir tarımsal iĢgücünü sağlama yöntemidir. Ayanların çiftlik 

arazilerinde köylülerin, bir çift öküz ile iki gün tarla sürmek, iki gün tohum 

serpmek ve iki gün de hasat yapmak Ģeklinde açıklanan yılda altı gün toprak 

sahibi hesabına çalıĢması usulüne dayanan bu feodal üretim tarzını 

Karaosmanoğlu Hüseyin Efendi‟nin uyguladığı anlaĢılmaktadır. Ancak Hüseyin 

Efendi topraklarından bir bölümünü J.B. Paterson‟a sattığında köylüler, “toprak 

sahibi gâvur olduğu zaman angarya ile yükümlü olmadıklarını” ileri 

sürmüĢledir. Baltacı Temistokli‟nin de bu yöndeki istekleri köylülerce 

reddedildiğinde, durumu kurtarmak için angarya geleneğine son verdiğini 

açıklamıĢtır
19

. Bu durumda, ortakçılık ve yarıcılık yöntemiyle toprakları iĢlemek 

uzun süre tek üretim biçimi olarak devam etmiĢtir, ücretli tarım iĢçiliğinin daha 

çok küçük arazilerde uygulandığı anlaĢılmaktadır. Anadolu‟nun birçok 

yöresindeki ücretli emekçi sınıfı, kendi arazilerini baĢkalarının tarlasında 

çalıĢmak için geçici bir süreliğine terk etmiĢ olan köylülerden oluĢuyordu
20

. 

Toprak temelde köylülerindi fakat Padişaha ait Torbalı yakınlarındaki araziyi 

de kapsayan birçok büyük mülk vardı. Kiralananları da içine alan çiftliklerin 

çoğu küçük üreticiye tohumları sağlanarak ve toprağı, binaları ve tarım 

aletlerini kullanmalarına izin verilerek kiralanırdı, onlar da kira vermek yerine 

ürünün yarısını toprak sahibine vermeyi tercih etmişlerdi
21

.  

Batı Anadolu‟da tarımsal emeği oluĢturan bir baĢka unsur mevsimlik 

iĢçilerdir. Mevsimlik işçi kavramı Anadolu tarımı için oldukça tanıdıktır. Çünkü 

yerleĢim merkezlerinin görece dağınık olması nedeniyle tarımsal iĢgücünün 

talep edilen bölgelerde her zaman hazır olması mümkün değildir. Emek gücü 

imparatorluğun birçok coğrafi bölgesinde ve bölgeler arasında dolaĢım 

halindedir. R. Kasaba, Batı Anadolu‟da mevsimlik iĢçilerin XVIII. yüzyıl sonu 

ile XIX. yüzyıl baĢında sayılarının arttığı saptamasında bulunur. Ayanın 

güçlenmesi ve ticari tarımın geliĢmesi ile tarımda göçer iĢçi kullanımının 

arasında iliĢki kurmanın yeterli bir açıklama olmadığını da belirtir
22

. Göçer 

iĢçiler açısından bakıldığında ise bu durumun daha hayatsal nedenleri olması 

gerektiği düĢünülebilir.  

Tarımın ticarileĢmesi, salgın hastalıkların nüfusa verdiği zararlar, uzun 

yıllar süren savaĢların sonucunda genç nüfusta yaĢanan ciddi kayıplar vb. 

                                                 
19 Orhan KurmuĢ (1982), a.g.e., s.81. 
20 Donald Quataert (2008),  a.g.e., s. 63. 
21 Wyndham Dunstan (1908), Report On Agriculture Ġn Asia Minor, London, s. 1- 17. 
22 ReĢat Kasaba (2010), “Batı Anadolu‟da Göçmen Emeği, 1750–1850”, Osmanlı‟da Toprak 

Mülkiyeti ve Ticari Tarım, Ed. Çağlar Keyder- Faruk Tabak, Ġstanbul, s. 129. 
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nedenlerden dolayı emek kaynaklarını eritmiĢtir
23

. Zaten tarım iĢçilerinin onda 

dokuzu Müslüman olduğu için ve askere de Müslümanlar gittiği için iĢ gücü de 

azalır
24

. Sadece Aydın Vilayeti‟nden 1853 yılında Kırım savaĢına gönderilen 

asker sayısı 45.000‟dir. Gidenlerin çok azı geri dönebilmiĢse de, dönenler de 

sakat veya hasta oldukları için çalıĢabilecek durumda değillerdir. 1877- 78 

Osmanlı- Rus savaĢı için Aydın Vilayetinden cepheye giden kiĢi sayısının 

100.000 dolayındadır. Girit, Yemen, Balkanlara gidenlerin sayıları da 200.000‟i 

aĢmaktadır. Büyük çoğunluğunu köylülerin oluĢturduğundan kuĢku olmayan bu 

kayıpların tarımda dar boğazlar yarattığını söyleyebiliriz
25

.  

Batı Anadolu‟daki iĢgücüne net ekleme yapılması için dört önemli 

potansiyel kaynak vardı. Bunlardan ilki, Ege Adaları ile Mora‟da yaĢayan, 

ancak siyasi veya ekonomik nedenlerle sık sık Anadolu‟ya geçen nüfustu
26

. 

Ġkincisi bölgede veya bölge civarındaki, esas uğraĢları olan hayvancılık ve süt 

ürünleri üretiminin yanı sıra özellikle hasat mevsiminde yerleĢik tarıma da 

katılan göçebelerdi. Üçüncü kaynak ise Batı Anadolu‟ya çalıĢmak için gelen ve 

memleketlerine dönmeden önce burada birkaç yıl kalan Doğu Anadolu ve Doğu 

Karadeniz kıyılarından gelen göçmenlerdi. Ve nihayet Balkanlar, Kırım ve 

Kafkasya‟daki kaybedilmiĢ topraklardan gelen muhacirler vardı
27

. Bu grubu 

oluĢturanlar genellikle bulundukları yerlerde yaĢam koĢulları ağırlaĢan ve geçim 

sıkıntısı yaĢayan kesimdir. Yaptıkları iĢlerin bitmesiyle geçim sıkıntısına düĢen 

meyan kökü toplayıcıları
28

 örneğinde olduğu gibi yoksulluk vasıfsızlıkla 

birleĢtiğinde mevsimlik iĢçi kavramının ortaya çıkması da doğaldır. Sözü geçen 

iĢçilerin kıĢ mevsimi geldiğinde yeni bir iĢ bulamamaları da ayrı bir sorundur. 

Ġçinde hüda-yı nabit olarak yetiĢen bitkilerin yer aldığı geniĢ araziler tek bir 

ürün üzerinde ihtisaslaĢtığı da tespit edilir
29

. Amerika Devlet-i tebaasından 

                                                 
23 Salgın hastalıkların emek kıtlığını Ģiddetlendirmesiyle Anadolu‟da iskân etme politikasına hız 

verilmesi emek kıtlığını gidermede etkili olmuĢtur. Bu bağlamda göçmenlerin iskânı ve 

mevsimlik iĢgücü hareketleri dönemin Anadolu‟sunda önemli bir unsurdur. Bu konuya iliĢkin 

ayrıntılı bilgi için Ġzmir‟deki Ġngiliz konsolosu Dennis‟nin 1877- 1881 konsolosluk raporuna 

lütfen bkz. Accounts and Papers (1883), No. 25, Smyrna, s. 1071- 1072. 
24 W. Gifford Palgrave (1871), “Reports from H. M. Diplomatic and Consular Agents Abroad”, 

Respecting Condition of the Industrial Classes and Purchase Power of Money in Foreign 

Countries- 1870, London, s. 744 
25 Orhan KurmuĢ (1982), a.g.e, s. 74- 75 
26 Çiftliklerde iĢ gücünü oluĢturan Batı Anadolu‟ya göç etmiĢ Rumların çiftliklerin baĢlıca 

ahalisini oluĢturdukları da yine incelenen köylerden anlaĢılmaktadır. Bunlar çiftlik köylerine 

yerleĢmiĢtir. Adlarının baĢında bulunan Rumelili, Adalı, Kıbrıslı vb. lakaplar kökenlerini 

göstermektedir. Hilal Ortaç (2000), “Manisa Kazasında Bulunan Çiftlik Köylerinin XIX. Yüzyıl 

Ortalarındaki Durumu”, CĠEPO XIV. Sempozyum Bildirileri, TTT yay., Ankara, s. 522- 525 
27 ReĢat Kasaba (2010), a.g.m., s. 124 
28 BOA.,Y.EE.KP. 40/3940 (1903)  
29 Ġzmir ve çevresinde meyan kökü tarımı, Rumeli göçmenlerinin bir eseri idi. XIX. yüzyılda 

bölgenin dünya ekonomisiyle bütünleĢmesine paralel olarak, Hüda-yı nabit olarak yetiĢen meyan 

kökü Ġzmir piyasasında en çok aranılan ürünlerin baĢında gelmeye baĢladı. Meyan kökü bitkisinin 

Ġzmir limanına kesintisiz bir Ģekilde ulaĢtırılması konusunda büyük hassasiyetler gösterildi. 1891 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

160 

 

 

 

Mösyö Zenkilo’nun Denizli‟de satın aldığı arazi 6 dönüm kadardır. Merkez 

kazaya üç saat mesafedeki Ġhsaniye Köyü‟ndeki bu arazide yaĢayan muhacir 

dağılmıĢ, topraklar değerlendirilmek istenmiĢ, arazi önce 18 bin lira karĢılığında 

Çakır Ahmet‟e ve ardından sözü edilen kiĢi tarafından Mösyö Zenkilo‟ya 

satılmıĢtır. Amerikalı tüccarın aldığı bu topraklar harap durumdadır. Mösyö 

Zenkilo bu tarlayı meyan kökü çıkarmak için değerlendirmiĢ ve meyan kökü 

amelesinin ikametine mahsus ebniye (bina) inşası için çalıĢmalara baĢlamıĢtır
30

.  

Mevsimlik iĢçiler çoğu zaman Ege Adalarından gelir. Adalarda yaĢam 

koĢullarının ağırlığı, ekilebilir toprak kıtlığı adalar halkını yeni kazanç kapıları 

aramaya zorlamıĢ ve bu yüzden karĢı kıyıda yani Batı Anadolu‟nun verimli 

vadilerinde tarım iĢçiliği yapmak zorunda bırakmıĢ olmalıdır. ArĢiv belgelerinin 

pek çoğunda en çok Sisam
31

, Girit ve Rodos
32

‟tan özellikle Menderes 

vadisindeki tarlalarda çalıĢmak üzere gelen iĢçilerden bahsedilir. Gelen göçer 

iĢçiler için her türlü kolaylığın sağlanmasına iliĢkin tedbirler de alınmıĢtır. 

Göçer iĢçilerin yanlarında getirdikleri erzaklarından resm-i gümrük 

alınmaması
33

, gelen amelelerin barınma ve iaĢe ihtiyaçlarının belediye veya 

hükümetçe karĢılanmasına yönelik örnekler de söz konusudur
34

. Buna rağmen 

yüzyılın sonlarında tarım iĢçilerinin tarımsal üretim birimlerine ulaĢtıktan sonra 

kaldıkları binaların “çoğunun fena ve uygunsuz” olduğu tespit edilmektedir. 

Büyük toprak sahipleri ameleleri daha çok ahır ve damlardan uzak yerlerde inĢa 

edilen kötü durumdaki odalarda veya ahır ve damlarda yatırır. Bunun özellikle 

kıĢın yarattığı sorunlar çok büyüktür
35

. 

Sadece adalardan değil Prizren ve Kalkandelen‟den,
36

  Foça, Urla ve 

Ġzmir‟e çalıĢmak amacıyla gelen, kıĢ ayları boyunca tuzlalarda çalıĢan iĢçiler de 

söz konusudur
37

. Yalnızca Prizren ve Kalkandelen‟den Ġzmir ve çevresine gelip 

                                                                                                                        
tarihinde Ġzmir Ticaret Odası demiryolları tarifelerinde meyan kökü bitkisinin taĢınmasına iliĢkin 

indirim yapılması konusunda, hükümet nezdinde teĢebbüslerde bulundu. Rumeli‟den gelen 

göçmenlerin meyan köküne büyük önem verdiklerini ve meyan kökünün demiryollarında ucuz bir 

tarife ile nakledilmediği takdirde, bu iĢ kolunun söneceği ileri sürüldü. Hüseyin Avni ġanda 

(1941), Reaya ve Köylü, Ġstanbul, s. 134 
30 B.O.A., ġD,1434/3 (1909) 
31 B.O.A., HR.MKT. 357/85 (1860) 
32 B.O.A.,. ML. VRD. TMT defter no. 1064, (1845) 
33 B.O.A., HR. MKT. 357/ 85, (1860) 
34 B.O.A., BEO. 3849/ 288627 (1911) 
35 Agop Zakaryan (1897), a.g.e., s. 166 
36 B.O.A., DH.MUI. 94/-1/34 (1910) 
37 Tuz memlehalarında çalıĢan ve KarĢıyaka‟da bulunan amelelerin durumları için B.O.A. DH. Ġ. 

UM. EK. 102/ 46 (1915); Foça kayıklarında çalıĢan amelenin aldıkları yevmiyeler artırılmamıĢ bu 

yüzden amele iĢlerini bırakarak greve gitmiĢlerdir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. B.O.A, DH. 

MKT., 2664/ 80, (1908); Benzer bir durumla ilgili olarak, Foça tuzlası reislerinin tuz ihracına 

baĢlamayarak iĢ yavaĢlatmaları, bu yüzden tuzlalardaki makine alet ve edevatın el konularak 

Duyun-u Umumiye tarafından baĢka yollarla iĢletilmesine iliĢkin bkz. B.O.A., DH. MKT., 2861/ 

1310 C 1327 (1909) 
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amelelik yapan kiĢi sayısı 4000- 5000 kadardır. Bu Arnavut ameleler bütün kıĢ 

çalıĢtıktan sonra yazı memleketlerinde geçirmek için geri dönerler
38

.  

Her yıl Eylül ayında bağlarda çalıĢmak üzere Ġzmir limanına çıkan 

Arnavut amelelerin sayısı 2000–3000 kadardır
39

. Bu ameleler kıĢın çalıĢıp para 

kazandıktan sonra yaz aylarında 50‟er 100‟er kiĢilik gruplar halinde 

bindirildikleri vapurlarla memleketlerine yollanır. Arnavut amelelerin 1500 

kadarının Ġzmir‟de vapur çektikleri, geri kalan yaklaĢık 500- 1000 kiĢinin de 

bağ ve yollarda çalıĢtığı tespit edilmektedir
40

. 

Bazı tarım iĢçileri ise bu amaçla gelerek yerleĢik hale de geçebilir. Buna 

iliĢkin örnekler çoktur. Bunlardan biri olan Mehmedoğlu Ġzmidli Ġbrahim 1835- 

1836‟larda Kocaeli Sancağı‟ndan göçer amele olarak gelip Foça‟da tarım 

iĢçiliği ile uğraĢmaya baĢlamıĢ ancak geri dönmeyerek yaklaĢık 15 yıldır 

Foça‟da ırgatçılık yapmaktadır ve tasarruf ettiği hiç toprağı bulunmamaktadır
41

. 

Ancak yıllar süren gidiĢ geliĢler sonucunda, yaĢam koĢullarının da uygun 

olması nedeniyle göçün bittiği durumlar da vardır. “Diyar-ı aher ahalisi” 

kavramı bu konuda belki bir ipucu verebilir. Bu kavram, yazımı yapılan yerde 

yerli halktan olmayıp, baĢka bir yerden gelen tamamen göç etmiĢ veya yazım 

(Temmettu tespitleri) sırasında burada çalıĢan, hatta mevsimlik iĢçilik yapan, 

belki de 10–15 yıldır aynı yerde oturan ama hâlâ yerliden sayılmayan bir 

topluluğu ifade eder
42

. Kayıtlardaki tamamı Rum 39 hane reisinin yaklaĢık 5 

kiĢiden oluĢan aileleri olduğunu düĢündüğümüzde bu yıllarda sadece Sobice‟ye 

gelen, [39 X 5=] 195 kiĢilik bir topluluktan bahsedebiliriz. Kayıtlardaki hane 

reisi erkeklerin yaĢları 18 ile 60 arasında değiĢmektedir. Bu topluluk, Yanya, 

Girit, Rodos, Filibe, Söke, Aydın, Kuşadası, Sille ve Kıbrıs'tan 1841–1844 

tarihleri arasında gelmiĢtir. 1064 numaralı temettuat defterinde belirtildiğine 

göre Sobice‟de hâlâ “misafir” olarak görülürler, henüz kazanın sakinleri 

değillerdir ama haraciye-i şerriye’lerini Sobice‟de öderler
43

. Belki de geldikleri 

yerlerde toprak sahibiydiler ama bu toprağın geçimlerini sağlamaya 

yetmemesiyle baĢka iĢlere yönelmiĢ de olabilirler. Bu göçmen topluluğun 

kazanç sağladığı meslekler arasında bahçevanlık, çiftçilik, hademelik vardır. 

Bunlar toprakla bağlarını koparmadan üretime katılanlardır. Bahçevanlar aynı 

toplulukta dikkat çekici biçimde fazladır. Bu hane reislerinin geldikleri yerlerde 

ya da Sobice‟de baĢkalarına ait tarla ve bahçeleri ortakçılık ya da kiracılıkla 

iĢlediklerini düĢünebiliriz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Rodos‟tan 1, 

Yanya‟dan 3, Girit‟ten 3, Kıbrıs‟tan 2 bahçevan,  Yanya‟dan 1 çiftçi, Girit‟ten 1 

                                                 
38 B.O.A. DH.MUI. 94/-1/34, (1910) 
39 B.O.A., Y.PRK.ASK.195/48,(1903) 
40 B.O.A., Y.EE., 86- 18/ 1771 (1903) 
41 B.O.A ML. VRD. TMT, No. 1939, Hane 4, No. 9 
42 Olcay P. Yapucu (2007), ModernleĢme Sürecinde Bir Sancak: Aydın, Ġstanbul, s. 225- 226 
43 B.O.A. ML. VRD. TMT. No. 1064 
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hademe Büyük Menderes Havzası‟nda yer alan Sobice‟deki çiftlikte tarımsal 

etkinlikle uğraĢan göçmenlerdir
44

. 

Türkiye‟nin doğusundan Batı Anadolu‟ya büyük sezonluk iĢçi akınları da 

vardır
45

. 1836–1842 yılları arasında Haydarlı Çiftliği'ne çalıĢmak üzere 

göçenlerin geldikleri yerler de çok çeĢitlidir. Rumlar; Girit, Kıbrıs ve Aydın'dan 

gelir; Ermeniler ise Erzurum, Sivas, Eğin, Diyarbekirli‟dir. Bu göçmenlerin 

sıfatı “reaya hademesi”dir. Büyük olasılıkla vasıfsız iĢçi anlamına gelen bu 

sıfata sahip göçmenlerin yapabilecekleri iĢler daha çok kas gücünü gerektirir. 

Gelir durumları alt seviyede, yaĢları 35 ile 55 arasında değiĢmektedir
46

. Bu 

vasıfsız iĢçilerin bölgeye gelmesi ise Batı Anadolu genelinde tarımın 

ticarileĢmesi ve artan üretime bağlı olarak yaĢanan iĢçi sıkıntısının bir 

göstergesi olarak algılanabilir. Sobice pamuğunun sınırları aĢan ünü bu 

ticarileĢmede büyük önem taĢımıĢ olmalıdır. Ama Sobice‟yi göçmenler için 

çekici kılan sadece tarımsal üretimdeki ünü olmasa gerek
47

. Çünkü AĢağı 

Büyük Menderes havzasının verimli vadisinde yer alan Haydarlı ve GüdüĢlü 

çiftliklerinin sahibi Ermeni PiĢmiĢoğlu Serkis bölgenin yerlisi değildir, belki de 

o da Eğinlidir ve hemĢerilerine çiftliğinde iĢ verir. İzmir Arap Çiftliğinde de 

ücretli tarım iĢçisi kullanılmıĢtır. Bir de bu iĢçilerin göçmen iĢçi oldukları tespit 

edilmektedir. Geldikleri yerler, Rumeli Eyaletinin Manastır ve Yanya 

sancaklarına bağlı köyleridir. Rumeli‟den gelen göçmen iĢçiler yanında, Midilli 

Adası‟ndan gelenler de vardır
48

. 

XIX. yüzyıl Anadolu‟sunda ve özellikle Aydın Vilayetine Çerkez 

göçmenlerin bir bölümünün yerleĢtirildiği ve bunlar arasında da tarım iĢçiliğinin 

yaygınlığı bilinir. Ġzmir‟in yakın art alanında geniĢ toprak ve çiftlikleri bulunan 

Baltazzi ailesi bu topraklarını ortaklık ve yarıcılık yöntemiyle tasarruf 

etmekteydiler. Temistokli Baltazzi 1877–78 Osmanlı-Rus SavaĢı sonrası 

Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalan ve Akhisar‟da çiftliğine yakın 

bir yere yerleĢen Çerkezlerden dolayı zaman zaman büyük sıkıntılar yaĢadı. Bu 

zararlardan dolayı yargıya intikal eden süreçte Baltazi “bundan on dört gün 

mukaddem seksen doksan nefer Çerkez Saruhan Sancağı dâhilinde Akhisar 

Kazasına muzaf Yaya köyü tımarında Kapaklı nam mahalde kâin çiftliğime 

gelerek (…) imdi Çerkezlerin mahsul idrakine mahsus olan şu mevsimde 

çiftliğimde bulunmalarından dolayı ashab-ı ziraatın can ve malca emniyetleri 

sebil olmağla köylüler mahsullerini derc etmek üzere ovaya gitmekten havf 

ederek (...)” kendisinin ticaretçe uğrayacağı zararın önlenmesi için Avusturya 

Devleti‟nin Ġzmir‟de bulunan konsolosundan Osmanlı hükümeti nezdinde 

                                                 
44 B.O.A. ML. VRD. TMT. No. 1064 
45 Charles Ġssawi (1980), The Economic History of Turkey (1800- 1914), The University of 

Chicago Pres, London, s. 245- 246 
46 B.O.A. ML. VRD. TMT No. 1064 
47 Olcay P. Yapucu (2007), a.g.e., s. 228 
48 BOA ML. VRD. TMT, No: 1940 
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giriĢimde bulunmasını istemektedir
49

. Bu dönemde Aydın Vilayetine 

[çoğunluğu Ġzmir‟e] yaklaĢık 45 bin muhacirin geldiği ve özellikle Ermeni 

milletine büyük sıkıntılar yaĢattığı da tespit edilmektedir
50

. 

Hükümetin “Karye ve Nahiyelere Mahsus Tenbihnamesi” de bu sorunu 

çözememiĢtir. Tenbihnamede “Bütün mal ve mülklerini ve bağ ve bahçelerini ve 

tarlalarını düşman yedinde bırakarak ve bir takımı evlad ve iyalinden ve bir 

takımı çocuklar dahi ana ve babalarından ayrılarak çırılçıplak memleketimizin 

insaf ve merhametine sığınmış olan Rumeli muhacirlerinin uğradıkları 

felaketler düşünüldükçe yürekler dayanmaz (…) andan sonra içlerinden işçilik 

ve gündelikçilikle çalışmak isteyenlerin ol surette geçindirilmelerine gayretle 

beraber ol köyde arazi-yi miriye var ise ondan yok ise köy arazisinden münasip 

bir tarla irae olunup ol köyde kaç çift araba ve çift hayvanı var ise herkes 

sırasıyla birer ikişer gün ianeten çift hayvanı ve edevatı ve mahsulünden 

verilmek üzere karhan veyahud ianeten lüzumu mikdar tohum vererek zikr 

olunan tarlanın bu suretle sürdürülüp ektirilmesi veyahud ortakçılık suretiyle 

ziraat ettirilerek barındırılmaları”
 51

 istenmiĢtir. 

1880‟lerde Aydın valiliği yapan Mithat PaĢa, raporunda kıyı bölgede 

yerleĢmiĢ yerli Rumların hizmetçilik ve ziraatçilik yapmak üzere Aydın 

Vilayeti’ne geldikleri, zamanla emlak ve arazi sahibi olup Yunan gayretkeşliği 

yaptıklarını bildirmektedir. Bu bakımdan tarımsal üretim etkinliklerine iliĢkin 

bir iĢ gücü sağlanmasının ötesinde zaman zaman siyasal anlamda bir göç 

hareketliliğinin varlığına da iĢaret edilmektedir
52

. 

Osmanlı arĢiv belgelerinde mevsimlik ve göçmen iĢçilerle ilgili birçok 

kayıt bulunur. AnlaĢıldığına göre, dıĢarıdan göç ederek gelen iĢçilerin para 

kazanmaya baĢlamadan önce özellikle barınmayla ilgili önemli sorunları 

olmalıdır. Rumeli‟den gelen iĢçiler, Ġzmir limanına ulaĢtıktan sonra iĢ 

bulabilecekleri yerlere gitmeden önce yoksulluklarıyla uyumlu odalarda 5–6 

kiĢi bir arada yatıp kalkmaktadırlar. Belediye bu durumdan rahatsızlığını, iĢçiler 

için meskenler, hastane ve karantina yapılmasının zorunluluğunu ancak mali 

durumun uygunsuzluğu nedeniyle hükümetin bu iĢi üstlenmesi gerektiğini 

belgelerde dile getirir
53

.  

Ücretli emek tarım dıĢı alanlarda da çalıĢır. Batı Anadolu‟da mevsimlik 

ve göçer iĢçilerin ağırlıklı olarak bağlarda, meyan kökü toplanmasında ve tütün 

tarlalarında çalıĢtığı tespit edilmektedir
54

. Zaman zaman doğanın olumsuz 

                                                 
49 BOA, Ġ. MMS. 60/2859 (1878) 
50 BOA, Ġ. MMS. 60/2859 Ek. 44 numaralı belgeler. (1878) 
51 B.O.A, Ġ. MMS. 60/2859 [Ek: Karye ve Nahiyelere Mahsus Tenbihname] (1878) 
52 Zeki Arıkan (1986), “Mithat Paşa’nın Aydın Valiliği (Ağustos 1880-Mayıs 1881), Uluslararası 

Mithat Paşa Semineri, Edirne, 8- 10 Mayıs 1984, Bildiriler ve TartıĢmalar, s. 136- 137 
53 B.O.A., BEO, 3849 /288627 (1911) 
54 B.O.A., ġD,1434/3 (1909) 
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koĢullarının ortaya çıkardığı acil durumlar da yoksul ücretli iĢçilerin iĢine 

yaramıĢtır. Özellikle tarımsal üretim açısından bölgede önemli bir sorun olan 

çekirge istilasının önlenmesinde, çekirge (tohumları) yumurtalarının toplanıp 

imha edilmesinde de ücretli amele kullanılmıĢtır. “Aydın vilayetinin Saruhan 

sancağında çekirge tohumlarının “ücretli ameleye” imha ettirilmek üzere 

harcanması lüzum görülen 500 bin kuruşun tesviyesine” iliĢkin resmi bir 

belgede Saruhan sancağında “külliyetli çekirge tohumu” bulunduğu ve 

bunların bu sene içinde   [1911 yılında] itlaf edilemezse tarım alanlarına büyük 

zararlar vereceği Aydın Vilayeti aracılığıyla Meclis-i Vükela‟ya bildirilmiĢtir. 

Resmi yazıda çekirge tohumlarının halk tarafından imha edilmesinin 

imkânsızlığı, 500 bin kuruĢluk bir masrafla bunların ücretli ameleler tarafından 

toplattırılmasının daha doğru olduğu da eklenmiĢtir
55

. Tarımın zarar göreceği 

bir ortamda, üstelik yerli halkın baĢ etmesinin mümkün de olamayacağı kadar 

çok çekirgenin imhası iĢleminde ücretli emeğin kullanılması sık rastlanan bir 

durumdur. 

Tarımda kapitalist üretimin yerleĢmesinin ön koĢullarından biri, tarımı 

tıpkı kapitalist bir fabrika gibi örgütleyecek bir sınıfın varlığıdır. Ġzmir‟deki 

Ġngiliz tüccarları tartıĢmasız bu niteliğe sahiptir
56

. Özellikle XIX. yüzyılın 

hemen baĢında Osmanlı-Rus savaĢlarından sonra Ġngiliz sermayesi Batı 

Anadolu‟da çok büyük ölçüde toprak alımına giriĢmiĢ, tarımsal üretimin esas kit 

faktörünün emek olduğu gerçeği karĢısında, daha etkin tarımsal teknoloji 

kullanmak için köylüleri topraklarından çıkarmak isteyen Ġngilizlere karĢı 

köylülerin tepkisi çok sert olmuĢtur
57

. Örneğin, kuĢaklar boyu iĢledikleri 

topraklarından zorla veya aldatmacayla atılan köylüler 1883 yılında Söke ve 

Nazilli yakınlarında bazı Ġngiliz çiftliklerini iĢgal ederek direnmeye 

baĢlamıĢlarsa da kısa sürede yenilgiye uğrayarak toprak sahiplerinin dileklerini 

kabul etmeye zorlanmıĢlardır. Ġngiliz çiftliklerinin bazı kesimlerinde eski 

yöntemlere göre düzenlenen ortakçılık ve parasal kira uygulamaları sürerken 

diğer kesimlerde ücretli iĢçiler çalıĢtırılmaya baĢlanmıĢ, emeğine baĢvurulan bir 

kesim olarak köleler de önem kazanmıĢtır. Her ne kadar Osmanlı devleti köle 

ticaretini 1846 yılında yasakladıysa da çeĢitli amaçlarla köle alım satımı uzun 

süre devam etmiĢtir. Batı Anadolu‟ya satılmak üzere getirilen Afrikalı 

kölelerden çoğu, önce kıyıya yakın olan adalara çıkartılıyor ve uzun deniz 

yolculuğunun yorgunluğunu gidermeleri için “besiye çekiliyorlardı”. Pazarda 

iyi bir fiyat getirecek görünüĢe kavuĢtukları zamanda göze çarpmayan küçük 

kayıklarla Ġzmir yakınlarına çıkartılıp satılmak üzere daha içerilere 

gönderiliyorlardı. Arada sırada güpegündüz Ġzmir limanına bile çıkarılan 

kölelerin azat edilmelerini sağlamak için Ġngiltere Konsolosluğunun iki kavası 

                                                 
55 BOA., BEO. 3975/ 298104 (1911) 
56 Orhan KurmuĢ (1982), a.g.e, s. 84. 
57 Ġlhan Tekeli (1992), “Ege Bölgesinde Yerleşme Sisteminin 19. Yüzyıldaki Dönüşümü”, Ege 

Mimarlık, sayı: 3/4, Ġzmir, s. 81 ve Çağlar Keyder (1982), Dünya Ekonomisi Ġçinde Türkiye 

1923- 1929, Ankara, 1982, s.20.  
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limanda sürekli olarak gözcülük yapmakla görevlendirilmiĢti. Yetkililer köle 

ticaretinden belirli bir para aldıkları için çoğu zaman bu tür olaylara göz 

yumuyorlardı
58

. Afrikalı zenciler, özellikle Ġstanbul, Adana, Antalya, Ġzmir, 

Mersin ve Muğla gibi Anadolu‟daki önemli liman ve ticaret kentlerine 

yerleĢtiler
59

. Sadece 1869- 1876 yılları arasında 13.500 kadar kölenin Batı 

Anadolu‟da tarlalarda çalıĢtırılmak üzere satıldığı tespit edilmektedir
60

.  

1890 sonrasında azat edilen zenci kölelerin beslenme, barınma ve 

geçimleri konusunda devletin belirli bir program izlediği, ancak ödenek 

bulmakta güçlük çektiği ve bu sorunu daha çok yerel yönetimlere bıraktığı 

anlaĢılıyor. Nitekim Ġzmir‟de diğer yerlerden daha büyük bir misafirhane tesis 

edilmiĢ, buraya gelen zenci kölelerden, küçükler, yatılı olarak sanayi okullarına, 

genç ve yetiĢkin erkekler, sanayi taburlarına ve askeri bandolara verilmiĢ, 

kadınlar varlıklı Müslüman ailelerin yanına hizmetçi olarak yerleĢtirilmiĢ, 

evlendirilmeleri özendirilerek, evlenen çiftlere ev yapılmıĢ, toprak, hayvan ve 

tarım araçları sağlanarak iskânlarına çalıĢılmıĢtır
61

. Aynı zamanda hükümet 

kölelerin azat edilmelerine iliĢkin büyük çabalar da harcamıĢtır. Itıknameleri 

olmayanlara belgeleri verilmiĢ, Afrika‟dan getirilecek zencilere de hemen 

ıtıknameleri verilerek hizmetlerde bulunacakları yerlere gitmeleri bir 

nizamnameyle kontrol altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca “bir zenci ile bir 

zenciyenin izdivacı sağlanarak”  Ġzmir ve çevresinde “arazi-yi miriyeden 

iskâna müsait mahaller tedarik edilerek” tarımsal üretim etkinliklerine 

katılımlarının sağlanmasına çalıĢılmıĢtır
62

.  

Ġzmir valiliğinden Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen resmi bir yazıda da, 

azat edilen kölelerin baĢta Ġzmir olmak üzere Aydın Vilayeti‟nde inĢa edilecek 

hanelere yerleĢtirilinceye kadar, kendilerine zirai edevat, öküz, mefruĢat vb. 

yardımlar yapılarak tarımsal üretim etkinliklerine katılımlarının sağlanmasına 

yönelik yoğun bir faaliyetin bulunduğu tespit edilmektedir
63

. Sayıları 

konusunda resmi kayıtlarda net bilgi bulunmayan köleler Ġzmir‟in yakın art 

alanında bulunan vadilere yerleĢerek tarımsal etkinliklerde kullanıldılar. 

Afrikalı kölelerin daha çok Küçük Menderes Ovasında, Bayındır, Tire ve 

Torbalı gibi kasabalar ve çevresinde çalıĢtıkları anlaĢılmaktadır. Yeni Çiftlik, 

Has Köy ve Yeni Köy gibi zenci köylerinden bazılarının isimleri, buraların 

özellikle azat edilmiĢ zencilerin yerleĢimi için kurulmuĢ olduğunu ve tasarının 

daha sonra da yürütüldüğünü akla getirmektedir
64

. 

                                                 
58 Orhan KurmuĢ (1982), a.g.e, s. 77- 86 
59 Günver GüneĢ (2005),  “Kölelikten Özgürlüğe İzmir Zencileri ve Dana Bayramı”, Türkiye 

Kültürleri, Ġstanbul, s. 191 
60 Abdullah Martal (2007), Belgelerle Osmanlı Döneminde Ġzmir, Ġzmir,  s. 86 
61 Abdullah Martal (2007), a.g.e, s. 89- 90 
62 B.O.A., Y. PRK. EġA., 16/ 26 (1890) 
63 B.O.A., Ġ.DH. 62927 (1891) 
64 Hakan Erdem (2004), Osmanlıda Köleliğin Sonu 1800-1909, Kitap Yay., s. 80- 86. 
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XIX. yüzyılın ortalarında ihracatın geliĢmesi, farklı derecelerde olmakla 

birlikte, kıyı kesiminde kente yakın ve ticareti aracısız gerçekleĢtirebilen köylü 

iĢletmelerine, kervancılara, gayrı Müslim aracı tüccarlara ve sürekli ve geçici 

ücretli iĢçilerin lehine olmuĢtur. Osmanlı iĢçilerinin ücretleri 1839–49 ve 1870–

79 dönemlerinde %70 artmıĢtır. Kırım SavaĢı‟ndan sonraki dönem ve 

1870‟lerin ilk yarısındaki artıĢ özellikle dikkate değer durumdadır. Batı 

Anadolu‟daki ücretler ticari etkinliğin arttığı dönemlerde yükselerek ticaretle 

benzer bir geliĢim göstermiĢtir. Tarım dıĢı ustalık isteyen iĢlerde çalıĢanların 

ücretleri daha yüksektir. Kentlerde çalıĢan vasıfsız iĢçiler tarım iĢçileri kadar 

ücret alabilmektedir. Kentlerde yerli üretimin yabancı ürünler karĢısındaki güç 

kaybı kente büyük bir nüfus akıĢına ve iĢçi enflasyonuna yol açmadığı için 

ücretlerde azalma yaĢanmamıĢtır. Buna göre ek gelir arayan köylünün kırsal 

kesimde kalarak, tarım işçisi, yarıcı, kiracı olarak iĢ bulabildikleri kabul 

edilebilir. 1841–1864 yılları arasında geçim ve tüketim mallarının fiyatları iki 

katına çıktığında ücretler de üç katına çıkmıĢ, Batı Anadolu‟da emek gerçek bir 

gelir artıĢı yaĢamıĢtır
65

. 

XIX. yüzyılın ortalarında tarım sektörü çalıĢanlarının ücretleri için 

yapılacak değerlendirmede yine Temettuat verileri kullanılabilir. Örneğin 

Saruhan Sancağı Belen nahiyesine bağlı Mütevelli Çiftliği köyünde, ırgat, adi 

hizmetkâr, harmancı gibi tarım iĢçilerinin gelir düzeyleri erbab-ı ziraat olarak 

adlandırılan ve genellikle toprak sahibi olanlara göre düĢüktür. Irgatların genel 

olarak yıllık kazançları 400–750 kuruĢ arasında değiĢir
66

.  Kula‟da Mecidoğlu 

Ġbrahim, hizmetkârlıktan yılda 200 kuruĢ kazanmaktadır
67

.  

Ġzmir‟de levanten bir ailenin büyük ölçekli çiftliklerinde büyük bir 

olasılıkla Rumeli Manastır sancağı Boko karyesi veya Yanya sancağından göç 

etmiĢ olduklarını düĢündüğümüz Yani oğlu Moska hizmetkârı Anton 

hizmetkârlıktan yılda 500 kuruĢ
68

, Baltacı Manolaki hizmetkârı Avare Yovan, 

Baltacı Manolaki hizmetkârı Torici, Baltacı Manolaki hizmetkârı Avare 

Dimitri, Baltacı Manolaki hizmetkârı Badalnam yılda 900 kuruĢ
69

, Baltacı 

Manolaki hizmetkarı Yorgi, Baltacı Manolaki hizmetkarı Todori yılda 500‟er 

kuruĢ kazanmaktadır
70

. Berberoğlu Mehmed‟in ırgatlıktan yılda 400, Ali oğlu 

Mustafa‟nın ise ırgatlıktan yılda 300 kuruĢ kazandığı tespit edilmektedir
71

. 

Alınan ücretlere bakıldığında çalıĢtıkları bölge ve tarım ünitesinin geniĢliğine 

bağlı olarak hizmetkârlığın, ırgatlıktan daha iyi gelir getirdiği izlenimi 

edinilebilir. G. Rollestone‟un 1850‟ler Ġzmir‟indeki tarım iĢçisi ücretlerinin 

                                                 
65 ReĢat Kasaba (1993), Osmanlı Ġmparatorluğu Ve Dünya Ekonomisi, Belge yay, Ġstanbul, s. 86   
66 Hilal Ortaç (2000), a.g.m., s. 497 
67 B.O.A. ML. VRD. TMT, 8522, Hane 21, No. 58 
68 B.O.A., ML. VRD. TMT, No: 1940, Hane -, No. 56 
69 B.O.A  ML. VRD. TMT, No: 1940, Hane -, No. 62, 63, 64,65 
70 B.O.A ML. VRD. TMT, No: 1940, Hane -, No. 66, 67 
71 B.O.A  ML. VRD. TMT, No: 1941,  Hane 21, No. 24 ve ML. VRD. TMT, No: 1941,  Hane 30, 

No. 32 
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yaĢam için gerekli koĢulları sağlayabildiği yönündedir. “Ücretler 1853’te 

günlük 7 ila 8 kuruş; 1856’da günlük 12 kuruş arasında değişmektedir”
72

. 

Issawi‟nin yaptığı çalıĢma da 1856 yılında Ġzmir‟de bir tarım iĢçisi yaklaĢık 

olarak 5,5 kuruĢ almaktadır. 1863 yılında bu rakam 9,5- 12,5 arasında 

değiĢmekte; Batı Anadolu‟nun kıyıdan uzak iç kesimlerinde bu rakam 7- 9 

kuruĢ arasındaki bir değere kadar düĢmektedir. 1863 yılında kadın tarım 

iĢçilerinin, yüzyıl boyunca değiĢmediği gibi erkek tarım iĢçilerinin 

yevmiyelerinin yarısı bir ücret aldıkları tespit edilmektedir. 1863 yılında kadın 

tarım iĢçilerinin günlük yevmiyeleri 4- 5,5 kuruĢ civarındadır
73

. 1868 yılında 

mevsimlik iĢçi kıtlığının en yüksek düzeye çıkması iĢçi ücretlerinde büyük bir 

artıĢa sebep olurken; yeterli tarım iĢçisinin sağlanamaması birçok ürün gibi 

incirlerin bile ağaç üzerinde çürümeye bırakılmasına neden olmuĢtur
74

. 1870 

yılında tarım iĢçilerinin ücretlerinin birkaç yıl öncesi kadar yüksek olmayıp, 9 

kuruĢ civarında olduğu tespit edilmektedir
75

.  

1872- 1873 tarihlerinde Ġzmir ve çevresinde bir tarım iĢçisinin aldığı 

yevmiye yaklaĢık olarak 12 kuruĢtur; kırsalda çalıĢan bir gündelikçi, mevsime 

ve pazarlığa göre 4–7 kuruĢ yemek parası; kadınlar ise 1,5–2 kuruĢ yevmiye, 1 

kuruĢ da yemek parası almaktadır. Bir Rum dülger veya duvarcı, günde 15–20 

kuruĢ kazanmaktadır. Ġncir veya diğer tarım ürünlerinin iĢlenmesinde çalıĢan 

çocuklarsa, 8–10 kuruĢ arasında yevmiye kazanmaktadır. Pamuklu dokuma 

fabrikalarında kadın iĢçilere 12 saat mesai karĢılığında 3–4 kuruĢ ödenmektedir. 

Evde iĢ yapanlar çok az ücret alırken, Avrupalı terzi, kunduracı ve makineciler 

günde 20–50 kuruĢ arasında kazanmaktadır. Bu ücretlere iliĢkin herhangi bir 

eleĢtiri, yiyecek fiyatlarının düĢüklüğü bağlamında Ģiddetli itirazlarla 

karĢılaĢmaktadır; bir Türk ya da Rum iĢçi, ekmek için 2 kuruĢ, helva ve zeytin 

veya peynir için 1 kuruĢ, tütün için 10 para ve de mastika için 10 para olmak 

üzere günde toplam 3,5 kuruĢa iaĢesini sağlamaktadır. Özellikle yaklaĢık 4 ay 

süren üzüm meyvesinin toplanıp iĢlenmesine yönelik tarımsal etkinliklerde 

kırda çalıĢan birisi her gün 1–2 okka üzüm alabilmekte; yevmiye haricinde 

aldığı yemek parası yevmiyesine eklenmektedir. Bu yüzden de, borçlu 

durumdaki birçok köylü, toprağını terk ederek gündelikçi olmaktadır
76

. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda tarımsal üretim faaliyetinin çok zaman aldığı ve hatta 

yirminci yüzyıl baĢlarında 1 hektarlık tarlanın, toprağın ekime hazırlanmasından 

ürünün kaldırılmasına kadar yapılan tüm iĢler için 314 iĢ saati gerektiği göz 

önüne alınırsa; bir tarım iĢçisinin günde ortalama 8 saat çalıĢması halinde bu 

süre yaklaĢık olarak 40 iĢ günü etmektedir. Oysa 1830‟larda Batı Avrupa‟da 1 

                                                 
72 George Rolleston (2010), Ġzmir 1856, Çev. Uygur KocabaĢoğlu, Ġzmir, s. 32. 
73 Charles Ġssawi (1980), “Wages in Turkey (1850- 1914)”, Türkiye‟nin Sosyal ve Ekonomik 

Tarihi, Ed. H. Ġnalcık- O. Okyar, Ankara, s. 269 
74 Orhan KurmuĢ (1982), a.g.e, s. 86. 
75 Charles Issawi (1980), a.g.m., s. 269 
76 Karl Von Scherzer (2001), Ġzmir- 1873, (çev. Ġlhan Pınar), Ġ.B.B. Kent Kitaplığı yay., Ġzmir, s. 

15 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

168 

 

 

 

hektar buğday tarlasının iĢleri 144 saatte tamamlanmaktadır. Tarımda makine 

kullanılmasıyla bu süre daha da kısaltılmıĢ ve nitekim 1896‟da Amerika‟da 22 

iĢ saati yeterli hale gelmiĢtir
77

.   

Manisa‟da 1906 tarihinde masrafların numune bağlarının kendi 

gelirlerinden sağlanması yoluyla 9 dönüm üzerinde kurulu Manisa fidanlığı‟na 

yıllık ücreti 3600 kuruş olmak üzere bir bahçevanın görevlendirildiği tespit 

edilmektedir. Bu durumda bahçevanın tarımsal etkinlik karĢısındaki yevmiyesi 

yaklaĢık olarak 10 kuruĢ civarındadır. “Manisa fidanlığının belle çapalama 

ameliyatı ile budama ve çubukların garsı için istihdam olunmak üzere ameleye 

1400 kuruş ücret, gübre esmanı 800 kuruş, mesarif-i fevkalade için 1200 kuruş 

para tahsis edilmiştir”. 27 dönümlük KarĢıyaka fidanlığında ise bir bahçevanın 

ücret-i seneviyesi 4800 kuruştur. Yapılacak bir hesaplamaya göre KarĢıyaka 

fidanlığında çalıĢan bahçevanın tarımsal etkinliğinin karĢılığında aldığı 

yevmiyesi yaklaĢık olarak 13 kuruĢ civarında olması gerekir. Fidanların belle 

ve çapayla ameliyatı için amele ücreti olarak 1800 kuruş; çubukların budama 

ihzari ve belle çapayla amele ücreti 2500 kuruş tahsis edilmiĢtir. Seydiköy‟de 

56,5 dönüm üzerinde bir bahçevanın ücret-i seneviyesi 3600 kuruştur. Bu 

durumda da bahçevanın tarımsal iĢgücü karĢılığında yevmiyesi yaklaĢık olarak 

10 kuruĢ civarında olmalıdır. Bir bahçevan yanaşması ise yevmiye olarak 

yaklaşık 5 kuruş almaktadır. Çubukların budama ve ihzarı ve fidanlığın belleme 

ve çapalama vesaire ameliyat için amele ücreti günlük 8,5 kuruş almaktadır.  

Gübre esmani 2000 kuruş; masarif-i fevkalade 240 kuruş olarak 

belirlenmiĢtir
78

.  

1885 yılına gelindiğinde hem erkek hem de bayan iĢgücüne ödenen 

ücretlerin 1880 tarihine kıyasla % 10 ile % 20 arasında artıĢ gösterdiği tespit 

edilmektedir. Ġncir, üzüm gibi meyvelerin paketlenmesinde istihdam edilen 

[erkek] iĢçiler, tarım ünitelerinde çalıĢan [erkek] tarım iĢçilerinden iki kat daha 

fazla yevmiye almaktadır
79

. 1889- 1890 yılında Tire‟de bir çiftlikte 17 amelenin 

26 günlük toplam yevmiyesi 3353 kuruĢ 25 santim,  bir baĢka çiftlikte 20 

amelenin toplam yevmiyesi 2694 kuruĢ 50 santim olarak tespit edilmektedir
80

. 

17 amele ile 26 günlük çalıĢma sürelerinin birbiriyle çarpılması ve 3353 kuruĢa 

bölünmesiyle bir tarım iĢçisinin Tire çiftliğinde günlük 7,5 kuruĢ kadar günlük 

ücret aldığı ortaya çıkar.  

XIX. yüzyılın sonlarında Ġzmir ve çevresinin pek çok yerinde amele 

azlığından dolayı var olan iĢçilerin ücretleri 4- 5- 6 kuruĢtan, 8- 10- 12 kuruĢa 

kadar yükselmiĢtir. ĠĢçi sıkıntısının çekilmesindeki asıl neden diğer 

                                                 
77 Tevfik Güran (1998), XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarımı Üzerine AraĢtırmalar, Eren yay., Ġstanbul, s. 

87- 88. 
78 B.O.A. Ġ. OM, 5/ 1322 Ca 28 (1906) 
79 “Smyrna Labour and Wages İn The Province Of Smyrna”, Journal Of The Society Of Arts, 24 

April 1885, s. 637 
80 B.O.A, HH, 8857, 1301, s. 25 
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vilayetlerden gelen tarım iĢçilerinin artık kendi Ģehirlerinde iĢ bulmaları ve hatta 

tarım iĢçiliğinden daha karlı olan sanayide çalıĢmayı daha çok tercih 

etmeleridir
81

. 

Ġzmir Bornova‟da üzüm bağlarında çalıĢmak için istihdam edilen kadın 

ve erkek tarım iĢçilerinin aldığı ücretler hakkında belediyenin belirlediği rayiç, 

tarımsal üretim etkinliğinde çeĢitli iĢleri yapan kadın ve erkeklerin arasında 

ciddi sayılabilecek ücret farklılığını ortaya koymaktadır. Bağda çapa yapan 

toplam 46 amele 14 kuruĢ alırken sayıları 20 olan kadınlara 7 kuruĢ 

ödenmektedir. Yine Ġzmir‟de bahçede çalıĢanlardan 86 ameleye 14‟er kuruĢtan 

toplam 1204; 28 kadına 7 kuruĢtan toplam 196, bostan çapalayan 18 ameleye 14 

kuruĢtan toplam 252, sayıları belirtilmeyen bahçıvanlara da toplamda 495 kuruĢ 

ödenmektedir
82

.  

Birinci Dünya SavaĢı‟ndan bir yıl kadar önce Batı Anadolu‟da tarım 

iĢçisi gündelikleri yüksek düzeydeki seyrini devam ettirmiĢ, erkek tarım 

iĢçilerinin gündelikleri, kadınlarınkinden fazla olduğu gibi, yılın belli aylarına 

göre gündeliklerde artıĢ gözlenmiĢtir
83

. Burada, tarım iĢçisi gündeliklerinin 

yüksek olması, üretimi doğrudan denetimine alamayan kapitalist giriĢimcilerin 

emek sorunu karĢısında buldukları bir çözüm yolu olarak düĢünülebilir.  

Özellikle demiryollarının inĢası ve Ġzmir limanıyla bütünleĢmesi 

sürecinde daha da önem kazanan hamallar Ġzmir ve art alanında tarımsal 

üretim, birikim ve dağıtım örüntüsüne dolaylı yoldan eklemlenen kesimdir. 

İzmir’in hamallık işleri hemen hemen tümüyle Türkler tarafından yerine 

getirilir. Bu iş güçlü bir vücut dışında herhangi bir zekâ ve sermaye istemeyen 

bir istihdam şekli olduğundan adayların sayısının çok, kazancın ise düşük 

olması beklenebilir, ancak durum hiç de böyle değildir. Eğer hamallar bir 

loncaya bağlı olmasalar ve bu alanda tekel hakkından yararlanmasalar daha az 

kazanabilirlerdi. İzmir’in hamalları iyi kazanır ve bu yüzden de devlete ağır 

vergiler ödemek karşılığında deniz kıyısından eşya taşıma tekelini elde 

etmişlerdir. Bunlar bölüklere ayrılmışlardır ve her bölük, kârdan pay alan ve 

hamalların vergilerini devlete yatıran bir hamalbaşı altında örgütlenmiştir. 

İzmir’de tümü değilse de pek çoğu Türk olan, içerlerden on sekiz, yirmi 

yaşlarında İzmir’e gelen ve yeterince para biriktirinceye kadar burada kalan ve 

daha sonra da memleketlerine dönen 3.000 hamal vardır. Bunların çoğunun 

geldikleri yer Konya’dır
84

  Hamalların İzmir ve çevresinde üstlendikleri hizmet 

taşıdıkları mallar kadar ağırdır. Anadolu‟da genel olarak hamal çoktur. Çünkü 

tekerlekli taĢıma nispeten daha az ve kaldırımlar iyi değil, sokaklar da ona göre 

dardır. Hamallar ağır iĢlerinin karĢılığı olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında bir 

                                                 
81 M. 1307 Salname-i Vilayet-i Aydın, s. 707  
82 BOA, Y.EE.KP,42/4166, (1908) 
83 Zafer Toprak (1982), Türkiye‟de Milli Ġktisat 1908–1918, Ankara, s. 336. 
84 George Rolleston (2010), a.g.e., s. 32-33. 
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tarım iĢçisinin günlük yevmiyesinin yaklaĢık 2,5- 3 katı para kazanmaktadır
85

. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında bir işçinin günlük kazancını en az 5,5 kuruştan 

hesaplar ve bir yılda 267 iĢgünü olduğunu düĢünürsek, yıllık maaĢ 1,500 kuruĢ 

olarak hesaplanabilir. Bu miktarın getirisi, Ġmparatorluğun çoğu bölgesinde 

birkaç dönüm arazi ve hatta 2–4 tane yük hayvanı olabilmektedir
86

. 

Sonuç olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında Batı Anadolu‟da halkın çoğu 

geçimlerini tarımdan sağlamaktadır. Sözü edilen kesimin büyük bir kısmı küçük 

ölçekli toprak sahibi olmakla birlikte bir kısmı da tarım iĢçisi niteliğini 

taĢımaktadır. XIX. yüzyılda üretim-tüketim-pazarlama iliĢkileri içinde toprak 

kaynaklı üretim hedeflerinin yenilenmesi, tarımsal üretimin ve çeĢitliliğin 

arttırılması, dıĢ talebe yönelik üretimin özendirilmesi, dıĢ ticaret dengesinin 

sağlanmasına iliĢkin geliĢmelerin yaĢandığı Batı Anadolu‟da tarım sektöründeki 

emek kıtlığı ortakçılık, yarıcılık, mevsimlik iĢçilerle giderilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Batı Anadolu‟da yerleĢim merkezlerinin görece dağınık olması nedeniyle 

tarımsal iĢgücünün talep edilen bölgelerde her zaman hazır bulunması mümkün 

olmamıĢ; bu yüzden tarımsal emek gücü gerek bölgeye en yakın adalardan ve 

gerekse baĢta Anadolu‟nun doğusu olmak üzere imparatorluğun diğer 

yerlerinden gelen sezonluk büyük iĢçi akınları ile karĢılanmaya çalıĢılmıĢtır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında her ne kadar yasaklanmıĢ olsa da bölgede köle 

alım satımı uzun düre devam etmiĢ ya da azat edilen kölelerin tarımsal üretim 

etkinliklerine katılımının sağlanmasına çalıĢılmıĢtır. Batı Anadolu‟da gerek 

Avrupa kaynaklı talebin ve gerekse mevsimlik iĢçi kıtlığının yaĢandığı 

durumlarda olduğu gibi iç dinamiklerden kaynaklanan Ģartların da etkisiyle 

Osmanlı tarım iĢçisinin ücretleri zaman zaman artıĢ yaĢamıĢtır. Yapılan 

değerlendirmelerde bölgedeki tarım iĢçisi ücretlerinin yaĢam için gerekli 

koĢulları sağladığı, kadın tarım iĢçilerinin yüzyıl boyunca değiĢmediği gibi 

erkek tarım iĢçilerinin yevmiyelerinin yarısı kadar bir ücret aldıkları tespit 

edilmektedir.  

                                                 
85 W. Gifford Palgrave (1871), a.g.rapor, s. 720 
86 Charles Ġssawi (1980), a.g.e., s. 210 
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KÖROĞLU DESTANININ TÜRKĠYE VARYANTI 

Ercan KILKIL

 

ÖZET 

Bu makalede Köroğlu destanının Türkiye‟de tespit edilmiĢ  kolları  ve 

kollarda  adı geçen kahramanların isimleri ile birlikte bazı özelliklerine 

değinilmiĢtir. Ayrıca Köroğlu‟nun tarih sürecindeki yeri ve belli baĢlı özellikleri 

hakkında bilgiler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Köroğlu Destanı 

 

 

THE VARIANT OF TURKEY KÖROĞLU EPIC 

ABSTRACT: 

This article discusses the characteristics and names of some heroes 

mentioned in Köroğlu saga in its its various branches found in Turkey. In 

addition to these,  the importance and special features of Köroğlu in historical 

perspecive will be discussed.  

Keywords: Turkish Literature, Köroğlu Saga 

 

 Masallar, destanlar, efsaneler ve halk hikayeleri Türk Edebiyatında 

önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler kültürümüzün temelini oluĢturmaktadır. Bu 

temeli ise, sözü edilen ürünlerin içinde milleti millet yapan özelliklerin var 

olması belirler. ĠĢte Köroğlu da edebiyatımızda Dede Korkut, AlpamıĢ, Tahir ile 

Zühre, ÂĢık Garip, Arzu ile Kamber gibi kendisine geniĢ bir coğrafyada yaĢama 

imkanı bulmuĢtur. 

Günümüz Türklük coğrafyası içerisinde, Köroğlu‟nun Türkiye‟de 

yaygınlığı azımsanmayacak ölçüdedir. Özellikle son otuz yılda yurdun değiĢik 

bölgelerinden derlenen çeĢitli Köroğlu kolları ve varyantları yüzün üzerinde bir 

sayıya ulaĢmıĢtır. 

Köroğlu Destanının Anadolu‟da otuz  kolu bilinmektedir. Bu kollardan 

adları bilinen kolların baĢlıcaları Ģunlardır : 

 

 1) Köroğlu‟nun Zuhuru  

 2) Köroğlu ile Demircioğlu 

                                                 
 Dr. Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı 
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 3) Demircioğlu – Reyhan Arap 

 4) Köroğlu‟nun Ayvaz‟ı Kaçırması 

 5) Köroğlu – Niğde‟li Geyik Ahmet 

 6) Köse Kenan – Dana Hanım 

 7) Köroğlu – Han Nigâr 

 8) Köroğlu – Han Nigâr – Hasan Bey – Telli Nigâr 

 9) AkĢehir Telli Nigâr Cengi 

10- Keloğlan‟ın Köroğlu‟nun Atını Kaçırması        

11- Kenan Kolu 

12- Bağdat Kolu 

13- Kiziroğlu Mustafa Bey 

14- Bolu Beyi     

15- Hasan PaĢa, Silistre Kolu 

16- Demircioğlu Kolu 

17- Kayseri Kolu 

18- Gürcistan Kolu 

19- Celali Mehmet Bey Kolu 

20- Mamaç Bezirgan, Tekelti Kolu 

21- Bağdat Turna Teli Kolu 

22- Deli Kara Kolu 

23- Kara Kaytaz Kolu 

24- Köroğlu‟nun oğlu Haydar Bey Kolu 

25- Bıyıklı Yusuf Bey Kolu 

26- Ahmed Bey Kolu 

27- Köroğlu Bezirgancı Kolu 

28- Köroğlu‟nun Ġstanbul Kolu 

29- Ayvaz Kolu 

30- Köroğlu‟nun Sonu 
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Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak belli olmadığından, Köroğlu‟nun 

17. yüzyılda Bolu‟da yaĢadığı düĢünülüyor.1579 – 1582 yılları arasında bu ismi 

taĢıyan ve Gerede civarında yaĢayan ve Bolu Beyi‟ne isyan eden Köroğlu ile 

Ģair Köroğlu‟yu aynı kiĢi olarak kabul edilebilir. Fakat bu adı taĢıyan  bir 

Yeniçeri Ģairinin 1577 – 1590 Osmanlı Ġran Seferlerine katıldığı, bu seferler 

sonucu kazandığı büyük baĢarılar ve Özdemir oğlu Osman PaĢa‟ya manzumeler 

söylediği bilinmektedir. 

Köroğlu‟nun yaĢadığı dönemde, iĢinden gücünden yerinden yurdundan 

edilmiĢ Anadolu insanı çaresizlik ve bunalım içindedir. Düzeni  koruması 

gereken devlet görevlileri dahil herkesin soygunculuğa baĢlaması karĢısında 

insanlık değerlerinden yoksun kalmıĢlardır. 

RuĢen Ali babasının öcünü almak için dağa çıkıp eĢkıyalığa baĢlamıĢtır. 

Fakat bu eĢkıyalık kiĢisel çıkarları için değil, zulme baĢkaldırı, babasının 

vasiyetini yerine getirme ve öcünü almak içindir. Çevresine toplanan 

arkadaĢlarını da yiğit, mert ve halktan yana adamlardan seçmiĢtir. 

Köroğlu bilinçli bir baĢkaldırı önderi olarak, Osmanlı yönetimine karĢı 

çıkmıĢ ve eziyet gören halkı korumuĢtur. 

Köroğlu‟nun Celali isyanları sırasında ortaya çıktığı tarihi bir gerçektir. 

Ancak bu destan binlerce yıl içerisinde oluĢmuĢtur. Anlatıcılar ve aktaranlar 

kendi yaĢadıkları dönemin, yaĢam özelliklerini, toplumsal değerleri ve olayları 

Köroğlu Destanına eklemiĢlerdir. Toplumun ortak yaratısıdır.
1
 

Kollarda gördüğümüz kahramanlar, kendilerine has özellikleriyle çoğu 

kere destana isimlerini verecek kadar önemlidirler. Fiziki olarak heybetli 

cüsseleriyle diğer insanlardan farklıdırlar. Yiğitlikte üstün oldukları gibi sanatçı 

bir kiĢiliğe de sahiptirler. BaĢta Köroğlu olamak üzere Köse Kenan, 

Demircioğlu, Ayvaz, ġirin Döne, Deli Hoylu ve Güdümen gibi önde gelen  bu 

kahramanlar, saz çalıp Ģiir söyleyebilme yeteneğine sahiptirler. 

Köroğlu; heybeti, oburluğu, kuvveti, güçlü narası, iri cüssesi ve babcan 

tavrı ile bir destan kahramanının bütün özelliklerini bünyesinde bulundurur. 

Bıyıkları olağan derecede uzun ve gürdü.
2
 

Destanın baĢlıca kahramanı Köroğlu, tek baĢına düĢünülemez. Kaderi 

Kırat‟ının varlığına bağlıdır. Adını bile dolaylı olarak ona borçludur. Türk 

destanlarında at ön planda yer alır. Kır rengi Türklerde itibar edilen bir renktir. 

Beyler, kahramanlar, haydutlar hep kır atlı olarak gösterilir. Köroğlu‟nun 

Kırat‟ı olağanüstülüklere sahiptir. Ab-ı hayattan içtiği için ölümsüzdür. 

Ardından gelen atların hiçbiri ona yetiĢemez. Ön ayakları bir çınarın tepesine 

ulaĢacak derecede büyüktür. En yüksek surları dahi rahatlıkla aĢar. Köroğlu‟nun 

                                                 
1  Memet Fuaf,Köroğlu,YKY,Ġstanbul,2001,s.32-35 
2 KAYA Doğan,Türklük Bilimi AraĢtırmaları,Köroğlu Kollarının Yeni Varyantları, s. 323-324 
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mutluluğunun, ününün, beyliğinin temelidir. O, gerçeküstü bir attır. Eski 

Anadolu efsanelerinden gelme motifleri vardır.
3
 

Çardaklı Çamlıbel Köroğlu için büyük dayanaktır ve güven kaynağıdır. 

Yorgunluğu orada gider, orada dinlenir, savaĢa orada kafa yorar. Anadolu 

insanının dağa olan tutkusu, saygısıdır. Dağ kültüyle, dağ inancıyla ilgilidir. 

Çamlıbel‟de toplantıların baĢkanlığını Köse Kenan yapar. Kırk keleĢin 

baĢkanıdır. Köse Kenan, Ayvaz, Köroğlu‟nun en yakını, candan sevdiği, 

yürekten güvendiği kimsedir. Hasan Bey adındaki oğlunu savaĢa gönderir ama 

Ayvaz‟ı göndermez. Çünkü;  Ayvaz davranıĢ olarak, bedensel yapı olarak üstün 

biridir. Ayvaz ermeni asıllıdır.
4
 

Destanda öykülerin bir kısmı evlenme temasını iĢler. Evlenmeler belli bir 

Ģemaya uğrarlar. Sanki onlar, üstün bir güç tarafından kararlaĢtırılır ve 

gerçekleĢir. 

Köroğlu Destanının kadın kahramanları da ilgi çekicidir. Genellikle kendi 

saraylarında anne ve babasından, kardeĢlerinden ayrı oturan bu güzeller, 

hareketlerinde karalı, güçlükten yılmayan kiĢilerdir. Gerekince erkekler gibi 

dövüĢürler. Bir bakıma eski Anadolu mitolojisinde önemli yer tutan Amazonları 

hatırlatırlar.
5
 

Destanın Anadolu varyantları hakkında ilk yayınlar, geçen yüzyılda 

baĢlamıĢtır. 1872 yılında Ġstanbul‟da „‟Hikaye-i Köroğlu – Türkleriyle 

Beraber‟‟ adıyla Ermeni harfleriyle Türkçe bir Köroğlu kolu neĢredilmiĢtir. 

Daha sonra 1886‟da 19 sayfalık „‟MeĢhur Köroğlu‟‟ adıyla küçük bir kol, 

1889‟da da 48 sayfalık „‟Köroğlu‟‟ çıkarılmıĢtır. Bu yayınların baskıları 

oldukça bozuktur. Türk varyantları, ilk ilmi  yayın olarak 1899‟da Ġ. KunoĢ‟un 

derleyip, V.V. Rodloff‟un 1899‟da yayınladığı Proben serisinin 8. cildinde yer 

alan Köroğlu Destanı‟dır. 

Cumhuriyet döneminde, destan çeĢitli kiĢilerce farklı Ģekillerde 

bastırılmıĢtır. Bunlardan bir kısmı halk için hazırlanmıĢ olup Muharrem Zeki 

Korgunal, DaniĢ Remzi Korak, Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, Ġlhan BaĢgöz, 

Selami Münir Yurdatap, Murat Sertoğlu ve YaĢar Köksal tarafından 

yayınlanmıĢlardır. 

Destanı Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, iki ciltlik bir roman haline 

getirmiĢ, 1928‟de bastırmıĢtır. Ġbrahim Zeki Burdur‟lu, Köroğlu destanını bir 

                                                 
3  A.g..e, s. 327 
4 KAFTANCIOĞLU Ümit, Köroğlu Kol Destanları, Kültür Bakanlığı Yay., Ġstanbul 1979, s. 10-

11 
5  ANADOL Cemal, Köroğlu, s. 39-40 
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kitapçık halinde yayınladıktan sonra, „‟Üç Destan‟‟ adı altında Oğuz Kaan ve 

Karacaoğlan‟la birlikte bir defa daha yazmıĢtır. 

Pertev  Naili  Boratav,  destan üzerinde ilk bilimsel çalıĢmayı 1931 

yılında yapmıĢ, daha sonra destanın özetiyle birlikte içindeki manzum 

parçaların çoğunu „‟Ġzahlı Halk Edebiyatı Antolojisi‟‟nde yayınlamıĢtır. 

Köprülü‟nün „‟Saz ġairleri‟‟ antolojisi ve Ġlhan BaĢgöz‟ün „‟Ġzahlı Türk Halk 

Edebiyatı Antolojisi‟‟ çalıĢmaları, destanla ilgili önemli bilgiler vermiĢtir. 

Benimde bu çalıĢmamda kaynak olarak faydalandığım yayınlar içinde en 

ilmi eser olan Prof. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın ve Muhan Bali‟nin 

1973‟te yayınladıkları „‟Köroğlu Destanı‟‟, Behçet Mahir‟den derlenmiĢ olup, 

Erzurum‟da anlatılan Köroğlu hikayeleri nin bütünüdür. 

 

SONUÇ 

Destanın tespit edilmiĢ kollarında adı geçen kahramanların bu hikayedeki 

önemi ve baĢ kahraman olan Köroğlu ile yakınlık ve iliĢkilerinin bilinmesi 

yönünden önemlidir. Ayrıca, Köroğlu‟nun dıĢında diğer kahramanlarında 

doğaüstü özellikleri nedeniyle kollarda geçen olaylara daha fantastik bir  

yaklaĢımı beraberinde getirmektedir. Destanın Türkiye coğrafyasında tarihsel 

ve destansı özelliklerinin daha derin boyutta araĢtırılması ihtiyacı karĢımızda 

durmaktadır. 
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MAKEDONYA‟DAKĠ GELENEKSEL TÜRK EVLERĠNDE  

AHġAP TAVANLAR 

Sevil BÜLBÜL

 

 

ÖZET 

Makedonya bölgesindeki Geleneksel Türk Evlerinde ahĢap süslemeli 

tavanlar çok sık uygulanmıĢtır. Bu çalıĢma ile Makedonya‟daki “Türk Evi” 

içinde yer alan ahĢap tavanlarının  sınıflandırılması ve bu tavanların Geleneksel 

Türk Evi kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. AhĢap tavanlar, 

Üsküp, Pirlepe, Manastır, Debre, Kalkandelen, ĠĢtip, Köprülü ve Ohri 

Ģehirlerinde incelenmiĢtir.Yapılan incelemelerin sonucunda,ahĢap tavanların 

yapım yöntemleri ve süsleme kompozisyonları değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Geleneksel Türk Evleri, AhĢap 

Tavanlar 

 

 

THE WOODEN CEILINGS IN THE TRADITIONAL TURKISH 

HOUSES IN MACEDONIA 

ABSTRACT 

The wooden decorated ceilings in the traditional Turkish Houses in 

Macedonia were used very common. Ġn this study,we have made classification 

of wooden ceilings in Turkish House in Macedonia and this ceilings were 

analysed as a part of traditional Turkish House. Wooden ceilings were 

observated in the region of Skopje, Prilep, Bitola, Debar, Tetovo, Stip, Veles, 

Krusevo and Ohrid. As a result of this observation, wooden ceilings were 

classified to methods of their construction, decorative technics and 

compositions. 

Keywords: Macedonia, Traditional Turkish houses, Wooden Ceilings 
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I.GĠRĠġ 

Balkan Yarımadasının güneyinde yer alan Makedonya Cumhuriyeti, 

ahĢap süslemesi
1
 konusunda zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu bölgede 

ahĢabın süslenilmesi, eski bir gelenektir.  Ancak, ağaç malzemesi zamana 

dayanıksız olduğundan dolayı, günümüze kadar çok az sayıda korunmuĢtur. Bu 

sayılı örneklerin büyük bir kısmı XVIII. ve XIX. yüzyıla aittir.  Nitekim 

Makedonya‟da Osmanlı döneminden kalmıĢ Türk evlerinin en eski örnekleri de 

XVIII. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu evler, bölgesel özellikler taĢıdıklarından 

dolayı, günümüzün Makedonya Sanat Tarihçileri tarafından, “Makedon Evi” 

olarak gruplandırılmıĢtır. Bu isim altında Makedon kültür mirası olarak 

benimsenmiĢtir. Ancak, kanaatimizce, bu evler ve iç mekânlarında uygulanan 

ağaç iĢçiliği, tekniği ve süslemesi ile Geleneksel Türk Evinin bir parçasıdır ve 

Türkiye sınırları dıĢında kalan kültürel mirasımız kapsamında 

değerlendirilmelidir.   

Osmanlı Devletinin idaresine geçmeden evvel Makedonya‟da AhĢap 

Süsleme Sanatı, belirli bir çizgide geliĢtiği bilinmektedir. Ancak bunun somut 

kanıtları yok denilebilecek kadar azdır. Örneğin ahĢap süslemenin bu dönemden 

günümüze gelebilen en eski örneği XIII. yüzyılın sonlarına yada XIV. yüzyılın 

baĢlarına ait olan Aziz Kliment Ohridski Heykelidir. Slav eğitimci ve 

edebiyatçıyı temsil eden bu heykel yüksek kabartma tekniğinde yapılmıĢtır. Yüz 

hatlarının detayları iĢlenen bu heykelde Bizans Sanatından çok, Roma 

heykeltıraĢçılığının etkileri hissedilmektedir.(Kornakov,1987,s.6) Bu döneme 

ait diğer örnekler, kiliselerin iç mekânı süslemesi için hazırlanmıĢ ve genellikle 

dini temaları iĢlemektedir. Örneğin, Ohri Mali Sveti Vraçi ve Üsküp Aziz 

Andrey Manastırı için yapılan ikonostatisler bunun devamıdır. 

Osmanlı dönemi içerisinde kiliseler için yapılan ahĢap süsleme örnekleri 

Bizans geleneğini devam ettirmiĢtir. XV. ve XVI.  yüzyılları arasında meydana 

getirilen ahĢap eserlerinde teknik ve motif açısından yenilikler gözlenmiĢtir. 

Yüksek kabartma tekniği terk edilmiĢtir. Daha çok örgü Ģeklindeki motifler ve 

insan figürlerinden oluĢturulan kalabalık kompozisyonlar önem kazanmıĢtır. 

Mekân süslemesinde, Pirlepe bölgesinde Treskaveç ve Slepçe, Prespa 

bölgesinde Lesnovo ve Slivniça ile Kavadar bölgesinde Aziz Georgi PoloĢki 

                                                 
1 Makedonya‟daki ahĢap süsleme sanatıyla ilgili bkz.,Dimitar KORNAKOV,”Razvojniot pat na 

rezbarstvoto vo Makedonija”,  Kulturno nasledstvo X-XI, Skopje, 1987, s.5-33; Dimitar 

KORNAKOV, Rezbarstvoto vo Makedonija”,Ġnstitut za istrajuvanye na staroslovenskata 

kultura,Prilep,1986; Dimitar KORNAKOV,TvoreĢtvoto na Miyaçkite rezbari na Balkanot od 

krayot na XVIII i XIX. Vek,Prilep,1986;Miryana LUBĠNKOVĠÇ,Srednyevekovni duborez u 

istoçnim oblastima Yugoslaviye,Beograd,1965;Miryana LUBĠNKOVĠÇ,”Drvo”,Ġstoriya 

primenyene umetnosti kod Srba, Beograd, 1977,s.197-203; Zoe LĠÇENOVSKA,”Makedonskata 

crkovna rezba vo XVIII. i XIX. vek”,Glasnik na etnoloĢkiot muzey,Skopye,1960,s.79-129; 

 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

183 

 

 

 

Manastırları, bu dönemdeki ahĢap süslemenin önde gelen örnekleridir. 

(Kornakov,1986,s.7) 

XVII. yüzyılda Yunanistan‟ın Atos yarımadası, Dini çevrede, önemli bir 

sanat merkezidir. Bu merkezde, Ġtalya‟dan gelen ahĢap ustaları Barok etkisinde 

eserler meydana getirmiĢlerdir. Atos yeni bir akımı oluĢturarak Makedonya‟da 

da etkilerini hissettirmeye baĢlamıĢtır. Batı ve doğu motiflerin birleĢtirilmesi ile 

oluĢturulan kompozisyonlarda en sık uygulanan temalar, “Hayvan Figürlerinin 

Etrafını Saran Üzüm Salkımları” ve  “Çiçek Vazoları” olmuĢtur.(Çoroviç 

Lubinkoviç,1965,s.116) Bunun yanı sıra, Ġslam etkili doğu motiflerden en çok 

bitkisel Ģekiller daha doğrusu “Üzüm  Salkımları”, yapraklar, çiçekler v.b. daha 

realist bir tarzla, mekan  içerisinde cepheden yada çapraz olarak gösterilmiĢtir.  

XVIII. yüzyılda, Debre bölgesinden gelen ahĢap ustalar, ahĢap süsleme 

sanatı alanında bir çığır açmıĢ. Bu dönemde, gruplar Ģeklinde çalıĢan bu 

sanatçılar arasında Gari köyünden Petre Filipoviç-Garkata yönetimindeki 

çalıĢmalar önemlidir. Debreli ahĢap ustaların hemen hepsi ilk derslerini, birlikte 

çalıĢtıkları bu ustadan almıĢlardır. Makariye Fırçkovski, Avram Filipovski ve 

Dimitar StaniĢev gibi ahĢap süslemesinde ad yapmıĢ isimler önce Garkata ile 

birlikte çalıĢmıĢlardır. Daha sonra kendi atölyelerini kurarak, bu sanatı, gelecek 

nesillere aktarmıĢlardır. Bu nedenle, literatürde genellikle ” Miyak AhĢap 

Ustaları” olarak adlandırılan bu sanatçıların çalıĢmalarında, motifler ve 

kompozisyonlar benzerdir. Fakat her ustanın kendine öz geliĢtirdiği bazı  

farklılıklar mevcuttur. Bu sanatçılar, dini eserlerinde imzalarını atmıĢtır ancak 

sivil mimaride yaptıkları süslemede ne yazık ki isim bırakmamıĢlardır. Ancak, 

motif ve kompozisyon ile iĢçilik benzerliği nedeniyle, evlerde görülen ahĢap 

süslemelerin bir kısmı bu ustalara ait olduğu düĢünülmektedir. 

 

II. GELENEKSEL TÜRK EVĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Geleneksel Türk Evi ilk olarak Anadolu‟da kendisine has karakterini 

bulmuĢ ve buradan zamanla geliĢerek ve çeĢitli dıĢ etkileri benimseyerek, 

Osmanlı fütuhatını takiben değiĢik yerlerinde kökleĢmiĢtir.(Eldem ,1968,s.11) 

Her ne kadar esasta aynı özelliklere sahip olsa da, Geleneksel Türk Evi 

bölgelere göre değiĢmektedir. Bu değiĢimin temel sebebi iklim ve yöresel 

halkın ihtiyacıdır. Bu nedenle, Anadolu‟da, Karadeniz‟de ve Rumeli‟deki Türk 

Evleri farklı özelliklere sahiptir. Eski Türk evlerinin çoğu kerpiç, dolma ve 

ahĢap olduğundan dolayı ömürleri kısa olmuĢtur. Bu nedenle, çok eskiye 

dayanan ve günümüze kadar korunabilen konut mimarisine rastlanılmamıĢtır. 

Niğde, Erzurum gibi Anadolu Ģehirlerinde bazı eski kargır evlere tesadüf 

edilmekte ise de, bunların da bir iki asrı geçmedikleri belirtilmektedir. 

(Arseven,tarihi yok,s.535) 
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Türk Evi genellikle bir katlıdır. Zamanla kat sayısı çoğalmıĢtır. Ancak 

daima esas kat tektir.(Eldem ,1968,s.12)En üstte olan bu kat, fazla ıĢık, güneĢ, 

hava ve manzara içermesi nedeniyle en önemli yaĢama mekânı olmuĢtur. 

Geleneksel Türk evinin baĢlıca elemanları odalar, sofalar ve eklentileri ile 

geçit ve merdivenlerdir. Türk evinde odalar genellikle sofa denilen önü açık 

geniĢ kısımların etrafındadır. Her oda aynı zamanda, hem oturma, hem de 

yemek yeme, hem yatmak için kullanılır. Yalnız her evin bir baĢ odası vardır ki, 

bu oda en büyük ve en süslü bir odadır. Burada evin büyüğü oturur ve misafir 

kabul olunur.(Arseven,tarihi yok,s.540)Sofanın yerleĢtirilmesine bağlı olarak 

odaların diziliĢ Ģekli değiĢir. Öyle ki, dıĢ sofalı planda bir, iç sofalı planda ise 

iki oda sırası vardır. Zira sofalar, evin planını belirler. DıĢ sofalı evlerde, 

sofanın bir yanında odalar dizilmiĢtir. Ġç sofalı evlerde ise sofanın her iki 

yanında odalar mevcuttur. Ayrıca, orta sofalı evlerde, sofa evin merkezinde ve 

dört tarafı oda sıraları ile çevrilidir. Bu üç plan dıĢında daha çok Irak ve Suriye 

sınırlarında rastlandığı sofasız ev tipi de mevcuttur.(Eldem,1968,s.22) 

Geçitler iki odayı birbirine bağlayan kısımlardır. Genellikle odaların 

yüklük bölmelerinin arkaları gizli olmak üzere geçit halinde yapılır. Zamanla 

geçitler geniĢleyip aydınlanıyor ve plan içinde önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Merdivenler dıĢ sofalı eski tiplerde tamamen dıĢarıda ve sofaya paralel 

bir konumdadır.(Uysal,2007,s.16)Merdivenlerin oda sıraları arasına alınması 

hali, orta ve iç sofalı tiplerde daha çok görülür. O zaman plan Ģemasında 

merdivende önemli bir rol oynamaya baĢlar.(Uysal,2007,s.17) 

Geleneksel Türk Evinde ahĢap hem yapı hem de süsleme malzemesi 

olarak karĢımıza çıkar. Süsleme amaçlı ahĢap malzemesi, evlerin iç 

mekânlarında, tavanlarda, kapılarda ve dolaplarda kullanılmıĢtır. 

Makedonya Bölgesinde görülen Türk Evleri genellikle dıĢ sofalı ve iç 

sofalı tiptedir.Evlerin mimarilerine bakıldığında,bütün bölgelerde her iki tipin 

uygulandığı denilebilir.Evlerin iç mekanlarında yer alan yüklükler, dolaplar, 

kapılar, merdivenler gibi yapı elemanları yapım yöntemleri ve süslemeleri 

açısından geleneksel Türk Evlerinin bir devamıdır.Evlerin genelinde ahĢap 

tavanlar mevcuttur. 

 

1. AhĢap Tavanların Yapım Yöntemleri 

Makedonya bölgesindeki Geleneksel Türk Evinde ahĢap tavanların yapım 

yöntemleri üç ana grupta toplanabilir. 

1.1. Düz Tavan 

Bu tavan, geleneksel Türk Evlerinde çok sık uygulanmıĢtır. Bu tavan 

türünde, perdahlı yada düz tahtalar uzunlamasına veya enlemesine düzgün bir 
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yüzey oluĢturacak Ģekilde çakılmasıyla elde edilir. Elde edilen yüzey değiĢik 

motiflerle süslenilir. Bu tavanlarda, en yaygın süsleme Ģekli, yüzeyin 

merkezinde bir göbek ve tavanın dört köĢesinde birer köĢelik uygulanmasıdır. 

Bazı durumlarda ise, tavan yüzeyi, önceden hazırlanmıĢ ahĢap kısımların, 

mozaik kompozisyonlar oluĢturacak Ģekilde birbirlerine birleĢtirilmesiyle 

süslenir. 

1.2.Tekne Tavan 

Bu tavan türü, öncellikle düz tavan gibi düz tahtalardan oluĢturulur. 

Tavanın duvarlarla birleĢtiği çizgilerde ise kademeli olarak kat kat pervazlar 

çakılarak tekne gibi bir görüntü elde edilir. Tekne tavanlarda genellikle 

merkezde birer göbek vardır. Bu tür tavanların en çok kenar pervazlarında ve 

göbeklerinde süsleme vardır. 

1.3. Yüksek Tavan 

Yüksek tavan zemini düz ve tekne tavanlarda olduğu gibi ahĢap 

tahtalardan oluĢturulur. Kat kat çakılan kademeli pervazlardan sonra, merkez 

yüzey dairevi yada poligonal bir ahĢap yüzey ile doldurulur. Bu yüzeyin 

merkezinde süslemeli göbek bulunmaktadır. Dairevi yada poligonal ahĢap 

Ģemanın dıĢındaki yüzeyler bazen üçgen bazen de asimetrik Ģekillerle süslenilir. 

 

2.AhĢap Tavanların Süsleme Teknikleri 

2.1. Çıtakâri 

Bu tür tavan süslemesinde,zemin ince çıtalardan oluĢturulur.Düz olan ana 

zemin üzerine süslemeyi oluĢturacak parçalar “S” ve “C” kıvrımları veya çıtalar 

çakılır yada yapıĢtırılır. Bu tekniğe “çubuklu”, yada “ĢiĢhane” de 

denilmektedir.(Yıldırım/Hidayetoğlu,s.335; Namiçev,1998,s.49-50) Çıtakari 

süsleme tekniğini, XIX. yüzyıla ait Debre (Namiçev,1998,s.49),Kıratova 

(Namiçev,1998,s.50) ve Üsküp (Svetieva,1992,r.2) bölgesindeki evlerde 

görmekteyiz.Bunun benzer örnekleri Safranbolu, Tokat (Çal,1988,s.20), Sivas 

(Bilget,1992,s.20), Kula (Bozer,1988,s.19-22) evlerinde görmekteyiz. Tavan 

zeminlerinde,çıtaların dörtgen yada kare bölmeleri oluĢturan örnekler daha sık 

ĠĢtip (Svetieva,1992,r.9) ve Kalkandelen (Svetieva,1992,r.15) evlerinde 

görülmektedir. Bunun benzer örnekleri, Bursa (Tomsu,1950,s.77), Kula 

(Bozer,1988,s.54), Kastamonu (Ataoğuz,1992,s.54,194,243), Ankara 

(Oğuz,1992,s.72,23,85), Alanya (Ceylan,1997,s.87) ve YeniĢehir 

(Küçükerman/Güner,1995,s.87)  evlerinde görülür. 

2.2.Geçme 

Bu  tür süslemeyi genellikle Üsküp (Namiçev,1998,s.45,48,51), Manastır 

ve Kıratova (Namiçev,1998,s.46,47) gibi daha büyük Ģehirlerin evlerinde 
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görmekteyiz.Tavan zemini oluĢturulduktan sonra,yüzeye önceden hazırlanmıĢ 

dairevi yada poligonal ahĢap süslemeli kısımlar ilave edilmektedir.Bu 

kısımların merkezine süslemeli göbekler ilave edilmiĢtir. 

 

3.AhĢap Tavanların Süsleme Kompozisyonları 

3.1. Geometrik Motifli Kompozisyonlar  

Bu kompozisyonda, tavanın zemini, göbek yüzeyi ve köĢelikleri 

geometrik motiflerden oluĢmaktadır.Makedonya‟daki Türk evlerinde sadece 

geometrik motiflerden oluĢan kompozisyonlar,her bölgede görülmesine rağmen 

daha seyrek uygulanmıĢtır.Bazı örneklerde,tavan göbeklerinin ortasında bir 

yıldız motifi yada motifleri ve bunun çevresini kuĢatan dairevi veya poligonal 

bir düzenleme görülmektedir.Örneğin bu tip süsleme, Köprülü (Svetieva, 1992, 

r. 21,25) ve Manastır (Svetieva, 1992, r. 11) bölgelerinde daha sık 

rastlanılmaktadır. Buna benzer  örnekleri ise Kastamonu (Ataoğuz 1992, s.123), 

Alanya (Ceylan,1997,s.87) ve Akseki‟de görmekteyiz. 

3.2.Geometrik ve Bitkisel Motifli Kompozisyonlar 

Makedonya‟daki geleneksel Türk evlerinde en sık uygulanan 

kompozisyondur.Bu tip ahĢap tavanlarda bitkisel ve geometrik kompozisyonlar 

birlikte kullanılmıĢtır.Tavan zeminine yerleĢtirilen göbekler dairevi veya 

poligonaldir. Göbeklerin yüzeyi yıldız,üçgen yada dörtgen Ģekilleriyle 

süslenmiĢtir.Bu Ģekillerin çoğu örneğinin yüzeyinde ise bitkisel motifli 

düzenleme uygulanmıĢtır.Örneğin,bu tip kompozisyonları Üsküp (Namiçev, 

1998, s.51), Ohri (Svetieva, 1992, r. 6), ĠĢtip (Svetieva, 1992, r. 7), Kıratova 

(Namiçev, 1998,s.47), Debre (Namiçev,1998,s.49) bölgelerinde çok sık 

görmekteyiz. 

Buna benzer örnekler, Kula (Bozer,1998,s.19,20), Kayseri (Ġmamoğlu, 

1992, s.45,46)  ve Ankara (Oğuz,1992,s.53) evlerinde görülür. 

 

III.SONUÇ 

Makedonya‟daki Geleneksel Türk Evlerinin en çok süslenmiĢ kısımları 

ahĢap tavanlardır.Bu çalıĢmamızın kapsamında incelenen ahĢap tavanlar XVIII. 

ve XIX. yüzyıla aittir. Bu coğrafi bölgede inĢaat edilen Türk evlerinde ağaç 

malzemesi hem yapı hem süsleme malzemesi olarak karĢımıza çıkar.Bu 

nedenle,çalıĢmamızda,ahĢap tavanların  yapım yöntemleri, süsleme teknikleri 

ve süsleme kompozisyonları incelenerek sınıflandırılmıĢtır. Makedonya‟daki 

Türk evlerinin yapım yöntemleri, düz tavan,tekne tavan ve yüksek tavan olmak 

üzere üç ana grupta toplanmıĢtır.Genellikle tavan zemini çıtakari tekniğiyle 

süslenmiĢtir.Tavan zemini hazırlandıktan sonra, yüzeye önceden hazırlanmıĢ 
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dairevi yada poligonal ahĢap süslemeli kısımlar ilave edilmektedir. Bu 

kısımların merkezine süslemeli göbekler ilave edilir. 

AhĢap tavanlarda, geometrik motifli ve geometrik ile bitkisel motifli 

süslemeler görülmektedir. 

Türkiye sınırları içerisinde farklı özelliklere sahip değiĢik bölgelerdeki 

Türk Evleri gibi Makedonya‟daki geleneksel Türk Evleri de farklı özelliklere 

sahiptir. Fakat, Makedonya Geleneksel Türk Evleri gerek mimari gerek ahĢap 

süslemeleriyle, Türk Evinin bölünmez bir kısmıdır ve bu Ģekilde 

değerlendirilmelidir.  
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ÇEVRE VE KÜLTÜRLE BÜTÜNLEġMĠġ BĠR YEREL YÖNETĠM 

ÖRNEĞĠ OLARAK “SAKĠN ġEHĠR” HAREKETĠ

 

Veli SIRIM


 

ÖZET 

Ġtalya‟dan baĢlayıp tüm dünyaya yayılan Sakin ġehir hareketi, 10 yıl gibi 

kısa bir süre içinde alternatif bir Ģehir ve yaĢam modeli olarak kendini 

göstermektedir. En önemli hedefi yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaĢam 

kalitesini yükseltmek olan Sakin ġehirler, kısa zamanda uluslararası bir ağ 

haline gelmiĢtir. Aynı zamanda bir yerel kalkınma modeli olarak 

düĢünebileceğimiz Sakin ġehir yaklaĢımı, ülkemizde saklı sayısız tarihi ve 

kültürel zenginliği ortaya çıkarmada bir fırsat olabilecek özelliği taĢır. Sakin 

ġehir perspektifiyle gerekli kriterleri taĢıyan ve taĢıması belki kolaylıkla 

sağlanabilecek olan yüzlerce Ģehrimiz kapılarını dünyaya aralayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sakin ġehir Hareketi, ġehir Kalkınması  

 

CITTASLOW MOVEMENT AS AN EXAMPLE OF A LOCAL 

ADMINISTRATION INTEGRATED WITH ENVIRONMENT AND 

CULTURE 

ABSRACT 

Cittaslow Movement which started in Italy and spread around the world 

shows up as an alternative city and life model in such a short period of 10 years. 

Cittaslow movement, the most important goal of which is to increase the life 

quality of the local community and its visitors, became an international network 

in a short period. Cittaslow approach which can also be considered as the model 

of a local development has the characteristics of offering the opportunity that 

reveals the hidden numerous historical and cultural wealth of our country. 

Hundred of our cities which have the necessary criteria of Cittaslow and can 

easily achieve these criteria will open their doors to the world. 

Keywords: Cittaslow Movement, Local Development 
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GĠRĠġ 

“Seri üretim” ve “seri tüketim” ana ekseninde Ģekillenen günümüz 

dünyasında neredeyse tüm dünya insanlarının “tek tip” bir yapıya doğru 

gittiğini görmekteyiz. Bu tek tipli dünyanın en karakteristik özelliklerinden 

birisi olarak “hızlı” yaĢam tarzını ve bu hızlı yaĢama uygun ev, mahalle, cadde, 

semt ve Ģehir yapılanmasını gösterebiliriz. Tıpkı bireyler ve toplumlar gibi, 

küreselleĢmeyle birlikte Ģehirlerde de “tek tip”leĢme çok açık bir Ģekilde 

gözlemlenmektedir. Megakentlerden köylere varıncaya kadar bu benzeĢmenin 

pek çok örneğini görmekteyiz. Benzer tasarımlarla, aynı yapı malzemeleriyle 

üretilen binalar, planlanan Ģehirler, dünya Ģehirlerini birbirine benzeĢtirmekte, 

yerel Ģehir kimliklerini ortadan kaldırmaktadır. 

ĠĢte “Sakin ġehir” (Cittaslow) hareketi, küreselleĢmenin ortaya çıkardığı 

homojen mekânlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini 

koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve Ģehirlerin 

katıldığı bir birlik
2
 olarak ortaya çıkmıĢtır (Cittaslow, 2012). Hızlı ve tüketime 

dayalı bir hayat felsefesinin hakim olduğu Ģehir yaĢamına ve dizaynına 

alternatif getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaĢmada ve modern Dünya‟nın 

birçok „aynılaĢmıĢ‟ kentlerinden farklı kalabilmede Ģehirlerin hangi alanlarda 

önemli ve özel olduklarının iyi belirlenmesi ve bu özelliklerini korumak için 

stratejiler geliĢtirilmesi, bunun için yerel değerlere sahip çıkılması, korunması 

ve geliĢtirilmesi en büyük gereklilik olarak görülmektedir. Zira küreselleĢen 

dünyada elde edilen teknolojik geliĢme insanlar arasındaki iletiĢimi, 

kaynaĢmayı ve değiĢimi kolaylaĢtırsa da, farklılıkların törpülenerek tek bir 

model insan oluĢturma gibi bir iĢlev görmüĢtür. 

Küresel sermaye ve ĢehirleĢme eğilimleri ile özgün kimliklerini 

kaybetmeden, değiĢim hızının yavaĢlatılması, daha doğrusu olması gereken 

seyrine getirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu hedefe ulaĢmak için de yerel ve asli 

kimliği öne çıkarıcı bir kentleĢme politikası öngörülmektedir. Hareket kendisine 

logo olarak üzerinde modern ve tarihi binaları taĢıyan turuncu renkli bir 

salyangoz tasarımını belirlemiĢtir (Slow Magazine, 2012). 

Ġtalyanca “Citta”, Ġngilizce “Slow” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle 

oluĢan Cittaslow, bir hareketin adı olarak dilimize farklı Ģekillerde tercüme 

edilmiĢtir. 

Sakin Kent (Ġnsel, 2011), YavaĢ ġehir (Günerhan, Erdem ve Günerhan, 

2010:32-37), Aheste ġehir (Gürbüz, 2012), YavaĢ Kent (Erkan, 2011), Dingin 

                                                 
2 Organizasyon Ģeması için bkz. 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization, 03.03.2012 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization
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ġehir (KUDAKA, 2012) gibi karĢılıklarla tercüme edilip kullanılmasına 

karĢılık, özellikle Sakin ġehir kullanımına daha yoğun rastlamaktayız.
3
 

1999 yılında Greve in Chianti‟nin eski belediye baĢkanı Paolo 

Saturnini‟nin giriĢimleri sonucunda 4 küçük Ġtalyan kentinin (Orvieto, Greve in 

Chianti, Bra, Positano) bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıĢtır. Bu ilk toplantıda 

bir Sakin Ģehirde bulunması gereken ana özellikler belirlendi ve kendilerini bir 

dizi prensibi izlemeye adadılar. Bunların baĢında daha sakin ve daha az kirli 

fiziksel çevrelerin oluĢturulması; yerel estetik geleneklerin, yerel el sanatlarının 

ve yerel mutfağın korunması bulunuyordu. Ayrıca daha sağlıklı çevreler 

oluĢturmak, vatandaĢlarına daha iyi yaĢam ortamları sunabilmek adına 

yönetimsel çözümler aramada birbirlerinin deneyimlerini paylaĢmayı, bu yönde 

alınan kararları uygulamada teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilmeyi karara 

bağlamıĢlardı (Sezgin-Ünüvar, 128). 

20 Haziran 2000 tarihinde Roma‟da gerçekleĢtirilen 32 Ģehrin 

idarecilerinin katıldığı imza töreniyle hayata geçen Sakin ġehir Hareketine 

günümüzde Güney Kore‟den, Amerika BirleĢik Devletleri‟ne, Çin‟den 

Fransa‟ya yayılmıĢ 25 ülkeden 150 üye katılmıĢ bulunmaktadır.
4
 

 

1. SAKĠN ġEHĠR HAREKETĠNĠN KAYNAĞI: YAVAġ 

BESLENME (SLOW FOOD) 

Bir “ġehirler Birliği” olarak niteleyebileceğimiz bu hareketi hazırlayan 

asıl etken ve çıkıĢ noktası yine Ġtalya‟da, 1989 yılında Ġtalyan aĢçıların 

öncülüğünde kendini gösteren International Slow Food Movement (Uluslararası 

YavaĢ Beslenme Hareketi) olmuĢtur (Slow Food, 2012). 

Bu hareketin ortaya çıkmasındaki ilk ana kıvılcım ise 1986 yılında 

Roma‟nın (Ġtalya) simgesel meydanlarından birisi olan Ġspanyol 

Merdivenleri‟nde (Piazza di Spagna) yapılan McDonalds açılıĢı esnasında Carlo 

                                                 
3 Türkiye‟nin ilk Sakin ġehri olma unvanına sahip Seferihisar‟ın Sakin ġehir temsilcisi Bülent 

Kösem, “YavaĢ ġehir” yerine “Sakin ġehir” kullanımını tercih etmelerini Ģöyle açıklar: 

“Avrupa‟da Cittasolaw‟a üye ülkelerle yaptığım görüĢmelerde halkın „yavaĢ‟ anlamına gelen 

„slow‟ kelimesine olumsuz anlamalar yüklediğini, „biz yavaĢlıyor muyuz? Daha ne kadar 

yavaĢlayacağız?‟ Ģeklinde düĢünceler oluĢtuğunu öğrendik. Biz de Seferihisar‟da böyle tepkilere 

yol açmamak için Cittaslow‟u „Sakin ġehir‟ olarak tercüme etmeyi uygun bulduk.” [Keskin, Enes 

Battal, “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir BakıĢ: YavaĢ ġehirler (Cittaslow)”, Paradoks 

Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Sayı: 1, Ocak 2012, s. 95.] Ancak burada hemen 

belirtelim ki, Özgür ve Bilge dergisinin Temmuz 2005 sayısında yayınlanan “Avrupa‟da Hızla 

Yayılan Bir Hayat Modeli: Sakin ġehirler” baĢlıklı makalemizde bu ifade aynen kullanılmıĢtır. 

(Yazının tamamı izin bkz. 

http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm, 07.03.2012 ) 
4 Sakin ġehir ağına üye ülke ve Ģehirlerin listesi için bkz. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf, 

07.03.2012 

http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf
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Petrini önderliğindeki grup tarafından gerçekleĢtirilen bir protesto hareketiyle 

çakıldı (Cittaslow Türkiye, 2012). Protestoculara göre yeni açılan bu mekan 

hem meydanın estetiğini bozuyor, hem de Ġtalyan yemek kültürüne ve beslenme 

alıĢkanlığına büyük bir darbe vuruyordu (Petrini-Padovani, 2011:110). 

Dolayısıyla bu hareket sıradan bir tepki ve protesto hareketi değildi. 

McDonalds‟ın yapmadığı, yapamadığı her Ģeyi yapma ve gerçekleĢtirme 

iddiasını ortaya koyuyordu. Taze, yerel, mevsimlik ürünleri vaat ediyordu. 

GeçmiĢten günümüze nakledilen yemek tarifleriyle piĢirilmiĢ lezzetleri aile 

bireyleriyle, yakın dost ve çevreyle birlikte tadına vararak yemeyi savunuyordu.  

Kısa bir süre sonra Ġtalya‟nın Barolo kentinde YavaĢ Beslenme Birliği 

oluĢturuldu. 9 Kasım 1989‟da kurucu üye Falco Portinari‟nin kaleme aldığı 

bildirinin Paris‟te 15 üye ülke tarafından onaylanmasıyla resmen hayata geçen 

bu hareket de yine küreselleĢmenin Ģehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaĢam 

tarzını standartlaĢtırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engelleme 

amacını taĢıyan, YavaĢ Beslenme Manifestosu
5
 doğrultusunda hareket eden bir 

gönüllü tepki hareketidir. Adından da anlaĢılacağı gibi, hızlı yaĢamın sembolü 

olarak görülen “Fast food kültürüne, yerel gıda geleneklerinin kayboluĢuna ve 

insanların giderek ne yedikleri, yedikleri gıdaların nereden geldiği, tadının nasıl 

olduğu ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl etkilediği konusundaki 

vurdumduymazlıklarına karĢı kurulmuĢ kar amacı gütmeyen bir eko-gastronomi 

organizasyonudur.” (Slow Food, 2012) 

Hızlı yaĢamın tipik bir yansıması olan “fast food,” hazırlanıp servis 

edilmesinden tüketilmesine kadarki hızlı süreci ifade için kullanılmaktadır. 

                                                 
5 YavaĢ Beslenme (Slow Food) Manifestosu: 

Hayatın koşuşturma telaşı bizi köleleştirdi, sinsi bir virüse yenik düştük: Alışkanlıklarımızla 

aramıza giriyor, evimize, özelimize yayılıyor ve bizi “Hızlı Beslenme”ye zorluyor. 

Bu telaşın türünü, neslini tüketme tehlikesine karşı ve insan olmanın hakkını vermek adına, Homo 

Sapiens kendini kurtarmalı. 

Hızlı hayatın evrensel çılgınlığına karşı direnmenin tek yolu sakin ve inatçı bir usulle bedensel 

keyif unsurlarımızı sıkı sıkıya savunmaktır. 

Uygun dozlarda, duyusal hazları ve uzun soluklu keyifleri emniyete almak; durmadan çalışmayı 

verimlilik zannetme çılgınlığına kapılmış kalabalığın hastalığını kapmaktan korur. 

Bizim bu düzene karşı koyuşumuz, “Yavaş Beslenme” ile sofrada başlamalı. Bölgesel 

yemeklerimizin lezzetlerini, kokularını yeniden keşfedelim ve “Hızlı Beslenme”nin ezici etkisini 

kendimizden uzak tutalım. 

Hızlı yaşam, üretkenlik adına, var olmamızın geleneklerini değiştirdi ve çevremizi, ufkumuzu 

tehdit etmekte. Bu duruma tek çözüm “Yavaş Beslenme”dir. 

Gerçek kültür; lezzeti yok saymak yerine onu geliştirmektir. Bunun da yolu, uluslararası deneyim, 

bilgi ve proje değiş tokuşundan daha iyi ne olabilir? 

“Yavaş Beslenme” daha iyi bir geleceği emniyete alır. “Yavaş Beslenme”, küçük salyangoz 

simgesiyle, “yavaş” kımıltıya devinim getirecek nitelikli desteğe ihtiyaç duyan uluslararası bir 

düşünce hareketidir. 

Bkz. Slow Food, http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121, 

04.03.2012 (Manifestonun ilk hali daha uzun bir metinden oluĢmaktaydı. Ġlk metin için bkz. 

Petrini-Padovani, 2011:111-113) 

http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121
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Ayaküstü atıĢtırma, hızlıca tıkınma ve hemen iĢine dönme gibi bir anlamı içinde 

barındırır. Hızlı hayat temposu içinde diğer tüm değerlerinden ve 

farklılıklarından uzaklaĢan toplumlar yeme ve yemek kültüründen de 

uzaklaĢmıĢlardır. ĠĢte bu tehlikeli gidiĢin farkında olan kesimler bir yandan 

tepkilerini ortaya koyarken diğer yandan çözüm arayıĢı içine girmiĢlerdir. 

Bulunan en etkili ve geniĢ yankı uyandıran tepki ise hız karĢıtı yavaĢlığı 

öngören yaklaĢım olmuĢtur. YavaĢlığı beslenmeden baĢlatan hareket ise YavaĢ 

Beslenme (Slow Food) olmuĢtur. 

YavaĢ Beslenme, yerel lezzetlere sahip çıkmayı, doğaya saygı 

göstermeyi, rahat ve sağlıklı beslenmeyi, ne yediğini bilmeyi, hattâ kendi 

yiyeceğini yetiĢtirebilmeyi, yemekten tad almayı, yemekle sosyalleĢmeyi ilke 

edinmiĢ bir akım olarak ortaya çıktı. “Ġyi, Temiz ve Adil Gıda” felsefesini 

formülleĢtirdi. Buradan da “Sürdürülebilir Kaliteli Gıda” kavramına ulaĢmayı 

hedefledi. 

“Gıdanın iyi olması” yerken bize haz vermesi ve lezzetli olması, 

“Gıdanın temiz olması” üretimde kullanılan tekniklerin çevreye, hayvan ve 

insan sağlığına zarar vermemesi, “Gıdanın adil olması ise” gıda üreticilerinin 

emeklerinin sömürülmemesi ve emeklerinin karĢılığını alabilmeleri anlamına 

gelmektedir. Gıdaların taze olması, dalınma ve mevsiminde olgunlaĢması, 

paketleme-ambalajlama ve taĢıma zorunluluğunun ortadan kalkması, böylece 

çevre için kirletici unsurlara meydan verilmemesi adına yerel üretim öne 

çıkarılmalıdır. Bu durum aynı zamanda, tüketilen ürünlerin hangi Ģartlarda ve 

nasıl üretildiğinin bilinmesini de sağlayacak, tarladan tezgaha üretici ile tüketici 

arasına baĢka pazarlama etkenleri girmemiĢ olacaktır. Ayrıca geleneksel üretim 

yöntemleri, yerli tohumlar, tür ve çeĢitlilik de korunmuĢ olacak, ekololik 

çeĢitliliğin korunması ve zenginleĢtirilmesine imkan sağlanacaktır. 

Ġtalya‟da Gastronomik Bilimler Üniversitesi (University of Gastronomic 

Sciences) ve “Slow Food Editor” adlı bir yayınevi bulunan bu hareket, Fast 

Food‟un gıdalarımızı ve yemekleri standartlaĢtırdığını, lezzeti tek yönlü hale 

getirdiğini, yemek kültürünün kaybedildiğini, insanın tek tip yemek yemeğe 

yönlendirdiğini savunmakta, buna tepki olarak yöresel lezzet farklılıklarının 

korunmasına yönelik çalıĢmalar yapmaktadır. Bu harekete göre her ülkenin ve o 

ülkedeki farklı yörelerin gastronomi kültürü yok edilmemelidir (Kavas ve 

Kavas, 2012). Bu kültürün yok edilmemesi ise bilinçli bir çaba ve eğitim almayı 

gerektirir. YavaĢ Beslenme‟nin öncüleri bu yüzden Gastronomik Bilimler 

Üniversitesi‟nde yerel lezzetlerin eğitimi verilmekte, Ġtalyan mutfağının tarihi 

mirasını elde etmiĢ, özümsemiĢ gastronomlar yetiĢtirilmektedir. Bununla 

birlikte, yetki düzenlemeleri bakımından Avrupa‟ylauyumlu olan bu üniversite, 

satıĢ noktaları farklı tarımsal endüstri ve iĢ alanları (üretim, pazarlama, dağıtım, 

iletiĢim, eğitim, medya, turizm vb.) arasında değiĢik iĢ profileri yaratacak 

nitelikli iĢgücü oluĢturma hedefindedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010:22, 

29). 
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Günümüzde 100.000′den fazla üyesi ve 1.300 Ģubesiyle (Cittaslow 

Türkiye, 2012) dünyanın en aktif sivil toplum hareketleri arasında bulunan 

YavaĢ Beslenme (Slow Food) Hareketi, BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü tarafından da tanınmıĢtır (Çiner, 2011:15). Aynı zamanda Hareket, 

kendine sembol olarak belirlediği salyangoz figüründe de ana mesajını verme 

çabasındadır. YavaĢ, temkinli ancak kararlı bir Ģekilde ilerleyen salyangoz, 

cüssesinden beklenmeyecek mesafeler aĢmakta; bunu yaparken de geçtiği 

yerlerde ince bir iz bırakmaktadır (Kavas ve Kavas, 2012). 

YavaĢ Beslenme Hareketine destek olmak için 2003 yılında Terra Madre 

(Toprak Ana) hareketi baĢladı. Uluslararası Gıda Toplulukları Ağı olan Terra 

Madre hareketi, küreselleĢmenin tür ve kültür çeĢitliliğini, yerel ekonomileri ve 

yerli bilgi birikimini yok ettiği düĢüncesinden hareketle, küçük üreticileri bir 

araya getiren; geleneksel beslenmeye verilecek önem ile toprağa daha çok 

yaklaĢılacağını, bunun da insanları rahatlatacağını öne sürüyordu (Eker, 2012). 

Burada hemen Mart 1999‟da, ülkemizde “Sefertası Hareketi” adıyla 

ortaya çıkan bir hareketten bahsetmekte yarar var. Bu hareketin amacı da, 

YavaĢ Yemek Hareketine paralel bir çizgide, evde yemek piĢirilmesini ve aile 

sofralarını, Hızlı Beslenme olgusunun olumsuz etkilerine karĢı toplumun 

bağıĢıklık mekanizması olarak görüyordu. Ġsim ve sembol olarak seçilen 

Sefertası da gelenekselliği simgelemekteydi (Eker, 2012). 

 

2. SAKĠN ġEHĠR OLMA KRĠTERLERĠ 

Uluslar arası bir birlik olarak örgütlenen Sakin ġehir ağı, çalıĢma ilke ve 

prensiplerini bir tüzükle kayıt altına almıĢtır. 28 madde ve 5 ek belgeden 

meydana gelen Uluslararası Sakin ġehir Tüzüğü, birliğin kuruluĢundan 

organlarına, katılım için yerine getirilmesi gereken kriterlerden üyelik 

sorumluluğuna, logo kullanımından fon kullanımlarına kadar pek çok alanda 

tanım ve ilkeleri ortaya koyar.  

Tüzükte ayrıca, Sakin ġehirler‟in kâr amacı gütmediği belirtilir. Asıl 

amacın Ģehir organizasyonuna yönelik çözüm arayıĢları, testler ve uygulamalar 

vasıtasıyla iyi yaĢama kültürünü destekleyip yayılması olduğu ifade edilir. 

Tüzükteki bir diğer önemli detay ise, Sakin ġehir ağına dahil olan Ģehirlerin 

kendi isimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı kullanımlarında “Cittaslow” unvanını 

kendi diline tercüme etmemeleri gerektiğidir. 

Tüzükte “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto‟dur. Birlik tali 

merkezlere de sahip olabilir” (Cittaslow, 2012) denilir. Sakin ġehir ağına 

katılmak isteyen Ģehirlerin değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılır. 

Merkez bu çerçevede; 

-Temel ilkeleri içeren bir manifesto, 
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-Sakin ġehir olarak tanımlanmak isteyen Ģehirlerin imzalaması gereken 

birlik tüzüğü, 

-Yıllık toplantı takvimleri oluĢturmuĢtur. 

Sakin ġehir ağına katılan belediyeler, Ģehrin aslî kimliğini yansıtan 

dokusunu ortaya çıkaran faaliyetleri desteklemektedir. Bu faaliyetlerin ana 

karakteristiğini yöresel mutfak, yerel müzik ve folklor teĢkil etmektedir. Kısaca, 

mekanı sosyal olarak yeniden inĢa eden ve bunu Ģehrin yeniden tasarımıyla 

gerçekleĢtirmeyi hedefleyen Sakin ġehir konsepti, sakinlerini geleneksel 

mirasla buluĢturmayı misyon edinmiĢtir (Çiner, 2011). Böylece yerel halkın 

ihtiyaçlarının ve değerlerinin göz ardı edildiği günümüz dünyasında kendine 

farklılığı ile bir yer bulabilmesini öngörmektedir (Kavas ve Kavas, 2012). 

ġehrin karakteristik özelliklerinin yanı sıra, yaĢanan çevrenin korunması, 

zenginleĢtirilmesi ve çevreyle iç içe bir Ģehir hayatının sağlanması için 

politikalar belirlenmesi diğer önemli kriterlerdendir.  

Sakin ġehir, tembel, uyuyan, bıkmıĢ ve evhamlı insanların yaĢadığı bir 

Ģehir anlamından çok uzaktır. Tam tersi, amaçlanan düzeye ulaĢmak ve bunu 

sürdürebilmek için yoğun bir enerji harcanması gerekir (Eskicioğlu, 2012). 

Sakin ġehir hareketi, insanların saate bağlı olarak yaĢayıp her Ģeyi hızlı 

yapmaya yönelik baskılara direnmelerini sağlayacak yeni bir Ģehir ortamı 

oluĢturmayı (Honroe, 88) hedefler. Bir baĢka yaklaĢımla sakin ve yavaĢ 

yaĢamanın anlamı Latince bir deyim olan “Festina lente” yani “YavaĢça acele 

etmek” Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bunun ifadesi, bugünün ve geleceğin sağladığı 

imkanlar sayesinde geçmiĢin mirasından ve bilgi birikiminden yararlanmaktır. 

Daha insani, daha çevreci, geçmiĢ ve gelecek nesillere daha fazla saygılı 

olmaktır (Sezgin-Ünüvar, 133). 

Bu birliğe nüfusu 50 binden az olan Ģehirler katılabilmektedir. Bu 

sınırlama birliğin giriĢ için belirlenen 59 kriterin ana fikrinin insan odaklı ve 

insani bir örgütlenme olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle getirilen 

sınırlama belirlenen hedeflere daha hızlı ve etkili ulaĢma imkanı tanımaktadır. 

Zira küçük yerleĢim merkezlerinde Ģehir sakinleri çevreye, geçmiĢten kalan 

tarihi ve kültürel mirasa ve sosyal bağlara daha fazla sahiplenme özelliğine 

sahip olmaktadır (Cittaslow, 2012). Ayrıca büyük ve kalabalık Ģehirlere oranla 

küçük yerleĢim merkezleri kendi sakinlerine ve ziyaretçilerine daha kaliteli ve 

keyifli bir yaĢam için önemli fırsatlar sunabilmektedir (Yurtseven, Kaya ve 

Harman, 2010:40). 

Bu ağa katılmak üzere baĢvuran bir Ģehir, oluĢturulan standartlara göre 

denetlenir ve gerekli kriterlerin karĢılanması halinde on Ģehre bir sertifika ile 

birlikte  'Salyangoz Bayrağı' dalgalandırma hakkı verilir. Bu bayrak bir kalite 

standardı göstergesidir ve aynı zamanda Sakin ġehir hareketinin, üye Ģehirler 

için bir kalite projesi olduğunun iĢaretidir. Nitekim, bu harekete dahil olduktan 
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sonra, daha önceden turistik olma özelliği taĢımayan pek çok Ģehrin turistik 

hareketliliğe sahne olduğu görülmüĢtür (Sezgin-Ünüvar, 134) 

Sakin ġehirler Birliğine üyelik süreci, baĢvuran belediyenin, Ģehrin bir 

takım kıstaslar açısından kendini değerlendirmesi ve puanlaması ile baĢlar. 

Üyeliğe kabul edilmek için puanların en az %50‟sini almak  ve üyelik 

baĢvurusunun kabul edilmeden önce Sakin ġehir Birliği‟nin ülke temsilciliği 

(Türkiye için Seferihisar Belediyesi) tarafından değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Birliğin bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Koordinasyon 

Komitesi‟nce üyelik müracaatı kabul edilen Ģehir, üye statüsü elde ediĢini 

müteakip dört ay içinde kayıt ödemesini ödemekle yükümlüdür. Üye olan her 

Ģehir yöneticileri, Birlik SözleĢmesinde bulunan ve altına imza attıkları Ģartları 

yerine getirmekle yükümlüdür. Birliğin temel felsefesine, amaçlarına ve 

değerlerine ters hareket eden veya imajını zedeleyecek icraatlarda bulunan 

üyeler Koordinasyon Kurulu tarafından ihraç edilebilir. 

Sakin ġehirler Hareketi geçmiĢten kalan mirası korumayı esas alırken, bu 

hedefe ulaĢmada modern teknolojik imkanları reddetmez (Cittaslow, 2012).
 

Ġlkeleri arasında teknolojiyi en yaygın ve en etkin seviyede kullanmak ön sırada 

gelmektedir. Belediye hizmetlerine ulaĢmadan en son teknolojinin 

imkanlarından yararlanarak güneĢ enerjili sokak aydınlatmasına, elektrikli 

araçlardan ileri teknolojili arıtma tesislerine ve yaygın elektronik iletiĢim ağına 

kadar, modernliğin insani yaĢam kalitesini arttıran imkanlarından yararlanma 

teĢvik edilmektedir. (Petrini-Padovani, 2011:157) Bu anlamda modern öncesi 

nostaljisi söz konusu değildir. Bu hareket bir yandan geleneksel mimariyi, 

zanaatı ve sofrayı korurken diğer yandan modern dünyanın en iyi yanlarını 

savunmaktadır. Teknolojik bir yeniliğe olan yaklaĢımı “YaĢam kalitesini 

artırıyor mu?” sorusuna verilecek cevap oluĢturmaktadır (Honroe, 89). Asıl 

hayatın atardamarlarının attığı yerlerde modernle geleneksel, evrenselle yerel 

arasında, insan ve toplumsal iliĢki odaklı bir yeni senteze ulaĢmayı 

hedeflenmektedir (Ġnsel, 2011). 

Sakin ġehir hareketinin en önemli özelliklerinden birisi, Ģehir sakinlerinin 

de katılımıdır. Her birey açıklık ve karĢılıklı tolerans çerçevesinde projeye davet 

edilir ve katılma hakkına sahiptir. ġehir sakinlerinin yaĢadıkları Ģehri 

canlandırmaları, yeniden keĢfetmeleri, büyük fabrikalara, araçlara ve beton 

bloklara bırakmalara gerektiği fikri öne sürülür. Sonuçta bir Ģehir kimliği 

yaratmak, sakinlerinin yaĢadıkları Ģehirden haz almalarını ve mutlu olmalarını 

sağlamak,  o Ģehre ait olmayı memnuniyete ve gurura dönüĢtürmek ana hedeftir 

(Sezgin-Ünüvar, 146-147). 

Sakin ġehir projesinin baĢarıya ulaĢabilmesi için Ģehir halkının bu 

projeye ve proje kapsamında gerçekleĢtirilecek uygulamalara sahip çıkması 

gerekir. Bunun gerçekleĢmesi için de Sakin ġehir olmanın neler getireceği, 
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neler yapılacağı, ulaĢılmak istenen hedeflerin neler olduğu açık ve net bir 

Ģekilde anlatılması, bir “farkındalık” oluĢturulması gerekir.  

Birlik AnlaĢma Bildirgesi‟ne imza atarak Sakin ġehir hareketine katılmak 

isteyen bir Ģehrin 59 kriterden meydana gelen yükümlülük listesi 7 baĢlık 

altında (Cittaslow, 2012) Ģöyle toplanır:  

2.1. Çevre Politikaları 

1. Hava, su ve toprağın kalitesinin, yasa tarafından belirtilen 

parametrelerde olduğunun belgelenmesi. 

2. Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasının teĢvik 

edilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik projeler. 

3. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın yaygınlaĢtırılması ve teĢvik 

edilmesi. 

4. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için, atık su arıtma tesisinin 

bulunması. 

5. Özellikle alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve 

biyokütlelerden ısı üretilmesi yoluyla enerji tasarrufu ile ilgili belediye projesi. 

6. Genetiği değiĢtirilmiĢ ürünlerin (GDO) tarımda kullanılmasının 

yasaklanması. 

7. Reklam grafikleri, panolar ve trafik iĢaretlerinin düzenlenmesine dair 

belediye planı. 

8. Elektromanyetik kirliliği kontrol eden sistemler. 

9. Gürültü kirliliğini kontrol etmek ve azaltmak için bir program. 

10. IĢık kirliliğini kontrol etmek için sistem ve programlar. 

11. Çevre yönetimi sistemlerinin benimsenmesi (EMAS ve ECOLABEL 

ya da ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 ve Gündem 21 projelerine katılım) 

2.2. Altyapı Politikaları 

1. Tarihi merkezlerin ve/veya kültürel ve tarihi değer çalıĢmalarının 

geliĢtirilmesi ve ıslah edilmesi için planlar. 

2. Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar. 

3. Okulları ve kamusal binaları bağlayan bisiklet yolları. 

4. Özel taĢımacılık ve trafiğin toplu taĢıma ve yaya alanları ile 

bütünleĢtirilmesi üzerinden, alternatif ulaĢımı destekleyen planlar (toplu taĢıma 

alanlarına bağlanan ilave kentsel araba park yerleri, bisiklet yolları, okullar ve 

iĢyerlerine eriĢim sağlayan yaya güzergâhları, vb.) 
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5. Kamusal ve kamu ile ilgisi olan alanların engelliler için eriĢilebilir 

olması, mimari engellerin kaldırılması ve teknolojilere eriĢimin sağlanmasının 

garanti altına alınabilmesi için uygulanmalar. 

6. Aile yaĢantısını kolaylaĢtıran ve yerel aktivitelere olanak sağlayan 

programların teĢvik edilmesi (eğlence ve spor faaliyetleri, okul ve aile arasında 

bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler, yaĢlılar ve kronik hastalar için ev 

yardımı da dahil olmak üzere çeĢitli yardımlar, sosyal tesisler, belediye çalıĢma 

saatlerinin düzenlenmesi, umumi tuvaletler). 

7. Tıbbi yardım merkezi. 

8. Vasıflı yeĢil alanların asgari teçhizata sahip olması ve hizmet 

altyapıları (yeĢil alanların birbiriyle bağlantıları, oyun sahaları, vb.). 

9. Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler” 

oluĢturulması için plan. 

10. Mağaza sahipleriyle, zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve 

yardım etme üzerine mutabakat: “Dost mağazalar” 

11. Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına 

yönelik projelerin iyileĢtirilmesi. 

12. Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileĢtirmesi için bir 

program. 

13. U.R.P. (Kentsel Yenilenme Programı) iĢlevlerinin, Cittaslow bilgi 

bürolarıyla bütünleĢtirilmesi. 

2.3. Kentsel Kalite için Teknolojiler ve Tesisler 

1. Biyomimari için büro ve biyomimarinin teĢvik edilmesi yönündeki 

bilgilendirme projesi için görevlendirilen personelin eğitimi için programlar. 

2. ġehri, fiber optik kablolar ve kablosuz sistemler için teçhiz etmek. 

3. Elektromanyetik alanları gözlemleme sistemlerinin benimsenmesi. 

4. Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve 

çöplerin belirlenmiĢ zaman tablolarına göre kaldırılması. 

5. Toplu ve özel alanlarda; önemli, çevresel olarak uygun bitkilerin, 

tercihen bahçe/peyzaj mimarisi ölçütlerine uygun çizgilerdeki yerel bitkilerin, 

yetiĢtirilmesine yönelik promosyon ve programlar. 

6. VatandaĢlara hizmet sağlamak için planlar (Belediye hizmetlerinin 

internet üzerinden duyurulması, vatandaĢlar için internet tabanlı bir belediye ağı 

oluĢturulması ve vatandaĢların bu ağı kullanmaları yönünde eğitilmeleri). 

7. Özellikle gürültülü alanlarda gürültünün kontrol edilmesi için plan. 
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8. Renklerle ilgili plan. 

9. Elektronik evden çalıĢmanın (tele-work) teĢvik edilmesi. 

2.4.Yerel Üretimin Korunması 

1. Organik tarımcılığın geliĢtirilmesi için projeler. 

2. Esnaf ve zanaatkârlar tarafından üretilen ürünlerin, eĢya ve el iĢlerinin 

kalitesinin sertifikalandırılması. 

3. Yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan esnaf ve zanaatkârların 

ve/veya el iĢi ürünlerinin korunması ve himayesine yönelik programlar. 

4. Yok olma riskiyle karĢı karĢıya olan geleneksel çalıĢma ve meslek 

yöntemlerinin himayesi. 

5. Organik ve/veya yerel topraklarda üretilmiĢ ürünlerin kullanılması ve 

restoranlar, okul kafeteryaları ve himaye altındaki yapılarda yerel geleneklerin 

muhafaza edilmesi. 

6. YavaĢ Beslenme (Slow Food) ile iĢbirliği içerisinde, okullarda tat ve 

beslenme konusunda eğitim programları. 

7. Yok olma riski altında olan yerel yemek kültürünün yok olmaktan 

kurtarılmasına yönelik aktivitelere destek olmak. 

8. Yerel ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ticarileĢmesi için destek 

(pazarlarda yerel ürünler için yer ayrılması vb.) 

9. ġehirdeki büyük ya da “tarihi ağaçların” koruma altına alınması ve 

bakımı. 

10. Yerel kültürel etkinliklerin teĢvik ve muhafaza edilmesi. 

11. Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetiĢmiĢ yerel 

ekinler için geliĢtirilmesi. 

2.5. Misafirperverlik 

1.Turist bilgilendirme ve nitelikli misafirperverlik için eğitim kursları. 

2. Turistik ve tarihi merkezlerde, turist klavuz ve rehberleriyle birlikte 

uluslararası iĢaretlerin kullanılması. 

3. Ziyaretçilerin Ģehirle ilgili bilgi ve hizmetlere eriĢimlerini kolaylaĢtırıcı 

resepsiyon yönergeleri ve projeleri (özellikle takvimlendirilmiĢ etkinlikler için 

otopark ve resmi kurumların açılıĢ saatlerinin uzatılması/esnetilmesi, vb.)  

4. ġehrin “yavaĢ” güzergâhlarının düzenlenmesi (broĢürler, internet 

siteleri vb.) 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

200 

 

 

 

5. Turistik iĢletmeciler ve mağaza sahiplerinin, ücret Ģeffaflığı ve 

fiyatların müessesenin dıĢında sergilenmesi gerekliliği konusunda 

bilinçlendirilmesi. 

2.6. Farkındalık 

1. VatandaĢlara Sakin ġehir olmanın amaçları ve prosedürleriyle ilgili 

bilgi sağlayan kampanyalar düzenlenmesi. 

2. “YavaĢ” felsefesini kazanmada sosyal yapıların dâhil edilmesi için 

programlar ve Sakin ġehir projelerinin uygulanması. Özellikle; eğitsel bahçe ve 

parklar, kitap olanak ve hizmetleri ve bitkilerin tohumlarının korunması 

projelerine katılım. 

3. Sakin ġehir ve YavaĢ Beslenme faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması için 

programlar. 

2.7. Slow Food Faaliyetlerine ve Projelerine Destek 

1. Yerel YavaĢ Beslenme Örgütlenmesinin (Convivium) kurulması. 

2. YavaĢ Beslenme ile iĢbirliği yaparak okullar için tat ve beslenme 

üzerine eğitim programlarının düzenlenmesi. 

3. YavaĢ Beslenme ile iĢbirliği yaparak okul sebze bahçelerinin 

kurulması. 

4. Arca veya YavaĢ Beslenme Merkezlerinin, yok olma riski altında olan 

türlere veya ürünler için bir veya daha fazla projeyi hayata geçirmek. 

5. YavaĢ Yemek tarafından temin edilen yerel bölge ürünlerinin 

kullanılması ve beslenme geleneklerinin, toplu yemek eğitim programlarıyla 

birlikte, müĢterek yemek servisleri, himaye altındaki yapılar ve okul kantinleri 

içerisinde muhafaza edilmesi. 

6. YavaĢ Yemek ile iĢbirliği içerisinde, “Mercati della Terra” nın yerine 

getirilmesiyle elde edilen tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi. 

7. “Terra Madre” (Toprak Ana) projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak 

eĢleĢtirme ile desteklenmesi. 

 

3. SAKĠN ġEHĠR ADAYLIK SÜRECĠ 

Sakin ġehir birliğine katılmak isteyen bir Ģehir için atılacak ilk adımı 

Uluslararası Sakin ġehir BaĢkanlığına hitaben Ģehrin Birliğe üyeliğini açıklayan 

bir baĢvuru mektubu hazırlanması teĢkil eder. Bu mektupta; Ģehrin tanıtımı 

(tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sahip olduğu özellikler, vb), Sakin ġehirler ağına 

baĢvurma sebep ve gerekçeleri (Ģehrin YavaĢ/Sakinlik felsefesiyle ilgisi, Sakin 

ġehirler birliğine neden baĢvurmak istediği, vb), Sakin ġehirler kriterlerinden 
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hangilerine halihazırda sahip olduğu ve kriterleri gerçekleĢtirmek için yürüttüğü 

projeler (kentin Birlik kriterlerine uyan yönleri, kriterler çerçevesinde Ģu ana 

kadar yapılanlar ve yapılması planlananlar), aday Ģehrin birlikle iletiĢimde 

bulunacak kurumsal ve/veya teknik kontak kiĢisinin belirtilmesi gerekmektedir. 

Adaylık sürecinin ikinci ayağında, aday Ģehrin sakinlerine yönelik 

bilgilendirme faaliyetleri vardır. Sakin ġehir projesinin baĢarıya ulaĢması için 

halkın Sakin ġehir kimliğine ve bu alanda yapılanlara sahip çıkması 

gerekmektedir. Bu projenin halk tarafından sahiplenebilmesi için Sakin ġehir 

Birliğinin ne olduğu, bu kapsamda nelerin yapılacağı açık ve net biçimde 

anlatılması gerekir. Halkın sahiplenmediği bir hareketin uzun vadede baĢarılı 

olamayacağı açıktır (Sezgin-Ünüvar, 181). 

Sakin ġehir Adaylık dosyasının hazırlanması bir diğer önemli Ģarttır. Bir 

Ģehrin Sakin ġehir Birliği‟ne üye olması için Birlik tüzüğünde belirtilen 59 

kriter hakkında projeler geliĢtirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Aday Ģehrin 

Birliğin kriterleri hakkında geliĢtirdiği projelerden oluĢan baĢvuru dosyasının 

değerleme sonucu %50‟den fazla puan alması gerekir. BaĢvuru dosyası iki 

parçadan oluĢur: 

- Kriterler çerçevesinde yapılan projeler hakkında açıklamaların ve 

fotoğrafların yer aldığı birinci klasör.  

- Bu projelere iliĢkin resimler, projeler, meclis kararları ve resmi yazılar 

gibi eklerin yer aldığı ikinci klasör. 

Ġki klasörden oluĢan adaylık dosyası Türkçe ve Ġngilizce iki kopya 

halinde Sakin ġehirler Birliği Türkiye Ağı‟na teslim edilir. Bu dosya Birligin 

Türkiye Koordinatörü ve yetkilileri tarafından incelenir. Ġnceleme sonucunda 

dosya yeterli puanı alırsa dosyalar Genel Merkeze (Ġtalya) gönderilir. Dosya 

Genel Merkez tarafından onaylanırsa aynı sene içerisinde bir uluslararası 

etkinlikte aday Ģehrin üyeliği ilan edilir ve üyelik sertifikası verilir (Cittaslow 

Türkiye, 2012). 

 

4. TÜRKĠYE‟DEKĠ SAKĠN ġEHĠRLER 

Türkiye‟de Sakin ġehir Hareketi Ġzmir‟e bağlı Seferihisar‟ın 28 Kasım 

2009 tarihinde Türkiye‟nin ilk, dünyanın 129. Sakin ġehri olarak Sakin ġehirler 

zincirinde yerini almasıyla baĢlamıĢ oldu. Bu hareketin Türkiye‟de 

yaygınlaĢması için yapılan çalıĢmalar sonucunda 2010 yılında Sakarya‟nın 

Taraklı, Çanakkale‟nin Gökçeada, Aydın‟ın Yenipazar ve Muğla‟nın Akyaka 

beldelerini Sakin ġehir olmak için çalıĢmalara baĢladı. 24 Haziran 2011 

tarihinde Polonya'nın Lidzbark Warminski Ģehrinde yapılan Sakin ġehirler 

Genel Kurulu'nda birliğe katılımı kabul edilen Ģehirlerle birlikte Türkiye‟deki 

Sakin ġehir sayısı beĢe çıktı ve böylece Türkiye‟de Sakin ġehir Ulusal Ağı 
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kurulmuĢ oldu (Cittaslow Türkiye, 2012). Seferihisar bu geliĢmenin ardından 

''Sakin ġehirler Ġcra Kurulu''na 16. üye olarak girdi.  

Türkiye'nin dıĢında Ġtalya, Portekiz, Avustralya, ABD, Polonya, Belçika 

ve Avusturya'dan ulusal ağını kurmuĢ belediye baĢkanlarının yer aldığı Ġcra 

Kurulu, örgütlenme modelinde Sakin ġehirler'in geleceğine yön verme 

bakımından en önemli organ olma konumuna sahip (Sabah, 2011). 

Çok farklı ve geniĢ bir coğrafyaya sahip, aynı zamanda tarihte çok farklı 

kültürlere ev sahipliği yapmıĢ bir ülkede Sakin ġehir olabilecek belki de 

yüzlerce Ģehrimiz bulunmaktadır. Bu yerlerin Sakin ġehir olması o yöredeki 

yerel yemeklerin, ürünlerin, zanaatların, mimari yapının, doğal çevrenin 

korunması aynı zamanda bu Ģehirlerin kalkınması anlamına gelmektedir. 

Nitekim Seferihisar'ın Belediye BaĢkanı Tunç Soyer, yaptığı bir açıklamada 

Sakin ġehir hareketinin bir yerel kalkınma modeli olduğunu Ģöyle dikkat 

çekmiĢtir: 

“Sakin Ģehir kriterleri yerine getirildiğinde, ortaya bir yerel kalkınma 

modeli çıkıyor. 'Sakin ġehir', sadece Seferihisar için önemli değil, aynı zamanda 

yerel bir kalkınma modelidir. Yerli üretimin korunması, küçük iĢletmeler ile 

köy ürünleri kullanımını öngören koĢullar var.” (Radikal, 2010) 

 Seferihisar Belediyesi‟ni Sakin ġehir ağına taĢıyan önemli icraatlarından 

bazıları Ģunlardır: 

Köylülerin ürettikleri yerel ürünleri satabilecekleri pazarlar oluĢturuldu. 

Bu pazarlar, hem yerel kalkınma hem çevre açısından önemli kazanımlar oldu. 

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi Kale içinde yerel ürünlerin ve el iĢlerinin 

sergilendirdiği "Sığacık Üretici Pazarı" kuruldu. UlamıĢ Mahallesi ve Doğanbey 

Köyü´nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evleri açıldı. Bu evler kadın 

emeğinin değerlendirilmesine, kadınların meslek edinmelerine veya gelir 

getirici faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlamakta. 

Seferihisar´da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel 

etkinliklerin tespit edilmesi için "75 YaĢ Yemeği" düzenlendi. Bu etkinlik 

kapsamında Seferihisar ilçesinde yaĢayan yaĢlılarla röportajlar yapıldı. 

Seferihisar'ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün 

korunması ve geliĢtirilmesi amacıyla Damızlık Koyun-Keçi Panayırı 

düzenlendi. 

“Okullarda Sebze Bahçeleri” projesi çerçevesinde okullarda oluĢturulan 

bahçelerde öğrenciler sebze yetiĢtiriyor. Sadece yöresel yemeklerin satıldığı 

“Sefertası Lokantası,” Sakin ġehir örgütlenmesinin en önemli kriterlerinden biri 

olan YavaĢ Beslenme (Slow Food) ve yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılması 

amacına hizmet ediyor.  
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Seferihisar‟da bisiklet kullanımını yaygınlaĢtırmak ve günlük 

kullanılabilecek bir ulaĢım aracı olduğunu vurgulamak için Seferihisar 

Belediyesi hizmet binasında ve Sığacık‟ta iki adet bisiklet garajı oluĢturuldu. 

Atatürk Caddesi‟nin ve çevresi baĢta olmak üzere Seferihisar Ģehir 

merkezindeki trafiğin azaltılması ve yayalaĢtırılması için trafiğe kapatılması 

uygulaması baĢlatıldı. 

Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıĢtırılarak toplanmasına yönelik projeler 

hayata geçirildi. 50.000 kiĢilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kuruldu. 

ġehirde farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine 

Belediye yetkilileri tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam 

panoları kullanılmaya baĢlandı. Bu çalıĢmalar için Seferihisar Atatürk Caddesi 

ve Sığacık merkez pilot uygulama alanları olarak seçildi. Bu bölgelerde 

dükkanların tabelaları yeni tabelalarla değiĢtirildi. ÇeĢitli binalarda mimari 

iyileĢtirmeler gerçekleĢtirildi, uydu antenleri merkezi sistemle çatıya alındı. 

Belediye serasında yetiĢtirilen sardunyaların kullanıldığı saksılar balkonlara 

yerleĢtirildi.
 
 

Sakin ġehir olmanın amaçları, prosedürleri, bu ağa katılmanın 

Seferihisar'a katacakları hakkında kamuoyunu bilgilendirici programlar 

düzenlendi (Cittaslow Türkiye, 2012). 

Yazar Can Dündar, Seferihisar‟daki uygulamaları ve bu uygulamaların 

getirdiği değiĢimi, bu belediyenin resmi internet sitesi için yazdığı yazısında 

Ģöyle dile getirmekte: 

“Bu göz alıcı Ege kasabası, kendi güzelliğini bir özelliğe çevirerek baĢını 

çekti çiçeği burnunda sakinleĢme hareketinin… 

“Bakir ormanlarını, güzelim koylarını, lezzet üssü liman lokantalarını, 

huzurlu balıkçı kayıklarını seriverip ortaya “ĠĢte böyle yaĢanır” dedi insanlığa 

adeta… 

“Yayalara açtı yollarını; indirdi çirkin tabelalarını… 

“Evinde turĢu kuran, reçel yapan, bağında dolmalık yaprak toplayan 

kadınların emeğini sergiledi pazarında… 

“Dost sofraları serdi konuklarına… 

“Daha fazla kar hırsına kapılmadan, baĢkasının sırtına basmadan, 

hayattan keyif alarak da üretilebileceğini, yoksullaĢmadan da tüketilebileceğini, 

doğayı bozmadan da uygarlık kurulabileceğini gösterdi. 

“Dünyaya duyurdu Türkiye‟nin sesini… 

“Türkiye‟ye eĢsiz bir örnek sundu.” (Dündar, 2012) 
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SONUÇ 

Ġtalya‟dan baĢlayıp tüm dünyaya yayılan Sakin ġehir hareketi, 10 yıl gibi 

kısa bir süre içinde alternatif bir Ģehir ve yaĢam modeli olarak kendini 

göstermektedir. Gördüğü ilgi ve yayılma eğiliminden dolayı hareket farklı 

alanların uzmanlarınca değiĢik açılardan ele alınmıĢtır. Örneğin, bazı uzmanlar 

Sakin ġehirleri tüketici kültürünün değerlendirilmesi ve sürdürülebilir geliĢme 

biçiminin desteklenmesi yönüyle incelemiĢtir (Knox, 2005: 1-11). Bazı 

uzmanlar bu hareketi beĢ temel duyuya (görme, tad alma, koklama, dokunma ve 

iĢitme) hitap edecek kriterler öngörmesi açısından değerlendirmiĢtir. Sakin 

ġehirlerin, yaĢam kalitesi ve kültürel yaklaĢımlardan sızarak, mimariyi ve Ģehir 

tasarımını etkilediği, alternatif “duyu mekanları”nın oluĢmasına katkı sağladığı 

ifade edilmiĢtir (Pink, 2007:59-77). Bazı uzmanlar ise Sakin ġehirleri, kültürel 

yönüyle ele almıĢlar, sosyal alanlar ve insani iliĢkiler açısından değerlendirin 

“sosyal bir hareket” olarak nitelemiĢlerdir (Parkins ve Craig, 2006). 

En önemli hedefi yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaĢam kalitesini 

yükseltmek olan Sakin ġehirler, kısa zamanda uluslar arası bir ağ haline 

gelmiĢtir. Nüfusu 50 bin kiĢinin altında olan bu Ģehirler, kabul ettikleri ve 

uyguladıkları 59 temel kriterle Ģu temel amaçları gerçekleĢtirmek isterler: 

- Teknolojiyi kullanarak hayatın kaliteli ve herkesçe yaĢanabilir 

olmasını sağlamak, 

- Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir geliĢmeyi sağlamak, 

- Yerel ekonomik yaĢama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, 

- Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak (Yurtseven, Kaya ve 

Harman, 2010: 40). 

Bu maddelerde de ifade edildiği gibi, aynı zamanda bir yerel kalkınma 

modeli olarak düĢünebileceğimiz Sakin ġehirler halkasına katılmanın ekonomik 

getirileri söz konusudur. Özellikle yerel ürünlerin tercih edilmesi, yerel 

üreticileri harekete geçirmekte, teĢvik edilen organik üretimle bu ürünlerin 

değer kazanması sağlanmaktadır. Dolayısıyla yerel ekonomide bir ekonomik 

canlanmaya, istihdama ve refah artıĢına yol açmaktadır. Yerel ve organik ürün 

ve üretim yöntemleri ise ekonomik sonuçlar doğurmakla birlikte çevreyle de 

son derece uyumlu bir çizgi takip etmektedir. Örneğin ilk sakin Ģehirlerden olan 

Ġtalya‟nın Bra Ģehri yetkililerinin desteğiyle pek çok yerde açılan yerel peynir 

imalathaneleri hayvancılığın geliĢmesine büyük imkan sağlamıĢtı. Tüketicilere 

taze ve güvenilir ürünler sunmakla birlikte, süt ürünlerine yapılan yatırımlar 

sayesinde çok sayıda Bra‟lıya iĢ alanı açılmıĢtı (Sırım, 2012). 

Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan 

çalıĢmalarla Sakin ġehirler, farklı ve özgün tarzlarıyla turistik bir cazibe 

merkezi haline gelmektedirler. Bu bağlamda Sakin ġehirler, aynı zamanda ana 
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girdisini turizm gelirlerinin oluĢturduğu bir yerel ekonomik kalkınma modeli 

olarak da görülebilir (Keskin, 2012:96). 

Aynı doğrultuda, Sakin ġehir logosunun bir kalite göstergesi olarak 

görülmesi söz konusudur. Zira hem Ģehir sakinlerinin hem Ģehre gelen 

ziyaretçilerin yaĢam kalitesini artırmaya yönelik Sakin ġehir kriterlerinin hayata 

geçirilmesi zorunluluğu bir kalite garantisi olarak değerlendirilmektedir. Bu 

durum da yine turizm gelirleri ve hareketliliği açısından önemli bir role sahiptir. 

Avustralya'nın bir zamanlar geliĢen bir nehir limanı Ģehri Goolwa‟nın, 

Sakin ġehir olduktan sonra turist akınına uğradığını, tarihi binalarındaki sanat 

galerileri, kafeler ve küçük pansiyonlar ziyaretçilerin hizmetine sunulduğunu 

görüyoruz (Serin, 2009). 

Çevreye zararsız ve geri dönüĢüm özelliği olan ürünlerin üretilmesi veya 

tüketilmesinin, yeniden ekonomiye kazandırılabilecek atıklar için Ģehrin pek 

çok yerine ayrı kutuların yerleĢtirilmesinin yine ekonomik boyutu olan 

uygulamalar olduğunu görmekteyiz. 

Sakin ġehir kriterlerinin, uygulanan Ģehirlere hem ulusal hem uluslar 

arası düzeyde bir ilgi merkezi haline getirdiğini de söylememiz gerekir. Özenle 

korunan Ģehir dokusunun, tarihî mirasın belirgin hale getirilmesinin, sakin ve 

sükunetli görüntüsünün alıĢıldık tatil anlayıĢını da değiĢtireceği açıktır. 

Bu bilgiler ıĢığında Sakin ġehir yaklaĢımının, ülkemizde saklı sayısız 

tarihi ve kültürel zenginliği ortaya çıkarmada bir fırsat olabileceği 

kanaatindeyim. Sakin ġehir perspektifiyle gerekli kriterleri taĢıyan ve taĢıması 

belki kolaylıkla sağlanabilecek olan yüzlerce Ģehrimiz kapılarını dünyaya 

aralayabilecektir. 



 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

206 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

1. SERĠN, Ayten; (2009), “YavaĢ ġehir Hareketi 100 Kente Yayıldı”,  

Hürriyet, 11.05.2009 

2. Cittaslow Türkiye, http://www.cittaslowturkiye.org, 04.03.2012 

3. Cittaslow Türkiye, http://www.cittaslowturkiye.org/?p=110, 08.03.2012 

4. Cittaslow Türkiye, http://www.cittaslowturkiye.org/?page_id=512, 

04.03.2012 

5. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter

[1].pdf, 03.03.2012 

6. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_L

IST_12:2011.pdf, 07.03.2012 

7. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/Charter_06_2011

.pdf, 10.03.2012 

8. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2012&title=Ass

ociation, 10.03.2012 

9. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Or

ganization, 03.03.2012 

10. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2017&title=Phi

losophy, 04.03.2012 

11. ÇĠNER, Can Umut; (2011), “Cittaslow Hareketi ve Türkiye‟deki 

Uygulamaları”, Memleket Yerel Yönetim Dergisi, Sayı: 71, s. 13. 

12. DÜNDAR, Can, 

http://www.seferihisar.bel.tr/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=671:can-dundar-gazete-seferihisar-icin-yazdi&catid=3:seferihisar-

haber, 07.03.2012 

13. EKER, Bülent, http://www.habitat.org.tr/sakin-sehirler/383-sakin-

sehirler-citta-slow.html, 04.03.2012 

http://www.cittaslowturkiye.org/
http://www.cittaslowturkiye.org/?p=110
http://www.cittaslowturkiye.org/?page_id=512
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5b1%5d.pdf
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/2009/newcharter%5b1%5d.pdf
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/Charter_06_2011.pdf
http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/Charter_06_2011.pdf
http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2012&title=Association
http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2012&title=Association
http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization
http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization
http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2017&title=Philosophy
http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2017&title=Philosophy
http://www.seferihisar.bel.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:can-dundar-gazete-seferihisar-icin-yazdi&catid=3:seferihisar-haber
http://www.seferihisar.bel.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:can-dundar-gazete-seferihisar-icin-yazdi&catid=3:seferihisar-haber
http://www.seferihisar.bel.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:can-dundar-gazete-seferihisar-icin-yazdi&catid=3:seferihisar-haber
http://www.habitat.org.tr/sakin-sehirler/383-sakin-sehirler-citta-slow.html
http://www.habitat.org.tr/sakin-sehirler/383-sakin-sehirler-citta-slow.html


 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

207 

 

 

 

14. ESKĠCĠOĞLU Hakkı, “Modern YaĢam ile Geleneksel YaĢam Arasında 

Kaliteli Bir YaĢam Biçimi-YavaĢ ġehirler,” 

http://www.izmirdesanat.org/yavas-sehirler, 10.03.2012 

15. GÜNERHAN, Sibel Ağı, ERDEM, Ümit ve GÜNERHAN, Hüseyin; 

(2010),   “Çevre ve Enerji Açısından YavaĢ ġehir Hareketinin GeliĢimi,” 

Tesisat Mühendisliği, Sayı: 118, s. 32-37. 

16. HONROE, Carl; (2008), Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi 

Yavaş! (In Praise of Slow, Trc. GÜR, Esen), Alfa Kitap, Ġstanbul 

17. ĠNSEL, Ahmet, “Sakin Kent Hareketi Türkiye‟de,” Radikal, 22.11.2011 

18. KAVAS, Gökhan ve KAVAS, Nazan; (2012), “Slow Food (YavaĢ 

Yemek) ve Cittaslow (YavaĢ ġehir)”, Dünya Gıda, Sayı: 74, 

http://www.dunyagida.com.tr/yazar.php?id=11&nid=2849, 30.04.2012 

19. KNOX, Paul L.; (2005), “Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast 

World,” Journal of Urban Design, Vol. 10, No. 1, 1-11, February 2005. 

20. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 

http://kudakaturizm.org/download/BMVC_Sonuc_Bildirgesi.pdf, 

10.03.2012 

21. ÖZGÜR, Gürbüz, “Türkiye‟den YeĢil Bir Kent Çıkar mı?,” 

http://www.yesilekonomi.com/kose-yazilari/ozgur-gurbuz/turkiyeden-

yesil-bir-kent-cikar-mi, 10.03.2012 

22. PARKĠNS, Wendy – CRAĠG; (2006), Geoffrey, Slow Living, Berg 

Publishers 

23. PETRINI, Carlo ve PADOVANI, Gigi; (2011), Slow Food Devrimi 

(Slow Food Revolution, Trc. EKĠZ, Çağrı), Sinek Sekiz Yayınevi, 

Ġstanbul 

24. PĠNK, Sarah; (2007), “Sensing Cittàslow: Slow Living and the 

Constitution of the Sensory City,” The Sences and Society,  Vol. 2, No. 

1, 59-77 

25. POLAT, Erkan, “Ağır Ağır Çıkacaksın Bu merdivenlerden: YavaĢ kent 

Hareketi,” Mimarlık Dergisi, Sayı: 359, Mayıs-Haziran 2011. 

26. Radikal, 13.01.2010 

27. Sabah, 28.06.2011 

28. SEZGĠN, Mete ve ÜNÜVAR, ġafak, Sürdürülebilirlik ve Şehir 

Pazarlaması Ekseninde Yavaş Şehir; (2011), Çizgi Kitabevi, Konya  

http://www.izmirdesanat.org/yavas-sehirler
http://www.dunyagida.com.tr/yazar.php?id=11&nid=2849
http://kudakaturizm.org/download/BMVC_Sonuc_Bildirgesi.pdf
http://www.yesilekonomi.com/kose-yazilari/ozgur-gurbuz/turkiyeden-yesil-bir-kent-cikar-mi
http://www.yesilekonomi.com/kose-yazilari/ozgur-gurbuz/turkiyeden-yesil-bir-kent-cikar-mi


 

 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012 

208 

 

 

 

29. SIRIM, Veli, 

http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.

htm, 10.03.2012 

30. Slow Food, 

http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-

id_pg=121, 04.03.2012 

31. Slow Food, http://www.slowfood.com/international/2/our-philosophy, 

03.03.2012; http://slowfoodgenclik.wordpress.com/slow-food, 

03.03.2012 

32. Slow Food, http://www.slowfood.com/international/7/history, 03.03.2012 

33. Slow Magazine, 

http://cittaslownews.files.wordpress.com/2009/08/newcharter.pdf, 

03.03.2012 

34. YURTSEVEN, H. Rıdvan, KAYA, Ozan, HARMAN, Serhat; (2010), 

Yavaş Hareketi, Detay Yayıncılık, Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm
http://www.italyaonline.net/Italya/hakkinda/makaleler/Sakin%20Sehirler.htm
http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121
http://www.slowfood.com/_2010_pagine/com/popup_pagina.lasso?-id_pg=121
http://www.slowfood.com/international/2/our-philosophy
http://slowfoodgenclik.wordpress.com/slow-food
http://www.slowfood.com/international/7/history
http://cittaslownews.files.wordpress.com/2009/08/newcharter.pdf


 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

209 

 

 

 

TÜRKBĠLĠMDEN HABERLER VE ETKĠNLĠKLER 

 

 

 AHĠSKA SORUNU VE AVRUPA KONSEYĠ RAPORLARI 

ElĢan ĠZZETGIL

 

      

AKPM‟nin Son Gürcistan Raporunda Ahıska Türklerini Ġlgilendiren 

Maddeler 

Rapor, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ġzleme Komitesi 

tarafından görevlendirilmiĢ raportörler, Kastriot Ġslami, (Arnavutluk, Sosyalist 

Grup), ve Michael Aastrup JENSEN, (Danimarka,  Avrupa için Liberaller ve 

Demokratlar Ġttifakı) tarafından hazırlanmıĢtır. 34 Sayfa, 6 bölüm ve 162 

maddeden oluĢmakta olan rapor 28 Mart 2011 tarihinde görüĢülmüĢ ve Doc. 

12554 sayısıyla kaydedilmiĢtir[1]. 

Raporun daha özet kısmının ilk cümlesinde 2008 Gürcistan krizine yer 

verilmiĢtir. Bu krize rağmen Gürcistan taahhütlerini yerine getirmeye çalıĢmıĢtır 

deniliyor. Bu “krize rağmen” havası raporun geneline hakimdir diyebiliriz. 

Ahıska konusuyla ilgili maddelerde de bu hava kendini fazlasıyla 

hissettirmektedir. Gürcü hassasiyetlerine, Ahıska Türkleri tanımlanırken de 

dikkat edilmiĢtir. Uluslararası toplum ve aynı zamanda Avrupa Konseyi‟nin 

diğer birkaç raporunda Ahıska Türkleri “Meskhetian Turks” diye 

tanımlanırken[2], bu raporda Gürcü yetkililerin kullandığı, “Meskheti” kelimesi 

tercih edilmiĢtir. Konuyu fazla uzatmadan, kanaati okuyucuya bırakmak adına 

raporda Ahıska Türkleri ile ilgili 9 maddenin Türkçe tercümesini aĢağıda 

bilgilerinize sunuyoruz. KöĢeli parantezler ve varsa tercüme hataları bize aittir: 

“5.4. Meskheti Halkının Geri DönüĢü 

142. Gürcistan Avrupa Konseyine katılımı sırasında, Meskheti[3] halkını 

2011 yılı sonuna kadar vatanlarına geri götürmeyi[4] taahhüt etmiĢtir. Gürcistan 

gecikmiĢ olarak, 2007 yılında, 1940‟lı yıllarda Sovyetler Birliği tarafından 

sürgün edilen kiĢilerin geri dönüĢlerine iliĢkin kanun kabul etmiĢtir. Hangi 

Meskhetiler‟in geri dönüĢ baĢvurusunda bulunabileceği açısından yola çıkarak 

bu yasa geri dönüĢün hukuki sürecini baĢlatmıĢtır. 

143. Geri dönüĢ sürecinin ne Ģekilde yönetildiği endiĢelerine yanıt 

bulmak için ilgili uluslararası kuruluĢların temsilcileri ile (Avrupa Birliği, 

AGĠT, AGĠT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri, Uluslararası Göç Örgütü, 

                                                 
 USGAM Analist 
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Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi ve Avrupa Konseyi) bir dizi koordinasyon 

toplantıları yapılmıĢtır. En son toplantı Mart 2010‟da Tiflis‟te gerçekleĢti.  Bu 

toplantı Gürcistan yetkililerinin taahhüt etmiĢ olduğu birkaç ivedi endiĢeyi 

giderme konusunda netice verdi. 

144. Formları doldurmak ve belgeleri toplamak için insanlara çok az 

zaman verildi. Özellikle dilekçe formları 2008‟in geç zamanına kadar 

dağıtılmadı. Aslında geri dönüĢ için müracaat dilekçeleri 1 Ocak 2009‟a kadar 

teslim edilmeliydi. Teslim tarihi iki kez ertelendi.  Belgelerin son teslim tarihi 1 

Ocak 2010 olarak belirlendi. Belgelerinde hata olan adaylara belgelerini 

düzeltmek için 4 ay süre verilmiĢtir.[5]Yetkililer bu tarihten sonra baĢka uzatma 

olmayacağını açıkladılar.[6] 

145. Gürcistan yetkililerinin verdiği bilgiye göre çoğu Azerbaycan‟dan 

olmak üzere 5806 müracaat kabul edilmiĢtir. 64 Müracaat Rusya 

Federasyonu‟ndaki kiĢilerden oluĢmaktadır. Bu tablo Meskheti kuruluĢlarının 

umduğunun çok altındadır. Ancak Meskheti kuruluĢları yaklaĢık 2000 

Rusya‟dan [dilekçe] gönderildiğini iddia etmektedirler.[7] Bu bir soruna neden 

olabilir çünkü kanuna göre baĢvuru dilekçeleri Gürcüce veya Ġngilizce olmak 

zorundaydı. Ancak yasa değiĢikliği sonrasında, destekleyici belgeler mevcut 

olduğu herhangi bir dilde sağlanabilir. Gürcü yetkililer dil temelli hiçbir 

müracaatın reddedilmediğini bildirdiler. 

146. Geri dönüĢe iliĢkin ilk [geri dönüĢ] karar 2011 yılının sonunda 

bekleniyor. BaĢarıya ulaĢmak isteyenler için gerçek iskan süreci ile ilgili bazı 

sorular vardır. Yasa [Gürcistan Kanunu] Ģuanda geri dönüĢ prosesi için destek 

ve hazırlık stratejisini içeren herhangi bir finansal taahhüdü içermiyor.[8]  

Gürcü yetkililer tahminen ne kadar insanın geri dönüĢçü olacağını bildikten 

sonra bir strateji geliĢtirileceğini söylüyorlar ama 2011 yılına kadar [2012 

denilmesi gerekirdi]somut bir planın üretilmesi beklenmiyor. 

147. Meskheti halkı aslında Ģuanda ağırlıklı olarak etnik Ermenilerin 

yaĢadığı Samstskhe bölgesinden sürgün edilmiĢlerdir. Bu toplumlar arasında bir 

hayli düĢmanlığın olması dolayısıyla geri dönüĢ fikri ve bu problem üzerinde 

düĢünmek gerekmektedir.[9] Hükümet, hem geri dönüĢçüler hem de Gürcü 

nüfusa yönelik olarak gelecekte olası yanlıĢ anlama ve gerginlikleri önlemek 

için muhtemelen uluslar arası toplumun desteği ile bir farkındalık kampanyası 

baĢlatmayı müzakere etti. 

148. Gürcistan‟a geri dönmek için karar verildiğinde vatansız hale gelme 

korkusu vardı. Buna karĢılık Gürcistan hükümeti, vatansız kalma ihtimalini 

ortadan kaldırmak için 2010 yılı Mart ayında, Gürcistan VatandaĢlığı 

Verilmesine ĠliĢkin Kanun ile bireyler için kolaylaĢtırılmıĢ geri dönüĢçü 

statüsüne sahip olma usulü benimsenmiĢtir. 
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149. Meskheti kuruluĢlarının bize bildirdiğine göre Gürcistan 

otoritelerinin kabul etmiĢ olduğu müracaat miktarının Gürcistan‟a dönmek 

isteyen Meskhetilerin sadece küçük bir yüzdesini temsil etmektedir. Onlara göre 

müracaat sayısının nedenleri, diğer konuların yanı sıra, müracaat süresi ve 

uymak zor olan idari gereksinimlerin sonucudur. Ayrıca bu kuruluĢların verdiği 

bilgiye göre Gürcistan‟a geri dönüĢ prosedürünün dıĢında Gürcistan‟a dönmeye 

çalıĢan Meskhetiler, yaĢadıkları aynı ülkelerden Meskheti olamayan 

göçmenlerden daha çok engelle karĢılaĢmaktadırlar.[10] 

150. Avrupa Konseyine verilen taahhütler doğrultusunda Meskheti 

sorununu çözmek için Gürcü yetkililerin talepleri kabul edilmelidir. Biz bu 

doğrultuda Gürcistan yetkililerine geri dönüĢ ve yeniden entegrasyon stratejisini 

uzatmadan geliĢtirmelerini tavsiye ederiz. Bunun dıĢında biz Gürcistan 

yetkililerine sadece teknik gerekçelerle müracaatların reddedilmesini önlemek 

adına evraklarla ilgili maksimum esneklik göstermelerini tavsiye ediyoruz. 

Ayrıca geri dönüĢ müracaat süresi bitmiĢken biz Gürcistan yetkililerine, tüm 

Meskhetiler ve diğer geri dönmek isteyen sürgün edilmiĢ kiĢilerle bağlantı 

kurmakta baĢarılı olunup olunmadığını iyi değerlendirmeyi öneriyoruz.”[11] 

  

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1) Rapor için bkz: “The honouring of obligations and commitments by 

Georgia” Doc. 12554,28 Mart 2011, 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDO

C12554.htm 

2)bkz: 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDO

C10451.htm Doc. 10451, 4 ġubat 2005. 

3) Ahıska Türkleri kendilerini kesinlikle Meskheti diye 

tanımlamamaktadırlar, onlar kendilerini Ahıska Türkü olarak 

adlandırmaktadırlar. Uluslararası belgelerde “Meskhetian Turks” tabiri 

kullanılsa da bu raporda daha çok Gürcü yetkililerin kullandığı “Meskhetian  

population” yani Meskheti halkı-nüfusu kelimesi tercih edilmiĢtir. 

4) Biz burada “Vatanlarına geri götürmek” cümleciğini kullanmıĢ olsak 

da, “Repatriating” kelimesiyle vatanlarına mı, ülkelerine mi yoksa yurtlarına mı 

geri dönmelerinden bahsedildiği net değil. Çünkü bu kelime Türkçeye 

çevrildiğinde, “vatanına geri gönderilen kimse”, “ülkesine iade etmek”, 

“yurduna geri göndermek” örneklerinde olduğu gibi vatan, ülke, yurt gibi 

birbirinden çok farklı olan kelimelere tekabül etmektedir.  Kelimenin anlamı 

için bkz: http://www.seslisozluk.net/?ssQBy=0&word=repatriating 
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5) Bu 4 aylık süre dilekçeler incelendiğinde kiĢilere ait eksik belge tespit 

edilirse, bu eksiklikleri düzeltmek için verilecek zamandır. Bu zaman kadar her 

hangi geri dönüĢ müracaatında bulunmuĢ kiĢiye eksik belge bilgisi gitmemiĢtir. 

Bu bildiri sürecin sonunda verilirse bir kargaĢaya sebep olabilir. 

6) Dünyanın 9 ülkesine dağılmıĢ, yaklaĢık 500 bin insanı ilgilendiren, 68 

yıllık bir sorun oldu bittiyle halledilmeye çalıĢılmaktadır. 

7) 7 Binin üzerinde dilekçe dosyası Gürcistan‟ın Azerbaycan‟daki elçiliği 

kabul etmediği, Gürcistan‟a da belirtilen zamanda yetiĢtirilemediği için kabul 

edilmemiĢ ve Bakü‟deki Ahıska Türklerine ait dernekte bekletilmektedir. 

8) Bugün itibariyle 500‟ün üzerinde kiĢiye iki sene geçerlilik süresi olan 

geri dönüĢçü statüsü verilmiĢ olsa da Gürcistan geri dönecek kiĢilere 

yerleĢecekleri bir yer göstermiĢ değil, bunun için herhangi bir altyapı 

oluĢturulmuĢ da değil. 

9) Burada raporterlerin ne söylemek istediği tam olarak anlaĢılmıyor. 

Belirtilen cümleden birkaç soru iĢareti ortaya çıkıyor. Bir kere biz bu iddianın 

Gürcü yetkililerine ait olduğunu tahmin ederek Ģu soruyu sormak istiyoruz; 

Meskheti derken kim kastediliyor, “bu toplumlar” derken kim kastediliyor? O 

bölgede Ermenilerin Türklerle husumeti olduğunu biliyoruz. “Bu” derken 

Türklerden bahsediliyorsa neden açıkça yazılmıyor? Çünkü Gürcü yetkililer 

iĢlerine geldiği zaman Ahıska Türklerini  Meski-Gürcü ilan ediyor, iĢlerine 

gelmediği zaman da Türk olduklarını söylüyor ve bu bölgeye gelirlerse sorun 

oluĢtururlar diyorlar. Gürcü yetkilileri net değiller.  Diğer bir soru “geri dönüĢ 

fikri ve bu problem üzerinde düĢünmek” derken ne söylenmek isteniyor.  

Ahıska Türkleri, haksızlığın ortadan kaldırılması için destek beklediği Avrupa 

Konseyi acaba Ahıska Türklerinin geri dönüĢünü istemiyor mu? Dorusu muğlak 

bir cümle. 

10) Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Bu sıralanan 

maddelerin yazım üsluplarına dikkat ettiğimizde, Gürcistan‟ın yaptığı 

icraatlardan bahsederken Avrupa Konseyinin tespitiymiĢ gibi verilirken, 

eksikliklerden bahsederken “Meskheti kuruluĢlarının verdikleri bilgiye göre” 

denilmektedir. Kendi imkanlarıyla göç edenlere çıkarılan zorlukları öğrenmek 

için raportörlerin Ahıska‟ya kendi imkanlarıyla göç etmiĢ 42 aileyi ziyaret edip 

onlarla konuĢsalardı sorunu asıl kaynağından anlamıĢ olurlardır. 

 

11) Öneri kısmı sadece bir maddeyle sınırlı kalmıĢ olsa da 150. Madde 

Gürcistan‟ın bir geri dönüĢ stratejisine sahip olmadığını,  eksik evrak ve teknik 

gerekçelerle müracaatların reddedilme olasılığı ve en önemlisi de sürecin oldu - 

bittiye getirildiğini, Gürcü yetkililerin bütün Ahıska Türklerine ulaĢmadığını ve 

bu konuların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini öneriyor. 
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AVRUPA KONSEYI BELGELERINDE AHISKA SORUNU VE 

GÜRCISTAN‟IN KONUYLA ĠLGILI POLITIKASI 

Avrupa Konseyi belgelerini incelediğimiz zaman Ahıska sorunu, 

kurumun karar ve raporlarında 1993 yılından itibaren yer aldığını görmekteyiz.  

1993 yılında kabul edilmiĢ 996 sayılı kararda[1], 1941-1944 yılları arasında 

Stalin tarafından sürgün edilmiĢ etnik guruplardan biri olan Ahıska halkının geri 

dönüĢ hakları Rusya tarafından verilmelidir denilmektedir. Bununla birlikte 

“Azerbaycan ve Ermenistan‟daki mülteci ve yerlerinden edilmiĢ insanların 

durumları üzerine” 1059 sayılı (1995)  kararda, Gürcistan hükümeti, BirleĢmiĢ 

Milletlerin desteğiyle Ahıska halkının yurda dönüĢünü sağlanmalıdır 

denilmektedir[2]. “Kafkasya‟daki mülteci ve yerlerinden edilmiĢ insanlar 

üzerine” 1335 sayılı, 1997 tarihli kararda da Orta Asya‟dan özellikle de 

Özbekistan‟dan 50.000 Ahıska Türkü, daha önce sürüldükleri Gürcistan‟daki 

vatanlarına dönmek istemektedirler denilmektedir[3]. 

Yukarıdaki ifadelere rağmen Ahıska sorununun Gürcistan‟la ilgili 

belgelerde yer alması, Gürcistan‟ın Avrupa Konseyine müracaatı sonrası, 1998 

yılında Gürcistan‟la ilgili hazırlanan raporla baĢlamıĢtır. Bu raporda Ahıska 

Türklerinin vatanlarına geri dönme hakkı Devlet BaĢkanı ġevardnadze 

tarafından kabul edilmiĢtir fakat bazı bürokrasi ve yerel yönetimlerin direnci 

mevcuttur denilmekte, bununla birlikte raporda Gürcistan‟ın konseye kabul 

edilmesinden sonraki 2 sene içerisinde Ahıska halkının yerleĢtirilmesi ve 

entegrasyonu ile birlikte Gürcistan vatandaĢlığına dönmeleriyle ilgili kanun 

çıkarılacak, 3 sene içinde bu kanun yürürlüğe girecek ve 7 sene içerisinde 

Ahıska halkının vatana dönüĢü tamamlanacaktır denilmektedir[4]. Bu durum 

209 [5] sayılı tavsiye kararının 10/e fıkrasında hemen -hemen benzer cümlelerle 

tekrarlanmıĢtır. 

Gürcistan 1999 yılında Avrupa konseyine üye olmuĢ fakat bu üyelik Ģartlı 

üyelik olup, Ģartlardan biri de Ahıska halkının geri dönüĢünün 12 yıl içerinde 

sağlanması hususudur. Gürcistan‟ın kuruma üyeliğinden sonra neredeyse her 

sene ülkenin durumu, geliĢmeler ve yapılması gerekenlerle ilgili raporlar 

hazırlanmakta ve konu AKPM‟de gündeme getirilmektedir. 2001 yılında kabul 

edilen “Gürcistan‟ın yükümlülükleri ve taahhütleri” baĢlıklı 9191 sayılı 

dokümanda Ahıska halkının teknik bir sorundan ibaret olmadığı devlet baĢkanı 

ġevardnadze tarafından bir karar alınması gerektiği belirtilmiĢ, bunun yanında 

Gürcistan‟da yaĢamakta olan 107 kiĢiden oluĢan Ahıskalıların sadece 5‟nin 

vatandaĢlık alabildiğine dikkat çekilerek bu konuda ilave kararlar alınması 

gerektiği belirtilmiĢtir[6]. 2002 yılında kabul edilen 1570 sayılı tasfiye 

kararında da Ahıska Türklerinin geri dönüĢü ile ilgili Gürcistan‟ın mevzuat 

çalıĢması yapması gerektiği fakat bu konuda bir geliĢmenin olmadığı 

belirtilmiĢtir[7]. 
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Gürcistan‟da yaĢanan renkli devrim ve kurulan yeni hükümetin 

demokrasi ve insan haklarına daha fazla tolerans göstereceğini belirtmesi, 

bunun yanında Rusya Federasyonunun Krasnodar eyaletinde Ahıska Türklerine 

karĢı ayrımcılık hareketleri Ģiddet boyutuna baĢlamasıyla birlikte Avrupa 

Konseyi, Ahıska sorununa daha ciddiyetle bakmaya baĢlamıĢ ve birçok rapor ve 

kararda Ahıska Türklerinin sorunu zikredilmiĢtir. 2004 yılında kabul edilen 

“Gürcistan‟daki demokratik kurumların iĢleyiĢi” üzerine 10049 sayılı raporda 

sorun ele alınmıĢ ve Avrupa Konseyi, Ahıska halkının vatana geri dönüĢü 

konusunda Gürcistan‟a yardımcı olması önerilmiĢtir[8]. Yine bu yıl içerisinde 

Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki mülteci ve 

sığınmacıların durumları üzerine” 1667 sayılı tavsiye kararda, Ahıska halkının 

vatansızlık sorununun çözümü için Rusya Federasyonun da düzenleme yapması 

istenmiĢtir[9]. Ve en önemlisi de “Ahıska halkının yerleĢtirilmesi ve 

entegrasyonu” üzerine ayrıca bir rapor hazırlanmıĢtır. Bu raporda dikkat çeken 

birkaç noktayı belirtecek olursak: yetkililer vatana dönmek isteyen ailelerin 

sayısını belirleyecek; bölgelere yerleĢtirilmeleri için hazırlık yapacak; Gürcistan 

halkının bu süreçte göstereceği tepkiyi azaltmak için çalıĢmalar yapacak bir 

komisyon kurulacak; Gürcistan‟ın geri dönüĢle ilgili hedefler belirlemesi ve 

2011 sonuna kadar sürecin tamamlanması sağlanacaktır denilmektedir[10]. 

Avrupa Konseyinin Gürcistan‟la ilgili son raporlarında en fazla gönderme 

yapılan iki karar dikkati çekmektedir. Bunlar “Gürcistan‟ın yükümlülükleri ve 

taahhütleri üzerine”  1415 sayılı (2005)[11] ve “Yerlerinden edilmiĢ Ahıska 

halkının durumu” isimli 1428 sayılı (2005) kararıdır[12]. Bu iki kararda da 

üzerinde durulan konu, Gürcistan‟ın Avrupa konseyine üye olmadan önce 

taahhüt ettiği konuları yerine getirmesi gerekmekte, süreç gecikmeksizin 

baĢlamalı ve 2011 yılının sonuna kadar tamamlanmalıdır denilmektedir.1428 

sayılı kararda ayrıca Ahıska Türklerinin geri dönüĢü ve entegrasyonuyla ilgili 

projelerin hazırlanması ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasına sunulmasıyla 

ilgili konu belirtilmiĢ ve bu hususta Ahıska Türklerinin ihtiyaçları dikkate 

alınması gerektiğinin altı çizilmiĢtir. Bundan sonraki karar ve raporlarda bu iki 

karara uyulması gerektiği sürekli belirtilmekte, Gürcistan‟a yükümlülükleri 

hatırlatılmaktadır. 2006 yılında 1415 sayılı kararın uygulanması üzerine 1477 

kararın alınması bunun en belirgin örneğidir[13].  

2008 yılında yayınlanan raporda olumlu geliĢmelerden bahsedilirken, 

zorda olsa Gürcistan parlamentosundan geri dönüĢle ilgili kanun çıkarıldığı, 

bazı mevzuat çalıĢmaları yapıldığı belirtilmiĢtir. Bunun yanında geri dönüĢle 

ilgili komisyonun çalıĢmalarını takip etmek ve 2011 yılına kadar geri dönüĢ 

sürecinin tamamlanması için Ģartlar yaratmak ve 1428 sayılı kararların tam 

uygulanması doğrultusunda geliĢmelerin takip edildiğinden bahsedilmektedir. 

2008 raporu Gürcistan‟ın Ahıska Türklerinin geri dönüĢü için 2007 Haziran 

ayında CumhurbaĢkanı SaakaĢvili tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 

kanundan sonra hazırlandığı için Avrupa Konseyinin Gürcistan‟la ilgili 
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hazırlanan genel raporlar içerisinde bu zaman kadar Ahıska konusuna en geniĢ 

yer verilmiĢ ilk rapor niteliği taĢımaktadır. Bu raporda 240 ile 253 arası 

Maddelere Ahıska sorununa ayrılmıĢtır[14]. Bu maddeler Gürcistan‟ın konuyla 

ilgili politikaları anlama açısından önemli detaylar içerdiği için bu teferruatlar 

Gürcistan politikaları kısmında geniĢ Ģekilde ele alınacaktır. 

2008 Avrupa Konseyinin Gürcistan‟la ilgili raporundan sonra bu konuyla 

ilgili kurumun bir sonraki ve son belgesi 2011 yılında yayınlanan “Gürcistan'ın 

yükümlülükleri ve taahhütleri üzerine” 12554 kayıt numaralı raporudur[15]. 

2008 raporu Ahıska sorunu açısından çıkan kanunu değerlendirirken, 2011 

raporu bu raporun uygulamada nasıl karĢılık bulmakta olduğunu ve taahhütler 

doğrultusunda yapılması gerekenleri ele almaktadır. Bu rapor Ahıska 

sorunundaki son durum açısından da bize önemli bilgiler sunmaktadır. 

AĢağıdaki bölümde bunların detaylarına yer verilecektir. 

AVRUPA KONSEYI BELGELERINDE GÜRCISTAN‟IN AHISKA 

POLITIKASI 

ġevardnadze devlet baĢkanlığı döneminde Ahıska sorununun çözümü 

konusunda bir kararname çıkarmıĢ fakat bu kararname ülkedeki dengelerin 

baskıları dolayısıyla uygulama Ģansı bulmamıĢtır. Gürcistan Avrupa Konseyine 

1999 yılında üye olurken Ahıska Türklerinin geri dönüĢünü 12 sene içerisinde 

tamamlama taahhüdünde bulunmuĢ olmasına rağmen bu sorun 2006 yılındaki 

meclis çalıĢmalarına kadar sorunu tanımanın ötesine geçmemiĢtir. Nihayet uzun 

uğraĢlar sonucu 2007 yılında Gürcistan parlamentosu, “20. Yüzyılın 40‟lı 

Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden 

Zorla Göç Ettirilen KiĢilerin Geri Dönmesiyle Ġlgili Kanun” adı altında Ahıska 

Türklerinin geri dönüĢünü içeren yasa çıkarılmıĢtır[16]. Yasa Gürcistan 

CumhurbaĢkanınca imzalanmıĢ ve resmiyet kazanmıĢtır. Bu kanun daha 

hazırlanma aĢamasındayken, sızdırılan taslağa ve çıkan kanuna Ahıska sivil 

toplum kuruluĢları ve aydınlar eleĢtirilerde bulunmuĢlardır. Ben bu eleĢtirileri 

burada tekrar gündeme getirmeyi düĢünmüyorum ama Gürcistan politikalarını 

görme açısından daha çok son raporlarda, raportörlerin tespit ettikleri 

olumsuzlukları burada ele almak istiyorum. 2008 raporu bunun için çok 

önemlidir. Raporda Ahıska sorunuyla ilgili konulara baĢlarken, Gürcistan 

kanunu “çok eleştirilmiş olsa da en azından ilk adımdır” sorunu ülkenin 

“Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri “Ahlaki bir yükümlülük” olarak 

gördüklerini belirtmektedirler… samimiyetlerine inanıyoruz” denilerek bu 

kanunun sadece bir adım olarak kabul edildiği ve devamının geleceğine 

inandıklarını belirtmektedirler. Diğer bir paragraftan “yasa tasarısının içeriği 

çok eleştirildi, hatta “geri getirmeme yasası” olarak nitelendirildi” denilmekte 

ve devamında “biz kabul edilen yasanın bir çok hükmünün belirsizlik taşıdığını, 

devlet yetkilileri için yorumlanacak çok fazla alan bıraktığını kabul ediyoruz” 

denilmektedir. Yasada vatandaĢlık konusunun belirsiz olduğu tespit edilmiĢ, 

geri dönen kiĢinin ne zaman vatandaĢlık alacağının belirtilmiĢ olmadığı 
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kaydedilmiĢtir. Bunun yanında “Gürcistan’a yeniden yerleşim prosedürlerinden 

bahsedilmemektedir, vergi veya sosyal güvenlik ile ilgili konular geri 

dönüşçüler için belirsizdir. Gürcistan’ a geri dönenlerin hak ve hukuklarını 

kapsamıyor. Bu yasa gelecekte revizyondan geçmesi gerekmektedir” 

denilmektedir. Diğer bir husus da bilinçlendirme konusunda Gürcistan‟ın çok 

baĢarısız olduğu konusudur. Raporda Gürcistan Cumhuriyet Enstitüsünün 

verdiği statistiki verilere dikkat çekilerek 2008 yılı Ģubat ayında Ahıska halkının 

geri dönmesini istemeyenlerin oranı % 67 gibi yüksek bir rakamı gösterdiği, bu 

durumun 2006‟da %53 olduğu ve bu konuda Gürcistan‟ın çok baĢarısız olduğu 

belirtilmiĢtir. Oysaki taahhütlerinde Ahıska halkının geri dönüĢü için uygun 

Ģartların oluĢturulacağı, bunun içinde halkı bilinçlendirme kampanyalarının 

yapılması gerektiği ileri sürülmüĢtür[17]. Bu duruma 2011 raporunda da yer 

verilmiĢtir. 

SON DURUM  

2011 Raporuna baktığımız zaman uygulamadaki aksaklıkları görmek 

mümkündür. Bu raporda “Gürcistan gecikmiş olarak 2007 yılında” kanun 

çıkarmıĢtır denilerek Ahıska sorunu ele alınmaya baĢlanmıĢtır. “Dilekçe 

formlarını doldurmak ve belgeleri toplamak için insanlara çok az zaman 

verilmiştir. Özellikle dilekçe formları 2008’in geç zamanına kadar 

dağıtılmamıştır.” Bu durum 2008 raporunda da belirtilmiĢtir. Bu raporda, 

kanuna göre dilekçeler Ocak 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında bir sene gibi 

kısa bir zamana sığdırılmıĢtır denilerek zamanın çok kısa olduğu tespiti 

yapılmıĢtır. Neredeyse 70 senelik bir soruna çözüm üretmek için hazırlanmıĢ 

kanun, ABD, Rusya Federasyonu, Ukrayna dahil Dünya‟nın 9 ülkesine dağılmıĢ 

halkın, bir sene gibi kısa bir sürede müracaat etmeleri istenmiĢ ve bu sürenin 6 

ayı da dilekçe formları geç dağıtılarak gasp edilmiĢtir. Bununla birlikte dilekçe 

formları Gürcüce hazırlanmıĢ, müracaatlar ya Gürcüce ya da Ġngilizce yapılması 

Ģartı koĢulmuĢtur[18]. Dünyanın her tarafına dağılmıĢ insanların sürgün 

edildiklerine dair belge bulmalarından bahsetmeye herhalde gerek yoktur. 

Bunlara rağmen kanunda müracaat yerleri ülke kurumları ve ülkelerdeki 

temsilcilikler olarak belirtilmiĢ olmasına rağmen Gürcistan‟ın Azerbaycan 

elçiliği dilekçe dosyalarını kabul etmediği için Gürcistan‟a yetiĢtirilemeyen 7 

bin doysa, akıbetinin ne olacağını beklemektedir. 

2011 raporunda, iskan süreciyle ilgili sorun olduğunu tespit edilmekte ve 

“yasa şuanda geri dönüş süreci için destek ve hazırlık stratejisini içeren 

herhangi bir finansal taahhüdü içermiyor. Gürcistan yetkililer tahminen ne 

kadar insan’ın geri dönüşçü olacağını bildikten sonra bir strateji 

geliştireceklerini söylüyorlar. 2011 yılının sonuna kadar somut bir planın 

yapılması beklenmiyor.”[19] Burada konunun aciliyetinin daha iyi anlaĢılması 

için parantezin biraz açılmasında fayda vardır. ġöyle ki, 2011 yılının Hazıran 

ayından itibaren Gürcistan‟daki konuyla ilgili komisyon kabul edilmiĢ geri 

dönüĢ müracaatlarını inceleyerek yanıt vermeye baĢlamıĢlardır. Kanuna göre 
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belgeleri incelenen ve onaylanan kiĢiye “Geri DönüĢçü Statüsü” verilmesi 

öngürülmüĢtür. Statüler dağıtılmaya baĢlandı ve bu statülerinin iki senelik süre 

vardır. Bu belgeyi alan kiĢi iki sene dolmadan dönüĢten yararlanacağını 

bildirmesi gerekmektedir. Bunun bulunduğu ülkenin vatandaĢlığından ayrılmak 

gibi bir takım prosedürleri var ki, vatansız kalma riskini içermekte bu durum 

2011 raporunda da zikredilmiĢtir. Bunun yanında bu iki sene dolmadan 

müracaatta bulunulmazsa kiĢi eğer geri dönüĢ yaparsa normal yabancılar gibi, 

Gürcü vatandaĢlığı için 5 sene beklemesi gerekecektir. ġuan da 500‟ün üzerinde 

kiĢiye bu belgeden verilmiĢ ve ilk verilen belgelerin bir senesi dolmuĢtur. Fakat 

insanlar, nereye yerleĢtirilecekleri, sürecin nasıl devam edeceği ile ilgili bir plan 

olmadığı için akibetlerini beklemektedirler. Ayrıca bir aileden müracaat eden 

yetiĢkinlerin birine statü çıkarken diğerlerine çıkmaması büyük sorun 

oluĢturmaktadır. Bu noktada aynı belgeleri içeren aileye ait dosyaların nasıl ve 

neye göre incelendiği ve amacın ne olduğu konusunda kuĢkular vardır. 

2011 raporunda tespit edilen birkaç hususu kısa - kısa belirtmek 

gerekirse; “sadece teknik gerekçelerle müracaatların reddedilmesinin 

önlenmesi”, “(evraklarla ilgili) maksimum esneklik gösterilmesi” hususu 

belirtilmiĢ, bunun yanında kendi imkanlarıyla dönmek isteyen Ahıska halkı, 

ülkeye yerleĢmek isteyen diğer yabancılardan daha kötü muamele görmekteler, 

engelle karĢılaĢmaktalar denilmektedir. Görüldüğü gibi ülke Ahıska halkının 

geri dönüĢü için bir strateji çalıĢması yapmazken kendi imkanlarıyla gelenleri 

de engellemektedir. Bu durum Gürcistan‟ın geri dönüĢ konusundaki 

samimiyetini test etmektedir. 2011 raporunda Gürcistan yönetiminin tüm 

Ahıska halkına ulaĢıp ulaĢmadıklarının muhakemesini yapmaya davet ederek 

aslında Gürcistan‟ın bu konuda samimi olmadığını tespit edikleri 

anlaĢılmaktadır[20]. 

Raporlarda, Ahıska halkının geri dönüĢü ve entegrasyonu için Avrupa 

Konseyinin destek vermesi gerektiği, projelerin Ahıska halkının ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak hazırlanması gerektiği belirtilmiĢtir. Bugün Ahıska 

Türklerinin geri dönüĢü ve entegrasyonuyla ilgili Avrupa kurumlarından mali 

destek alan ve statülerin verildiği Azerbaycan‟ın Ahıska Türklerinin yaĢadıkları 

yerlerde faaliyette bulunan 3 kuruluĢ vardır. ACF Ġnternational, ECMI ve üst 

çatının dahilinde bölgede faaliyette bulunan Gürcistan/ Ahıska merkezli 

“Toleranti”[21] isimli kuruluĢ. Bu kuruluĢlar bölgede statü alan kiĢilerle 

buluĢup onlara “bilgiler” vermekteler, onların sorularını yanıtlamaya 

çalıĢmaktalar, “bilgilendirme broĢürleri dağıtmaktalar” ve buradan seçtikleri 

insanları Gürcistan‟a “geziye” götürmekteler. Dağıttıkları broĢürler tek 

kalemden çıkmıĢ gibi birbirine benzemekte bilgi vermekten uzak, kafa 

karıĢıklığına yol açan kısır ve kesinlikle Ahıska halkının entegrasyonuna hizmet 

etmemektedir. Statü sahibi kiĢi Gürcistan‟a döndüğünde yabancı vatandaĢların 

sahip olduğu hakların dıĢında herhangi bir hakka sahip olmayacak konusunu 

iĢleyen broĢürün entegrasyona ve geri dönüĢe ne gibi katkısı olabileceği gerçeği 
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insanı epey düĢündürmektedir[22]. Bunun dıĢında “Toleranti” kuruluĢu 

Azerbaycan‟da Ahıskalıların yaĢadıkları bölgede bir ofis açmıĢ ve burada 

bilinen faaliyetlerinden biri, bölgeden topladığı Ahıskalıları Gürcistan‟a götürüp 

Klise türünden Gürcü değerlerini yansıtan yerleri gezdirmektedirler. Bu gezilere 

katılan birkaç kiĢinin izlenimlerinde dikkat çeken husus, vatannımızda bize ait 

Ahmediye Camisi gibi tarihi ve manevi yerler var iken bizi oralara götürmeyip 

Kliselere götürmeleri kafamızda kuĢkular oluĢturdu demiĢlerdir[23]. 

Toleranti‟nin web sitesi  http://toleranti.ge‟de açılan Ahıska köĢesinde sadece 

Gürcücenin kullanılması da düĢündürücüdür. Gürcistan‟ın geri dönüĢle ilgili 

devlet kurumunun sitesinde de Gürcistan kanunu ve Gürcüce dilekçe 

formlarının dıĢında Ahıska Türkleriyle ilgili bilgi mevcut değildir[24]. 

SONUÇ 

Bu zamana kadar kabul edilmiĢ bütün karar ve yayınlanmıĢ raporlarda 

Gürcistan‟ın 2011 yılının sonuna kadar Ahıska halkının geri dönüĢünü 

tamamlaması gerektiği taahhüdüne yer verilmiĢtir. Fakat genel kabul bu sürenin 

2 sene uzayabileceği yönündedir. Yani bir sene sonra her halükarda geri 

dönüĢler tamamlanmıĢ olması gerekmektedir. Ama statülerin dağıtılmaya 

baĢlanmasının ötesinde, geri dönüĢ stratejisi ve bu kapsamda yerleĢim yerinin 

belirlenmesi, alt yapı çalıĢmaları, ev yapımı, gümrük ayrıcalığı, göçün nasıl 

yapılacağı, geri dönenlerin bir süre gıda ve maddi yardımlarla desteklenmesi ve 

bu konularda uluslararası kuruluĢ ve ülkeler nezdinde destek arayıĢı bu zaman 

kadar halledilmiĢ değil. aslında bu konuların çözümü birkaç mevzuat çalıĢması 

ve donör ülkelerin sürece dahil edilmesiyle kısa zamanda çözülebilir. Türkiye 

ve Azerbaycan‟ın özellikle de Türkiye‟nin bu konuda destek vermek istediği 

bilinmektedir. Bunun dıĢında kendi imkanlarıyla geri dönmek isteyenlere 

ayrıcalık tanınmalı ve müracaatı olup olmadığı aranmamaksızın hızlı bir Ģekilde 

vatandaĢlık verilmesi soruna önemli katkıda bulunacaktır.  

Geri dönüĢ statülerinin verilmesinde de yukarda belirttiğimiz gibi sorun 

yaĢanmaktadır. Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüĢü, bir hakkın ihlalinin 

iadesi Ģeklinde olmalıdır. Müracaatlar kesinlikle belli bir süre kısıtlamasına tabi 

tutulmamalı. Bu hususta toplanması imkansız belgelerin istenmesi hakkın 

ihlalinin ortadan kalkmasının önünde engeldir. Dosya‟lar sadece Ahiska‟lı olup 

olmadığı, sürgün edilmiĢ insan ve ya onun çocuklarına ait olup olmadığı 

çerçevesinde olmalıdır. Aksi taktirde bir yabancı kiĢinin vatandaĢlığa müracaatı 

gibi olur ki, buda rencide edici durumu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte 

bütün aile üyelerine aynı anda statü verilmemesi bütün aile üyeleri için statü 

çıkmasını beklemek gibi gereksiz zaman kaybına neden olmaktadır. Bu durum 

aile birliğini tehlikeye düĢürmesinin yanında, hem ilk statü alanların statü 

geçerlilik sürelerini tehlikeye sokacağı hem de süre bitimine doğru aynı anda 

binlerce insanın hareket etmesiyle tıkanmalara neden olacağını göstermektdir. 

Ayrıca bölgede ağır geçen kıĢ Ģartları göçleri diğer mevsimlere özellikle de 
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bahar ve güz aylarına yoğunlaĢtıracağı düĢünüldüğünde bunun planlamasının 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ahıska Türklerinin geri dönüĢ ve entegrasyonuna “yardım”  etmek için 

bölgede faaliyette bulunan kuruluĢlar Avrupa Konseyi tarafından ciddiyetle 

takip edilmesi gerekmektedir. Eğer sürece fayda vermiyorlarsa projeleri iptal 

edilmelidir. Ayrıca Gürcü halkının bilinçlendirilme çalıĢmaları daha ciddiyetle 

yapılmalı, Sovyet dönemi boyunca yapılan propagandalar çürütülmeli, Gürcü 

halkı gerçeklerle tanıĢtırılmalıdır. 

Son olarak “Gürcistan kanunu” en iyimser kiĢiler tarafından bile “bir 

adım” olarak kabul edilmiĢtir. Bu sürecin geri dönüĢü olmadığını düĢünen 

insanlar kanunun kötü olmasına rağmen müracaatta bulunmuĢlardır. Bunun 

içinde artık bu sürecin baĢarılı olması gerekmektedir. Diğer taraftan 

incelediğimiz çalıĢmada Gürcistan‟ın Ahıska halkının geri dönüĢüyle ilgili 

samimi olmadığı anlaĢılmaktadır. Gürcistan‟ın sürece Avrupa Konseyine 

verilen taahhüdün yerine getirilmesi olarak gördüğü, Ahıska halkını oyalayarak 

oldubittiye getirmek ve bu sorunu kapatmayı arzulamaktadır. Fakat devam eden 

süreç Ahıska halkının geri dönüĢ hakkını karĢılamaz ve süreç baĢarısızlıkla 

sonuçlanırsa, Ahıska sorununun baĢka mecraya kayma ihtimali göz ardı 

edilmemelidir. Bu durum Gürcistan ve bölge güvenliği için hiçte istenmeyen bir 

sonuçları doğurabilir. 
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TARĠHTEN BĠR YAPRAK; ZÜLEYHA NĠNE‟NĠN BĠR ANISI 

Adem  NEDĠMOĞLU AHISKALI

 

 

Ġkinci Dünya SavaĢı'nın 

sonlarına doğru, 1944 yılının 14-15 

Kasım gecesi, (67 yıl önce ayaz 

bir kıĢ gecesi) sıcak döĢeğinde mıĢıl-

mıĢıl uyurken, Sovyet askerlerinin 

kapıya kırarcasına vurdukları tekme 

seslerine uyanan, yedi yaĢındaki bir 

çocuğun, evladı olarak yazıyorum bu 

yazıyı. O gece, hem evinden-

odasından, hem elinden-obasından, 

mezardaki yatanından, yar bildiği 

vatanından sökülerek hayvan vagonlarında sürgüne gönderilen benim babamdı. 

Kara trenlerle Orta Asya çöllerine, ta Sibirya ya kadar sürgün edilen binlerce 

çocuktan biriydi benim babam. 

Züleyha nenemin anlattığı acılı hayat öyküsünün ilk kısmını sizlerle 

paylaĢmak istiyorum.  

Yıl 1984, tam kırk yıl olmuĢ vatandan sürgün edileli. Nenemin dizlerinin 

dibinde oturup, tüm dikkatimi toplayarak onu dinliyordum. Derin gözleri 

gözlerime bakarak anlatmaya baĢladı.  

 Dinle torunum! Baban yedi yaĢında idi. O sene okula gidecekti. Zalim 

Stalin‟in sürgün emri çıkınca, tüm halkımızla birlikte biz de Ahıska‟nın Adıgün 

kazasının HERO köyünden sürgüne gönderildik. Sürgünden bir hafta önce idi, 

büyük araçlarla her köye bir grup asker yerleĢtirildi. Köyden çıkıĢlar 

yasaklandı. Bir köyden diğer köye gitmemiz mümkün değildi. O anda, kim 

neredeyse orada kalmak zorundaydı. Misafirlikte olanlar evlerine dönemiyor 

evde kalanlardan haber alamıyordu. Neler olup bittiğine dair bilgi vermeyen 

asker, son gün erkekleri harmana toplayarak Ģöyle söylemiĢti. ”Sınır güvenliği 

için sizler geçici bir süre ile başka bir bölgeye göç ettirileceksiniz. Birkaç saat 

içerisinde toparlanın. Araçlar kapınıza geldiğinde bekleme yapmayacaktır. 

Yedi tütün
1
 bir araca sığacak kadar eşya alabilirsiniz. Eşyaların üzerinde 

sizler istasyona götürüleceksiniz. Hazırlanamayan veya fazla eşya almaya 

çalışanların eşyaları araca alınmayacaktır. Askerlerin emrine karşı koymak 

isteyenler ölümle cezalandırılacaklardır”.  

                                                 
 Yrd. Doç. Dr. ġırnak Üniversitesi 
1 Tütün: Ev, Aile  
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Ġçeriği tehdit ve kan kokan bu konuĢmadan sonra Muhammet Deden eve 

geldi. Ana ve Babasına durumu anlattı. Hemen toparlanmaya baĢladık. BeĢ 

çocuk, kaynana, kaynata ve biz toplam dokuz kiĢilik bir ailenin toplanması çok 

kolay olmadı. Kaynatam, Kaynanama diyordu ki, “zaten kısa süreliymiş bu 

gidiş, çok fazla telaş etme. Nasılsa birkaç hafta sora dönüp gelecez”. Deden 

beni kenara çekerek sessizce dedi ki; “Sen hazırlığını iyi yap. Bu Rusların işi 

belli olmaz”. Tamam, adam dedim. “Ama Körpeyi, sebiyi
2
 (Fatime’yi) 

kondahladım
3
 beşiğe sıktım uyuyor. Onu nesil edelim?” DemiĢtim ki, Rus 

askeri aracı Sudabekirin
4
 kapıya dayandığını gördüm. Biz hazırlanana kadar altı 

aileyi toplamıĢ, yedinci aile olarak bizi almaya gelmiĢlerdi. EĢyalar yükledikten 

sonra arabaya çıktık. Aracın üzerinde beĢiği koyacak yer yoktu. Kucağımda zor 

tutuyordum. Aracın kenarında dikilen ve benim Bu halimi izleyen asker 

bağırarak,  “Bırak beşiği, görüyorsun ki yer yok, brasay brasay
5
” dedi.  

“Beşikte çocuk uyuyor bırakmam” demeye kalmadı ki, sinirlenen asker elimden 

beĢiği çekerek aldığı gibi aĢağıya fırlattı. Ben, “Allah belan versin, yavrum 

ölecek” diye bağırdım. Kamyondan nasıl inmiĢim hatırlamıyorum. 

Yuvarlanarak kırılan beĢiğin içindeki çocuğumun içten hıçkırarak ağlama sesi 

hala kulaklarımda çınlıyor.  Fatime‟yi beĢikten alarak hızlıca araca bindim. 

Dedenin üzerine iki silah doğrulduğunu görünce ĢaĢurdum kaldım. BeĢiği 

aĢağıya atan askerin üzerine yürümeye çalıĢan kocama iki asker silahı 

doğrultmuĢ ve onu sindirmeye çalıĢıyorlardı. Kucağımdaki çocuğun iyi 

olduğunu gören kocam askerlere tepki vermeyi durdurdu. Bizim baĢımızdan 

geçen bu olay, sürgünün nasıl Ģart ve psikoloji altında yapıldığının iĢaretidir. 

Ahıskalı Türklerin Ġstasyona toplanması sırasında yaĢanan yüzlerce olaydan 

biridir, Fatime olayı. 

 Ġstasyona yakın meydana topluyorlarmıĢ bizi. Mugaretin
6
 yanık düzüne 

yaklaĢtığımızda ağlaĢma ve feryat sesleri duyulmaya baĢladı. Artık sadece 

Fatime‟lerin sesi değil, binlerce Züleyha‟ların sesi de onlara katılmıĢtı.  

Bu çok acı bir olay torunum. O gece her Ģeyimizi (varımızı devletimizi, 

tüm servetimizi, kıĢlık yiyecek ve giyeceklerimizi) Ahıska‟nın Hero köyünde, 

bırakarak kara trenlerle, son durağı belli olmayan bir yolculuğa çıkarıldık. O 

sene Ahıska vadisindeki tüm köylerde mahsuller bol olmuĢtu. SavaĢ için 

verdiğimiz nalok
7
 dıĢında tahıl ambarlarımız ve harolarımız

8
 dolup taĢmıĢtı. 

Ahırda onlarca büyükbaĢ ve yüzlerce küçükbaĢ mallarımız vardı. Nasılsa geri 

dönecez diye hayvanların bagasına
9
 bol alaf

10
 ve su koyduk. Ahır ve Anbarların 

                                                 
2 Körpe, Sebi: Bebek, Çocuk 
3 Kondahlamak: Kundaklamak 
4 Sudabekir- Askeri nakliye aracı, Kamyonu 
5 Brasay: Rusça Bırak,bırakın, atın anlamındadır 
6 Mugaret: Köy isim 
7 Nalok:  Rusça vergi anlamına gelmektedir. 
8 Haro: Buğday deposu, ambarlar 
9 Baga: Ahırda hayvanların önüne yem dökülen yer 
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kapılarını zırza
11

 ile kapattık, çıktık. BaĢka Ģansımız yoktu zaten…emirler 

yorumlanamaz, tereddütsüz uyulur.  

Toplanma kampında birkaç saat beklemiĢtik ki, komĢumuz Yelkovanların 

kızı Gülgez ağlayarak bize doğru geldiğini gördüm. Yanımıza yaklaĢınca, 

korkak bir bakıĢla sağa sola bakarak titrek bir sesle; ”Memmet emi, hasta anam 

köyde kaldı, getiremedik.”  Gülhanım nene mi? “Evet. Felç olduğu için zaten 

döşekten kalkamıyordu. Son zamanlarda baya ağırlaştı. Ben bi yere gitmem 

dedi. Benim toprağım burada, hastayım zaten, vatanımda ölmek, babamın 

yanında gömülmek istiyorum dedi. Bizde kendisini gizledik. Askerlere bilgi 

vermedik. Ama şimdi Askerler liste kontrolü yaparken Anamın burada 

olmadığını fark ettiler. Bizim aileden benden başka köye dönecek kimsenin 

olmadığını biliyorsunuz. Kardeşlerim savaşta, babamın da Yanık Kağıdı
12

 geldi. 

Bacılarım da küçük olduğundan bir ben kaldım bu işi yapabilecek. Gadan alem 

Emimcan Anamı getirmek için benimle birlikte gelir misiniz?” diyordu Gülgez. 

 Bizim Adam,
13

 Askerlerin ayarlamıĢ olduğu bir maĢınla
14

köye döndüler. 

Bir  kaç saat sonra döndüklerinde EĢimin bitkin ve yitkin olduğunu gördüm. 

Meydan da bulunan erkeklerin de yardı mile mefta defn edildi. Ama kocam hala 

kendine gelememiĢti. Sanki Tüm umutları yitmiĢti. Onun için hayat o anda 

bitmiĢ gibi dalgın ve üzgün bir Ģekilde yanıma oturdu.  

Ne oldu? neler oldu? Neden bu durumdasın adam? diye sorduğumda; 

Derinden bir ah çekerek, orada gördüklerini Ģöyle anlatıyordu; “Eve 

girdiğimizde hasta kadın son nefesini veriyordu. Kızını gören anne, sanki onu 

bekliyormuş gibi Kelimeyi Şahadet getirdi ve vefat etti. Askerler bir an bile 

beklemiyor hemen alın çıkalım diyorlardı. Biz cansız bedeni alarak meydanda 

defin etmek için arabaya yerleştirdik.araca binmek üzereydim ki, bizim evin 

oradan sesler duydum. Gördüklerime inanamıyordum. Komşu köydeki Ermeni 

Akop
15

, bizim malları ahırdan çıkarmış, kendiside boz atımıza binmişhayvanları 

toparlıyor. Ne yapıyorsun Akop, o hayvanları neden çıkardın? Onlar  bizim, Biz 

geri döneceğiz. Nereye götürüyorsun onları? diye üzerine gittim. O da bana 

böndü ve gülerek dedi ki, “Buyuhli Memmet, bıraktığınız her şey artik bijimdir. 

Şijleer geri dönmeyecekşinij. İstalinin  sürgün ettiği tatarlar geri döndü mü ki 

siz dönesiniz. Şij de onlar gibi sürgüne gidiyorsunuz. Artık buralar Gürcülere 

veya biz Ermenilere kalır. Bizim Teşkilatımız, bu Osmanlı topraklarını Büyük 

Ermenistana katmayı düşünüyorlarmış zaten.  

                                                                                                                        
10 Alaf: Yem, ot 
11  Zırza: çekmeli kilitleme aleti  
12 Yanık Kağıt: SavaĢta vefat edenlerin evine gönderilen zarf. Ġçinde, bir ucu yanık beyaz kâğıt 

vardır.  
13  Bizim Adam : Ahıskalı Evli kadınların kocalarının isimleri yerine kullandıkları kelimelerden 

biri   
14 MaĢınla: Rusçada Araç, araba anlamına gelen kelime.  
15 Akop: Ermenilerde  erkeklere verilen isimlerden biri 



 

 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM HAZĠRAN 2012  

225 

 

 

 

Beni dinle Buyukli, diğer kövlerin her şeyini Gürciler talan etti.  Bu 

malları da onlar mı alsın? Bunlar da benim olsun. Zaten yıllardır senin 

mallarında gözüm vardı. Haskonomes.”
16

 Yıllarca komşu diye dost bildiğimiz 

insanın mallarımız ve topraklarımızda gözü olduğunu duyunca ne kadar saf ne 

iyi niyetli olduğumuzu düşündüm bir an. Kalbinde kin ve nefret besleyen, bu 

kötü niyetli insana fazla sabredemedim, Akop’u tuttuğum gibi atın üzerinden 

yere serdim. Osmanlı tokadı indirmeye kalmadı ki, Arkadan asker süngüsünün 

sırtıma değmesi ile yüzüstü yere düştüm. Vatan toprağıma sarılmış buldum 

kendimi. Akop düştüğü yerden kalktı. Pis Türkes deyerek karnıma bir tekme 

attıktan sonra küfür ede ede oradan uzaklaştı. Ermeni’nin bu yaptıkları, 

kulaklarımda yankılanan o sesleri, gururumu incitiyordu o an gözyaşlarımı 

tutamadım.  

Kucakladığım bahçemizin torpağından iki avuç dolusu alarak kalktım. O 

mukaddes vatan torpağını cebime koydum. Etrafa baktığımda köyün adeta talan 

edildiğini gördüm. Bu sahne gözlerimin önünden gitmiyor” dedi ve cebinden 

çıkardığı torpağı bana uzattı. İyi bir yere sakla, dönmemiz uzun sürerse, hasret 

gideririz. Ölürsek de, kabrimize dökerler dedi. Ben de bir mahrama
17

 açtım. 

Ġçine koyduğum o emaneti sarmalayarak uclarını iyice dügledim
18

.  EĢimin 

sırtını açarak baktığımda iki süngü karaltısı gördüm. Bunlardan biri arabadan 

çocuğumu attıklarındaki tepkisi için, diğeri de son olay için almıĢtı..  

Bir zamanlar gece-gündüz, yaĢlı-genç demeden, imece ederek, Vale 

kövüne kadar tamamladığımız demir yollarından gelecek olan ilk tiren 

vagonları ile sürgüne gönderileceğimiz aklımızdan geçmezdi. Kendi ellerimizle 

yaptığımız yollar bizi vatanımızdan ayırıyordu. Kara tirenin kara yolculuğu 

baĢlamıĢtı. Sanki kara tirenin çıkardığı kara duman halkımızın kara talihini kara 

harflerle yazıyordu. Böylece, binlerce Ahıskalı Türkün hayatlarını kayıp 

edeceği ölüm yolculuğu da baĢlamıĢ oldu.  

Bütün bu yaĢananlar dünya kamuoyundan gizli tutulmuĢtur. Ama sınırın 

ötesindeki can kardeĢlerimiz bu feryatları duymuĢ ve kalplerinde bir sızı 

hissetmiĢlerdir. Ben yıllar sonra Türkiye‟ye geldiğimde Ardahan‟ın Posof 

ilçesinin Erim köyünde yaĢayan MürĢüt CENGĠZ Dedenin (Allah rahmet 

eylesin) anlattıklarına bakarsak, bu feryat ve ağlama seslerinin, Posof‟un tüm 

sınır köylerini ayağa kaldırmıĢ. Ahıska‟da bir Ģeyler olduğunu fark etmiĢler. O 

günden sonra Ahıska ve köylerinin söndüğünü gördük. O geceden sonra Ahıska 

ve köyleri sönmüĢtü sanki. Bazı köylerde yıllarca ıĢıklar yanmadı. Türkiye‟deki 

ajanslarda bilgi verilmese bile sizlerin oralardan sürüldüğünüze kanaat getirdik, 

diyordu Posoflu dede.  

                                                 
16 Haskonomes: Ermenice “Anladın mı?” anlamına gelen kelime.  
17 Mahrama : Ahıska lehçesinde mendil olarak kullanılmakta 
18 Düglemek: Düğümlemek, düğüm atmak 
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ġimdiye kadar hiç bir yerde yayınlamadığım bu makaledeki olaylar bizzat 

Züleyha Nenem ve ailemiz tarafından yaĢanmıĢtır. Çok acıdır, ama gerçektir. 

 Züleyha nenemin anlattığı acı gerçekleri Sizlerle paylaĢmağa devam 

edeceğiz. Bir sonraki bölüm Sürgün yolculuğu olacaktır, yani “KARA 

TĠRENĠN KARA VAGONLARI “ 

1944 – 1956 yıllarında yaĢanan insanlık dramını ve sonrasını 

öğreneceksiniz.  

Bu makaleyi kaleme almaktaki maksadımız, bir toplum, millet veya 

Ģahıslar hakkında kin beslenmesine neden olmak değildir. Yöneticilerin almıĢ 

olduğu kararların uygulanmasında her hangi bir toplum veya millet suçlanamaz. 

Amacımız gerçeklerin bilinmesi ve ibret alınmasıdır. YaĢanmıĢ olan bu olaylar 

dikkate alınarak Vatana DönüĢ Programı‟nda kolaylıkların sağlanmasıdır. 

Kanun ve uygulamadaki zorluklardan vazgeçilmeli, yukarıdaki Ģartlar altında 

sürgün edilen insanların hiç bir ön Ģartı olmadan dönmek istemelerinin, sudan 

sebeplerle önü kesilmemelidir. BaĢvuru hakkı yeniden düzenlenerek, Ahıska 

(Mesketya-Cavahetya) bölgesinden sürgün edilen halkın hayattaki tüm 

torunlarının istedikleri zaman vatanlarına (Ahıska bölgesine) dönme hakkının 

saklı kalması gerekmektedir. ĠĢte bu Ģartların sağlanmasında o toplumlara ve 

milletlere iĢ düĢmektedir. O bölge veya ülkede yaĢayan yerli kardeĢ halkların 

bizim dönüĢümüzü desteklemelerini bekleriz. Aksini yapanların da art niyetli 

olduğunu düĢünmem doğal olur sanırım. Nasıl ki sürgün edilmemizde biz suçlu 

değiliz öyle de, bizim bıraktığımız varımıza ve evlerimize onların 

yerleĢtirilmesinde kendilerinin suçu yoktur.. Hepimiz bir siyasetin 

kurbanlarıyız. Hiçbir Ahıskalı onların o topraklardan gitmesini istememektedir. 

O zaman gelin kaderimize boyun eğelim. Birlikte kardeĢçe yaĢayalım. 

Derdimizi kederimizi, sevincimizi mutluluğumuzu, paylaĢalım. Gürcistan 

Devletimizi yüceltelim güçlendirelim. Bu hayat kavga yapacak kadar uzun 

değildir. 

Sürgün ve sonrasında vefat eden tüm Ahıskalılara Allah‟dan rahmet 

dilerken, tarihsel hafızalarımızın önemi açısından bu tip anılara yer vermemiz 

ve bunları gelecek politikalar için genç nesillere aktarmamız bir vatan 

borcudur.  
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45 YILLIK AKADEMĠK BĠRĠKĠMĠNĠ BAĞIġLADI 

Prof. Dr. Fikret Türkmen, 20 bin kitap periyodik yayınlar ve 

koleksiyonlardan oluĢan kütüphanesini gelecek nesiller için Ege 

Üniversitesi'ne bıraktı. 

        Ege Üniversitesi(EÜ) 

Türk Dünyası AraĢtırmaları 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

Fikret Türkmen, emekliliğe 

hazırlandığı Ģu günlerde 45 

yılı aĢkın akademik hayatı 

boyunca topladığı 20 bine 

yakın kitap, periyodik 

yayınlar ve 

koleksiyonlardan oluĢan 

kütüphanesini Ege 

Üniversitesi'ne bağıĢladı.  

Özellikle Türk Dünyası'na ait birçok bilimsel araĢtırmanın yer aldığı 

kütüphanenin bağıĢı nedeniyle düzenlenen protokol imza törenine EÜ Rektörü 

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yüksek 

okul müdürleri ve öğretim üyelerinden oluĢan EÜ Senatosu'nun üyeleri katıldı.  

Bir değeri yeni bir yolculuğa doğru uğurladıklarını belirten Prof. Dr. 

Candeğer Yılmaz, "Prof. Dr. Fikret Türkmen'in bugüne ait çok önemli bir Ģeyi 

bizimle paylaĢıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu paylaĢım kendi 

deneyimlerini ve birikimlerini gelecek kuĢaklara yararlanmaları için bırakıyor 

olmasıdır. Ben sayın Prof. Dr. Türkmen'e bu anlayıĢ, bu algı, bu hedef, bu bağıĢ 

için çok teĢekkür ederim" diye konuĢtu. Prof. Dr. Fikret Türkmen ise, "Biz 

birikimlerimizi burada yaptık. Bizim yaptığımız aslında bir borcu ödemek" 

dedi.  Egehaber, 06 Haziran 2012 

         Prof. Dr. Fikret Türkmen 

20bin kitap periyodik yayınlar ve 

koleksiyonlardan oluĢan 

kütüphanesini gelecek nesiller için 

Ege Üniversitesi'ne bıraktı. 

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, 

“Bu kütüphane yurt içi ve yurt 

dıĢından derlenmiĢ kitaplardan oluĢan bir ihtisas kütüphanesi kimliğine kavuĢtu. 

Bu bağıĢ törenini farkındalık olarak çok önemsediğimi bir kez daha belirtmek 

isterim. Akademik, bilimsel olarak neresinden bakarsan gerçekten içimizi 

coĢturan onur verici bir törendir. Ben sayın Prof. Dr. Türkmen‟e bu anlayıĢ, bu 

algı, bu hedef, bu bağıĢ için çok teĢekkür ederim” diye konuĢtu.  
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Prof. Dr. Fikret Türkmen, “Biz birikimlerimizi burada yaptık. Bizim 

yaptığımız aslında bir borcu ödemek. Benden sonra gelecek nesillere de hem bir 

isim bırakmak hem de onların faydasına sunmak amacıyla böyle bir oluĢum 

gercekleĢtirdik. Bu kitapları bir araya getirmek çok zor oldu”  dedi.  

Ege Üniversitesi(EÜ) Türk Dünyası AraĢtırmaları Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Fikret Türkmen, emekliliğe hazırlandığı Ģu günlerde 45 yılı aĢkın 

akademik hayatı boyunca topladığı 20 bine yakın kitap, periyodik yayınlar ve 

koleksiyonlardan oluĢan kütüphanesini Ege Üniversitesi‟ne bağıĢladı. Özellikle 

Türk Dünyası‟na ait birçok bilimsel araĢtırmanın yer aldığı kütüphanenin bağıĢı 

nedeniyle düzenlenen protokol imza törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer 

Yılmaz, rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve yüksek okul müdürleri ve 

öğretim üyelerinden oluĢan EÜ Senatosu‟nun üyeleri katıldı.  

Törende konuĢan Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, “Darısı diğer kütüphane 

bağıĢçılarını baĢına. 35-40 yıllık bir birikimin ürünü bu kitaplar. Bence bunun 

değeri çok büyük.” diyerek kütüphanenin açılıĢ kurdelesini Prof. Dr. Fikret 

Türkmen ile birlikte kesti. 

ĠHTĠSAS KÜTÜPHANESĠ OLUġTU 

Bir değeri yeni bir yolculuğa doğru uğurladıklarını belirten Prof. Dr. 

Candeğer Yılmaz, “Ġyi bir emeklilik olmasını diliyoruz. Prof. Dr. Fikret 

Türkmen‟in bugüne ait çok önemli bir Ģeyi bizimle paylaĢıyor olmasından 

mutluluk duyuyoruz. Bu paylaĢım kendi deneyimlerini ve birikimlerini gelecek 

kuĢaklara yararlanmaları için bırakıyor olmasıdır. Üniversitelerin üstünde en 

fazla durması gereken yerlerden birisi kütüphanelerdir. Özelikle bu 

kütüphaneler bir daha bulunamayacak eserlerden oluĢuyor. Bu kütüphane yurt 

içi ve yurt dıĢından derlenmiĢ kitaplardan oluĢan bir ihtisas kütüphanesi 

kimliğine kavuĢtu. Bu bağıĢ törenini farkındalık olarak çok önemsediğimi bir 

kez daha belirtmek isterim. Akademik, bilimsel olarak neresinden bakarsan 

gerçekten içimizi coĢturan onur verici bir törendir. Ben sayın Prof. Dr. 

Türkmen‟e bu anlayıĢ, bu algı, bu hedef, bu bağıĢ için çok teĢekkür ederim” 

diye konuĢtu. 

Prof. Dr. Fikret Türkmen, “Biz birikimlerimizi burada yaptık. Bizim 

yaptığımız aslında bir borcu ödemek. Benden sonra gelecek nesillere de hem bir 

isim bırakmak hem de onların faydasına sunmak amacıyla böyle bir oluĢum 

gercekleĢtirdik. Bu kitapları bir araya getirmek çok zor oldu”  dedi. Prof. Dr. 

Türkmen bu kitapları nasıl bir araya getirdiği ile ilgili anılarını da katılımcılarla 

paylaĢtı.   

KÜTÜPHANEDE YER ALAN KĠTAPLAR 

Kütüphane özellikle, Türk Dünyasına ait araĢtırmalar, Sovyetler Birliği 

döneminde yayımlanmıĢ Türk Boyları ile ilgili ansiklopediler, sözlükler, Tarih 

ve Edebiyat alanlarında büyük Ģair ve yazarlara ait külliyatlar gibi çok değerli 
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kitapları bünyesinde barındırıyor. Bu özelliği ile Türk Dünyası ile ilgili bilimsel 

çalıĢma yapacak araĢtırmalar için önemli bir ihtisas kütüphanesi niteliğinde. 

Ayrıca kütüphanede bulunan Ermeni ArĢivi özel bir koleksiyon niteliğinde. 

Prof.Dr.Fikret Türkmen'in Türkiye‟de ve Dünyada bu konudaki topladığı 

eserlerden oluĢan kütüphane, araĢtırmacılar için arĢiv konusunda önemli bir 

boĢluğu dolduracak. 

Mevcut kitapların dıĢında kütüphanedeki el yazmaları, özellikle halk 

kültürü ile ilgili tek nüsha olan cönkler, değiĢik folklorik konulu yazmalar ile bu 

zamana kadar Ensitütüde yapılmıĢ ve yayınlanmamıĢ Yüksek Lisans ve Doktora 

tezleri de araĢtırmacıların hizmetine sunulacak. 

 

Zeliha KaradaĢ 

Zeynep Tekin 

Abdurrahman Fırat 
ĠZMĠR(Ege Ajans) 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DĠL EĞĠTĠMĠNDE GÜÇ BĠRLĠĞĠ ANLAYIġI GELĠġĠYOR 

Ege Üniversitesi(EÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu‟nda “Ġzmir‟de 

Yabancı Diller Yüksek Okulları ÇalıĢtayı” yapıldı. 

  

ÇalıĢtaya baĢta EÜ Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Müdürü Prof. Dr. Atilla Silkü, Yabancı Diller Müdür Yardımcısı Mengü Çengel 

ve sekiz üniversiteden temsilciler katıldı. ÇalıĢtayda Ġzmir‟deki üniversitelerin 

yabancı diller yüksek okullarında dil eğitimi çalıĢmalarını nasıl yürütmeleri 

gerektiği üzerine karĢılıklı bilgi paylaĢımı gerçekleĢti. Birlik ve beraberliğin 

önemini vurgulayan Prof. Dr. Atilla Silkü “Toplantının temel amacı Ġzmir‟deki 

yabancı diller yüksek okullarının tanıĢması ve bu yolla yaptığımız çalıĢmalarla 

ilgili bilgi alıĢveriĢi yapabilme imkânına kavuĢmaktır. ÇalıĢtay birlikte hareket 

etme konusunda önemli bir adım oldu” dedi. Ege Ajans, Çarşamba, 06 Haz 

2012   
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Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Mengü ÇENGEL ise 

yaptığı konuĢmada, bu tip organizasyonların eğitim kalitesini artırmada büyük 

önem taĢıdığını vurguladı. Toplantı 5 ayrı grubun 3‟er oturum yapması Ģeklinde 

gerçekleĢti. Gruplar; sınav ve sınav sistemi, ana ders, okuma dersi, dinleme/ 

konuĢma/ video dersi, yazma dersi konularını tartıĢtılar. 
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TÜRKBĠLĠM‟DEN HABERLER 

„ġĠDDET‟Ġ ÖNLEME ÇALIġMALARI DEVAM EDĠYOR... 

Sağlık çalıĢanlarına yönelik Ģiddeti 

önlenme çalıĢmaları ülke genelinde artarak 

devam ediyor. Bir taraftan sağlık çalıĢanlarını 

hedef alan saldırı türleri karĢısında baĢa çıkma 

tekniklerine dikkat çekiliyor, diğer taraftan da 

Sağlık Bakanlığı, çalıĢanlarının haklarını 

korumaya yönelik ciddi adımlar atıyor. 

18 Haziran Pazartesi günü sağlık çalıĢanlarını hedef alan Ģiddet ve Ģiddet 

uygulayanlara karĢı Ġzmir‟de “Sağlık Personeline Yönelik ġiddet” konulu 

konferans düzenlendi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Öğretim 

Görevlisi Prof. Dr. Hamit Hancı, sağlık çalıĢanlarını hedef alan saldırı türleri 

karĢısında baĢa çıkma yolları ve Ģiddete karĢı alınacak önlemler hakkında 

bilgiler verdi. 

AIDS ve Hepatit‟ten korunur gibi Ģiddetten korunmalı… 

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahisi Eğitim ve 

AraĢtırma Hastanesi‟nde gerçekleĢtirilen konferansta Prof. Dr. Hamit Hancı, 

sağlık kuruluĢlarında çalıĢanların AIDS, Hepatit gibi bulaĢıcı hastalıklar 

açısından dikkatli olmak, kendini korumak zorunda olduğu gibi Ģiddet 

konusunda da kendini korumak zorunda olduğunu söyledi. Alkol ve bağımlılık 

yapıcı maddelerin Ģiddet eğilimini arttırdığını, Ģiddet eğilimi olan kiĢilerin 

önceden fark edilmesi ve önlem alınmasının büyük önem taĢıdığını sözlerine 

ekledi. 

ġiddete karĢı alınabilecek önlemler… 

ġiddet eğilimi gösteren kiĢilere karĢı kol mesafesinden fazla 

yaklaĢılmaması, silahla tehdit varsa korku duyulduğunun belli edilmemesi, 

çalıĢanlar için acil çıkıĢ ve kaçıĢ kapılarının bulunması, özellikle acil servislerde 

metal detektörler aracılığıyla arama yapılması ve acil servislere baĢvuranların 

güvenlik personelleri tarafından silahsızlandırılmasına dikkat çekti. 

Sağlık Bakanlığı‟ndan hukuki destek 

Sağlık Bakanlığı‟nın Ģiddet gören sağlık personellerinin haklarını 

korumaya yönelik hukuki destek verdiğini de ifade eden Prof. Dr. Hancı, 

Ģiddete maruz kalanların hukuki yollardan haklarını aramalarını ısrarla dile 

getirdi. Görevi baĢındayken Ģiddet gören ve hukuk mücadelesinde haklılığını 

ispat eden kiĢilerin her geçen gün arttığını, bu tarz örneklerin artmasıyla sağlık 

çalıĢanlarına yönelik Ģiddet giriĢimlerinin azalacağını belirtti. 

http://www.ism.gov.tr/haberayrinti.aspx?haberno=911 

http://www.ism.gov.tr/haberayrinti.aspx?haberno=911
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TÜRKĠYE-TUVA DEMĠRYOLU 

Türkiye'den baĢlayıp (Erzurum- Iğdır Ģehirleri yönü ve Trabzon- Ardahan 

yönü) Nahçıvan yönünden Azerbaycana ve Batum (Gürcistan) yönünden 

Azerbaycancan'a;  Bakı'da birleĢen bu demiryolu hattı kuzeye ve güneye 2 hatta 

ayrılıp güneyden Ġran'dan Türkmenistana,  kuzeyden Kafkasya'dan Astrahan'a 

ve Kazakistan'ın Atırav iline ulaĢır. Atırav- Astana- Öskemen hattı ile devam 

edip Altay Türklerinin yaĢadığı Altay Cumhuriyeti üzerinden Turan Ģehrinin yer 

aldığı Tuva Cumhuriyeti'nde son bulur. Böylece en doğudaki özek Türk 

Cumhuriyeti  (Tuva) ile en batıdaki Türk Cumhuriyeti (Türkiye) demiryolu ile 

birleĢmiĢ olacaktır.  

Bütün Türk Dünyasının desteğini bekleriz. 

Tuva Sibirya 

sibiryatuva@yahoo.com 
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Kosova Temsilcimiz Anayasa Mahkemesi Üyesi Dr.Altay 

Suroy, Türkiye‟deydi. 

Dergimizin danıĢma kurulu üyesi ve Kosava Temsilcimiz olan Kosova 

Anayasa Mahkemesi Üyesi Dr. Altay Suroy Türkiyede Anayasa Mahkemesinin 

KuruluĢunun 50. Yılı dolayısıyla gerçekleĢtirilen etkinliklere katılmak üzere 

Ankara‟ya gelmiĢlerdir. Genel koordinatörümüz Prof. Dr. Hamit Hancı ve 

Dergimizin editör hakemlerimizden Doç. Dr. Melahat Pars ile Üsküplü gazeteci 

Leyla Selmanla görüĢen Suroy, Adli Bilimciler Dernegi ile Bülent Ecevit 

Üniversitesinin 6-8 Kasımda gerçekleĢtirecekleri Anadolu Adli Bilimler 

Kongresinde bir arada olma sözü vererek, Arnavutluk Anayasa Mahkemesi 

BaĢkanı Sayın Baskhim Dedja ile Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi 

Sayın Zoran Sulejmanov‟u da dernekle tanıĢtırarak Zonguldaktaki kongreye 

davet etmiĢlerdir. Etkinlikten bazı resimler; 

 

  

 

Dr.Altay SUROY 
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TÜRKBĠLĠM DERGĠMĠZDEN BAZI EDĠTÖR VE HAKEMLERĠMĠZ 

 

            

Prof. Dr. Ġlyas DOĞAN 

YÖK Denetleme Kurulu BaĢkanı 

ve DATUB BaĢkan Vekili 

 

  

Prof. Dr. AyĢe Nur TEKMEN 

Ankara Üniv DTCF Japon Dili 

ve Edebiyatı Bölüm BaĢkanı 

                        

                                                                                                                              

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 

Gazi Üniversitesi 

Alkan DEĞIRMENCĠOĞLU  

KKTC Ankara Büyükelçiliği 

Eğitim Kültür AtaĢesi 
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Yrd. Doç. Dr. Adem AHISKALI 

ġırnak Üniversitesi 
Doç.Dr.Hilal ÖZDAĞ 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Melahat PARS 

Ankara Üniv.DTCF 

Ziyaeddin Ġsmihanoğlu 

KASSANOV  

Dünya Ahiska Türkleri Birliği 

(DATÜB) Genel BaĢkanı 

(Kazakistan) 
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MHP Genel BaĢkanı Dr. Devlet BAHÇELĠ 

 

Prof. Dr. Salih ÇEÇEN 

Ankara Üniv DTCF Fakültesi 

Sümeroloji Öğretim Üyesi 

Cahid DOĞAN 

DATÜB Meclis Üyesi  ve Sağlık 

Bakanlığı Hukuk MuĢaviri   
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AHISKALI TÜRKLERĠNĠN ANKARA ZĠYARETĠ 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Ahıskalı Öğrenciler 

DayanıĢma Günleri" nin 9.su Ankara'da Türkiye'nin çeĢitli illerinde 

eğitimlerini gören Ahıskalı öğrencilerin katılımıyla gerçekleĢti. 

AHĠMED(Ahiskalı Öğrenciler Mezunlar Mensuplar Derneği)nce  

4-5-6 Mayıs Tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde Turgut Özal 

üniversitesi ev sahipliği yaptı. 

Anıtkabir ziyareti, Ankara Turu, Folklor Etkinlikleri, Kültürel 

Etkinlikler (Dans, ġiir, Tiyatro, ġarkı), KVN , Futbol, Satranç, Dama 

(ġaĢki) ve Bilek GüreĢi Turnuvaları gerçekleĢtirildi. 

1828 de Ahiska faciasında, 1944 sürgününde ve 1989 fergana 

olaylarında ölen Ģehitlerin anısna anıt dikilmesi istendi. 

Ahiska Ogrenci Mezun Mensuplari Dernegi AHIMER 9. 

Bulusmasi Fotografları 

 

Dr.Hamit Hancı  DATÜB Meclis Üyesi 

https://picasaweb.google.com/116842517346100775012/Ahiska9k 

adresindedir. 
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ĠZMĠR AHISKA TÜRKLERĠ EGEM FUARINDA  

 

BaĢkent Ankara‟da EGEM Platformu tarafından beĢincisi düzenlenen 

Ege Ġlleri Tanıtım Günleri fuarında katılan Ġzmir‟deki Ahıskalılar da stant açtı. 

Ġzmir Ahıska Türkleri  Derneği  baĢkanı Dr. Ġbrahim Agara yönetiminde 

kurulan ve DATÜB (Dünya Ahıska Türkleri Birliği) Meclis üyesi aynı zamanda 

Ġzmir Kültür ve DayanıĢma Derneği BaĢkanı  Prof. Dr. Hamit Hancı   tarafından 

desteklenen, DATÜB Genel BaĢkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör Sadyr 

Eibov, ayrıca Dr. Aziz Aliev, Dr. Macid Veysel ve Dr. Dursun Polat Millez‟in 

yardımcı oldukları Ahıska ve Ahıska Türkleri nin tanıtıldığı standa, Bakanlar, 

Parti BaĢkanları, Onlarca milletvekili, Valiler ve Binlerce kiĢi ziyarette 

bulunarak bilgi almıĢlardır. Standda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal 

etmeyen ziyaretçilere Ahiskayi tanıtan broĢür, kitap ve hediyeler takdim 

edilmiĢtir.  
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.  Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, 

Almanca ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma 

baĢlanabilecek Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine 

temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada 

yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

Üst: 5.2 cm  Sol: 5 cm   Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

Karakter: Times New Roman 11 Punto  Satır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası 

Türkbilim Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde 

düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar verilecektir. 

Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

7. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak 

yazara ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

8. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra 

ortalanarak yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum 

ile birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

9. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot 

Ģeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun 

olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. 

Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır. 

10. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 
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11. Her makalenin baĢına yazar tarafından mutlaka makale baĢlığı dahil 

hem Türkçe ve hem Ġngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 

150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

12. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde 

email adreslerini de yazmalıdır. 

13. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı 

olarak yayımlanır. 

 

                                                  Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


