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KAYIT VE AÇILIŞ: 09:-09:45 
Saat: 10:00 – 13:00 

SALON 1 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

 
Yazar isimleri   Bildiri Adı 
 
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ 

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLAR ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 

Prof. Dr. Gülay GÜNAY 
Doç. Dr. Hande ŞAHİN 
Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU 

SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİKLERİNİN SOSYAL 
İSTENİRLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Habib HAMURCU 

SOSYAL TRAVMALARA KARŞI REZİLYANS BECERİLERİNİN 
KAZANDIRILMASINDA OKUL PDR HİZMETLERİ ve AİLE 
DANIŞMANLIĞI 

Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ SOSYAL BİLİM PARADİGMALARI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK 
KURAMLARIN METODOLOJİK YÖNELİMLERİ 

Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU 
Prof. Dr. Gülay GÜNAY 
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI İLE SOSYAL 
KIRILGANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Habib HAMURCU KÜLTÜRE DUYARLI-ÇOK KÜLTÜRLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE 
REHBERLİK YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Birsen Banu OKUTAN GÖSTERGEBİLİMİ AÇIN: SOSYAL BİLİMLER İÇİNDE 
METODOLOJİK BİR BAŞKALDIRI 

Sena GÖKÇEGÖZ  
Assoc. Prof. Kasım KARAMAN 

AN OVERVIEW TO EATING OUT AS A SOCIOLOGICAL 
OVERVIEW IN THE CONTEXT OF THE CONSPICIOUS 
CONSUMPTION THEORIES 

Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY 
Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU 
Prof. Dr. Gülay GÜNAY 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM 
TARZI ALGILARININ BELİRLENMESİ 

GÖZDE AYKUT KÜRESELLEŞMEYİ TETİKLEYEN BİR UNSUR OLARAK 
ORYANTALİZM 

Prof. Dr. Gülay GÜNAY 
Öğr. Gör. Burcu SAVAŞ ÇELİK 
Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU 

FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN FİNANSAL 
MEMNUNİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: 
KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK 
Burak AYDOĞDU 

DİNAMİK ÇALIŞMA ORTAMINDA ÜRÜN DAĞITIMININ VE 
TOPLAMANIN EŞ ZAMANLI YAPILDIĞI MATEMATİKSEL BİR 
MODEL 

Nedim SARIGÜZEL MEHMET AKİF ERSOY'UN BAKIŞ AÇISI İLE ŞEHİTLERİMİZ 
Yaşar PEKTANÇ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI 
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12 EKİM 2018 
Saat: 10:00 – 13:00 

SALON 2 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL 

 
Yazar isimleri   Bildiri Adı 
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL ENERJİ POLİTİKALARI İLE NÜFUS İLİŞKİSİ 
Prof.Dr. Zehra ONDER EKONOMI VE TOPLUM 
Doç.Dr. Yagut ALIYEVA 
Dr. Sevinc ALIYEVA 

Парадоксы «необходимости» и «целесообразности» 
в воспитании детей в условиях глобализации 
(на материалах исследования по Азербайджана) 

Dr. Öğr. Üy. Miraç EREN 
Doç. Dr. Selahattin KAYNAK 

TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ VE TÜRKİYE’NİN ALT 
BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK MOORA VE SWARA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE 
MAKİNE SANAYİİNDE BİR UYGULAMA 

Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ 
Dr. Öğr. Üy. Miraç EREN 
Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ 

İNTERNET BANKACILIĞININ ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ 
BOYUTLARININ DEMATEL VE ANP YÖNTEMLERİNİN 
KOMBİNASYONUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nifteliyeva Ülviyye RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİ İNNOVASİYA STRATEGİYASININ 
REALLAŞDIRILMASININ İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ 

Prof. Dr. Ebul Muhsin DOĞAN 
Dr. Öğr. Üy. Miraç EREN 

TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN TRAFİK KAZALARINA GÖRE KÜMELEME 
ANALİZİ 

Arş. Gör. Nazlı Gülüm MUTLU 
Doç. Dr. Serkan ALTUNTAŞ 

İMALAT SANAYİİNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ İŞ GÜNÜ 
KAYBI BAKIMINDAN VERİ MADENCİLİĞİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU 
Doç. Dr. Duygu KOÇOĞLU 

TABLDOT YEMEK SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK 
ÖLÇEK ÇALIŞMASI 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TOSUN 

WIRE ANCHORAGE STABILITY DESIGN FOR COAL OPEN PİT 
MINING SLOPE- GEOLAYER QUALITY ASSESSMENT ON SITE IN 
ŞIRNAK 

Doç. Dr. Mustafa GÜNAY MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK 
BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TOSUN PILE STABILITY DESIGN FOR COAL OPEN PİT MINING SLOPE-
GEOLAYER QUALITY ASSESSMENT ON SITE IN ŞIRNAK 
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12 EKİM 2018Saat: 14:00 – 18:00 
SALON 1 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ 
Yazar isimleri   Bildiri Adı 
Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ MUSAHİPZADE CELÂL’İN OYUNLARINDA KADINLAR 
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN 
Arş. Gör. Dr. Tuba LİVBERBER 
Arş. Gör. Enes BALOĞLU 

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN DİJİTAL MEDİYADA 
SUNUMU 

Dr. Öğr. Üyesi Erbil GÖKTAŞ TÜRK TİYATROSU’NDA POSTMODERN YÖNELİŞLER 
 
Namık AHMADOV 

TÜRKİYƏDƏ, ELƏCƏ DƏ XARİCDƏ ÇALIŞMIŞ İLK 
AZƏRBAYCANLI SOVET JURNALİST AZAD ŞƏRİFOV 
(YARADIÇILIĞINA BİR NƏZƏR) 

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri YILMAZ ULUSLARARASI DİLLER VE TÜRKÇENİN GELECEĞİ 
Dr.Öğr.Üyesi.Beyhan YASLIDAĞ KUR RİSKİ YÖNETİMİ 
 
Dr. Öğr. Üyesi Davut HOTAMAN 

İLKOKUL 3. VE 4. SINIF PROGRAMLARINDA YER ALAN 
DERSLERE GÖRE TERCİH EDİLEN İÇERİK DÜZENLEME 
YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ 

Dr.Öğr.Üyesi.Beyhan YASLIDAĞ BLOCHCAİN VE KRİPTO PARALAR 
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri YILMAZ TURKS PROJESİ - KÜLTÜR VE SANATIN ULUSAL POZİTİF 

KABULDE KULLANILMASI 
Dr. Öğr. Üyesi Davut HOTAMAN EVRENSEL VE TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA GÖRE OKULUN İŞ 

GÖRÜSÜNÜ YENİDEN TANIMLAMAK 
Prof.Dr. Hacer HÜSEYNOVA TARİXƏN TÜRK DİLLƏRİNDƏ KƏMİYYƏTİN LEKSİK ÜSULLA 

İFADƏSİ 
Doç. Dr. Faik ELEKBERLİ XX YÜZYIL-XXI YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRK DÜNYASINDA 

TÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ FARKLI "ÜÇLÜ" DÜSTUR 
 
Emin MAMMADOV 

OVCHULARTEPE SETTLEMENT AS A MAGNIFICENT 
MONUMENT OF ENEOLITHIC PERIOD AND EARLY BRONZE 
AGE 

Dr.Öğr. Üyesi Olcay ÖZKAYA DUMAN TARİH HATIRAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HATIRATLARDA 
ATATÜRK’ÜN SELANİK GÜNLERİ 

Elşen ABDURAHMANOV 
Ülker SEKEROVA 

ŞƏKININ MÜDAFIƏ ISTEHKAMLARI VƏ QALALARI 

Rahim HASANOV ERMƏNİ ŞƏKİ ƏYALƏTİNDƏ MƏSKUNLAŞMASI VƏ 
TƏXRİBATÇI FƏALİYYƏTLƏRİ 

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN 
Arş. Gör. Dr. Tuba LİVBERBER 
Arş. Gör. Enes BALOĞLU 

 
DİJİTAL MEDYADA GÖÇMEN SUNUMU 

Namık AHMADOV SOVET HAKİMİYYƏTİNİN İLK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN 
MƏTBUATINDA TÜRKİYƏ VƏ TÜRKÇÜLÜK 

Ahmet SARNIÇ 
Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU 

XIX. YÜZYILDA OSMANLI SANAYİLEŞME ÇABALARI 
ÇERÇEVESİNDE HAMİDİYE KAĞIT FABRİKASININ KURULUŞU 
VE İŞLEYİŞİ 

Firoz FAOZİ A RESEARCH STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
AZERBAIJAN AND AFGHANISTAN 

Zhi HUAN MODERN INVESTMENT POLICY OF THE PEOPLE'S REPUBLIOF 
CHINA 

Dr. Tamari ABRAMASHVILI THE DEVELOPMENT AND PHILOSOPHY OF CINEMA 
Mahfuz KHAN GLOBALIZATION AND SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION: 

THE EXPERIENCE OF SOUTHEAST ASIA  
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 Xülasə 

  Məqalədə müasir iqtisadi şəraitdə innovasiya strategiyasının formalaşması xüsusiyyətləri 

tədqiq edilmiş, innovasiya resurslarının formalaşmasının strategiyasının əsas mərhələləri 

nəzərdən keçirilmişdir. Məqalədə həmçinin innovasiya strategiyasının səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi meyarları müəyyən olunmuş, Azərbaycan müəssisələrinin rəqabət 

qabiliyətliliyinə təsir edən amilləri təhlil edilmiş, rəqabət üstünlüklərinə əsaslanan 

strategiyanın seçilməsinin alternativ variantı təklif edilmişdir. 

  Açar sözlər: rəqabətqabiliyyətlilik, innovasiya layihəsi, innovasiya strategiyası, 

innovasiya strategiyasının səmərəliliyi                                                                                        

 
Giriş 
  Ölkədə rəqabətqabiliyyətli firmaların mövcud olması düzgün və səmərəli innovasiya 
qərarlarının verilməsi və ölkənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edilməsi 
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. İnnovasiya potensialının formalaşması və ondan 
istifadə edilməsi firmaların maddi-texniki bazalarından, onların iqtisadi potensialından 
asılıdır. İnnovasiya ideyalarının əsas hissəsi firmalarda formalaşır, onlar tərəfindən 
investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi üçün təhlillər aparılır və investisiya həyata 
keçirilir. Bu baxımdan, mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi subyektlərin innovasiya layihələrini 
hazırlamaq və həyata keçirmək imkanları ölkədə iqtisadi fəallığı müəyyən edən əsas 
amildir.  
 

1. Yeni iqtisadi şəraitdə innovasiya strategiyasının formalaşması xüsusiyyətləri 

Amerika iqtisadçısı M.Porter qeyd edir ki, siyasi, hüquqi və sosial və digər makro-
iqtisadi amillər milli inkişaf üçün potensial imkanlar yaradır. Lakin sərvət faktiki olaraq 
mikroiqtisadi səviyyədə yaradılır, bu, firmaların səmərəli metolardan istifadə edərək faydalı 
məhsul və xidmətlər yaratmaq qabiliyyətindən asıldır [1, s. 31]. Bu baxımdan, amerika 
iqtisadçıları K.R.Makkonel və S.L.Bryu qeyd edirlər ki, istənilən vaxt firmalarda baxılma 
mərhələsində olan çoxlu sayda innovasiya layihələri mövcud olur. Yüksək faiz dərəcəsində 
yalnız o layihələr həyata keçiriləcək ki, onlar ən yüksək gözlənilən xalis mənfəət normasını 
təmin edəcəklər. Bu baxımdan, real faiz dərəcəsi yüksək olduqda investisiya qoyuluşunun 
da həcmi az olacaq. Real faiz dərəcəsi aşağı düşdükcə, gözlənilən xalis mənfəət norması 
bundan yüksək olan layihələr iqtisadi cəhətdən faydalı olacaq və bununla da investisiyanın 
ümumi səviyyəsi artacaqdır [2, s.195]. Göründüyü kimi, investisiya qoyuluşlarını həyata 
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keçirə bilən firmaların mövcudluğu ölkədə innovasiya potensialını artıran, məcmu qənaətin 
investisiyaya çevrilməsini təmin edən zəruri şərtdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyətində strateji 

idarəetmə tətbiq edilmir. Belə hal onların inkişaf imkanlarını müəyyən etməyə və perspektiv 

investisiya qoyuluşlarını planlaşdırmağa mane olur. Ölkədə təsərrüfat subyektləri özünün 

innovasiya üzrə inkişaf strategiyasına malik olmadan arzu edilən nəticələrin əldə edilməsi 

üçün əsaslandırılmış fəaliyyət proqramını tərtib edə bilməz. Biznesdə müvəffəqiyyət qa-

zanmaq üçün əsaslandırılmış innovasiya strategiyasına və bu strategiyanı uğurla reallaşdır-

maq üçün səmərəli mexanizmə malik olmaq lazımdır.  

İqtisadi ədəbiyyatda innovasiya davranışının artımlı üslubuna strateji perspektivdə 

mühafizəkar, lakin eyni zamanda sahibkarlıq üslubu kimi, daha doğrusu, sürətləndirilmiş 

artıma yönəldilmiş mütərəqqi üslub kimi baxılır. Bu zaman iqtisadçıların əksəriyyəti belə 

nəticə çıxarırlar ki, innovasiya davranışının sahibkarlıq üslubu daha çox dərəcədə yeni 

idarəetmədə paradiqmasına – strateji idarəetməyə uyğun gəlir [3, s.63]. 

Strateji idarəetmə konsepsiyası nəzərdə tutur ki, işlənib hazırlanmış innovasiya 

strategiyası konkret ifadəsini innovasiya proqramlarının (innovasiya portfelinin) 

formalaşdırılması yolu ilə innovasiya fəaliyyətinin cari idarəetmə prosesində tapsın. 

İnnovasiya strategiyasından fərqli olaraq innovasiya proqramının formalaşması strateji 

qərarlar və cari innovasiya imkanları çərçivəsində həyata keçirilən orta müddətli idarəetmə 

prosesi sayılır. İnnovasiya fəaliyyətinin cari idarəetmə prosesi öz növbəsində real 

innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinin və innovasiya portfelinin 

restrukturizasiyasının operativ idarəedilməsində daha müfəssəl sonluğunu tapır.  

İnnovasiya proqramının (innovasiya portfelinin) formalaşması innovasiya strategiyası 

məqsədlərinə yönəlməklə və ortamüddətli dövrün strateji vəzifələrini reallaşdırmaqla əsas 

real innovasiya layihələrinin innovasiya proqramı tərkibindən və ya əsas maliyyə alətləri 

qrupunun innovasiya portfeli tərkibindən seçməyin əsasında durur. Eyni zamanda, konkret 

qısamüddətli dövrlər baxımından innovasiya strategiyası məqsədlərin həyata keçirilməsinə 

yönəldilən ayrı-ayrı real innovasiya layihələrinin reallaşma müddətləri və həcmləri 

müəyyən edilir. Real innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinin və maliyyə alətlərindən 

ibarət innovasiya portfelinin restrukturizasiyasının operativ idarə edilməsi müəssisənin 

formalaşdırdığı innovasiya proqramına və innovasiya portfelinə yönəldilir və onun 

qısamüddətli dövrdə idarəedilməsi vəzifələri innovasiyanın ayrı-ayrı real obyektivləri və 

maliyyə alətləri üzrə operativ innovasiya qərarlarının işlənib hazırlanmasını, zəruri hallarda 
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isə müəssisənin investisiya proqramının (portfelinin) restrukturizasiyası haqqında qərarın 

hazırlanmasını nəzərdə tutur [4]. 

İnnovasiya strategiyasının həyata keçirilməsini hazırlıqlı mütəxəssislər-investisiya 

menecerləri təmin etməlidirlər. Bu menecerlər strateji idarəetmənin əsas prinsipləri ilə, real 

innovasiya layihələrinin və maliyyə investisiya portfelinin idarəetmə mexanizmi ilə tanış 

olmalı, strateji investisiya nəzarəti metodlarına sahib olmalıdır. 

2. İnnovasiya resurslarının formalaşmasının strategiyasının əsas mərhələləri 

İnnovasiya resurslarının formalaşmasının strateji istiqamətlərinin müəyyən edilməsi 

mərhələsində real və maliyyə investisiyalaşmasının strateji istiqamət və formalarının həyata 

keçirilməsini təmin edən zəruri innovasiya resurslarının ümumi həcmi proqnozlaşdırılır, 

strateji dövrün ayrı-ayrı mərhələləri üzrə innovasiya resurslarına olan tələbat 

differensiallaşdırılır, inkişaf prosesində maliyyə tarazlığını təmin edən innovasiya 

resurslarının formalaşması mənbələrinin strukturu optimallaşdırılır. İnnovasiya resurslarının 

formalaşması strategiyası firmanın yalnız investisiya deyil, həm də maliyyə strategiyasının 

ən mühüm tərkib elementlərindən sayılır. Belə strategiyanın işlənib hazırlanması nəzərdə 

tutulan həcmlərdə fasiləsiz innovasiya fəaliyyətini təmin etməyə, bu məqsədlərə yönəldilən 

xüsusi maliyyə vəsaitlərini daha səmərəli istifadə etməyə, eləcə də uzunmüddətli 

perspektivdə firmanın maliyyə sabitliyini qoruyub saxlamağa xidmət etməlidir. Firmanın 

innovasiya resurslarının formalaşması strategiyasının işlənib hazırlanması aşağıdakı 

mərhələlər üzrə həyata keçirilir [4, s.l23]: 

- innovasiya resurslarına tələbatın proqnozlaşdırılması (o cümlədən, yeni tikintiyə, 

maddi və qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi); 

- müxtəlif mənbələr hesabına innovasiya resurslarının formalaşması imkanlarının 

öyrənilməsi; 

- ayrı-ayrı innovasiya proqramları və layihələrinin maliyyələşmə metodlarının müəy-

yən edilməsi (tam özünümaliyyələşdirmə, səhmləşdirmə, kredit maliyyələşdirilməsi, lizinq 

və s.); 

- innovasiya resurslarınm formalaşması mənbələrinin strukturunun optimal-

laşdırılması (kapitalm qiymətinin, maliyyə dayanıqlığınm, gözlənilən mənfəətin və 

rentabelliyin). 

İnnovasiya fəaliyyətinin əsas aspektləri üzrə innovasiya siyasətinin formalaşması 

mərhələsi nəzərdən keçirilən perspektivdə innovasiya fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini 

onların əsas reallaşma mexanizmləri ilə birləşdirilməsini təmin etməyə imkan verir. 

3. İnnovasiya strategiyasının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi meyarları 
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İşlənib hazırlanmış innovasiya strategiyasının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

mərhələsində innovasiya strategiyasının işlənib hazırlanması prosesi yekunlaşır. Belə 

qiymətləndirmə xüsusi iqtisadi və qeyri-iqtisadi meyarlar  

sistemi üzrə aparılır. Bu meyarlar aşağıdakılardan ibarətdir [4, s.124]: 

1. İnnovasiya strategiyasını baza strategiyası ilə uyğunlaşdırmaq. Bu zaman 

strategiyaların məqsədləri, istiqamətləri və reallaşdırma mərhələləri üzrə uyğunlaşma tədqiq 

olunur. 

2. İnnovasiya strategiyasının daxili tarazlığı. Belə qiymətləndirmə prosesində 

müəyyən edilir ki, ayrı-ayrı strateji məqsədlər və innovasiya fəaliyyətinin istiqamətləri, 

eləcə də onların yerinə yetirilməsi ardıcıllığı öz aralarında nə dərəcədə uyğunlaşdırılır. 

3. İnnovasiya strategiyasının xarici mühitlə razılaşdırılması. Bu zaman işlənib 

hazırlanmış innovasiya strategiyasının ölkənin investisiya mühitinin və iqtisadi inkişafının 

proqnozlaşdırılan dəyişməsinə nə dərəcədə uyğunluğu, eləcə də innovasiya bazarının 

konyunkturu qiymətləndirilir. 

4. Mövcud resurs potensialı nəzərə alınmaqla innovasiya strategiyasının həyata 

keçirilməsi mümkünlüyü. Belə qiymətləndirmə prosesində, ilk növbədə, öz vəsaitləri 

hesabına maliyyə resurslarının formalaşmasında potensial imkanlar nəzərdən keçirilir. 

Bundan başqa, innovasiya strategiyasının reallaşmasına tələb olunan maliyyə, texnoloji, 

xammal, enerji və digər resursların cəlb edilməsi imkanına da baxılır. 

5. İnnovasiya strategiyasının reallaşması ilə bağlı risk səviyyəsinin qəbul edilməsi 

mümkünlüyü. Belə qiymətləndirmə prosesində əsas innovasiya layihəsi risklərinin səviyyəsi 

və firma üçün onların mümkün maliyyə nəticələri nəzərdən keçirilir. 

6. İnnovasiya strategiyasının səmərəliliyi. İnnovasiya proqramlarının səmərəli-

liyinin qiymətləndirilməsi, hər şeydən əvvəl, onların reallaşdırılmasının iqtisadi 

səmərəliliyinin müəyyən edilməsinə əsaslanır. Bununla yanaşı, həm də innovasiya 

strategiyasının reallaşdırılması prosesində əldə edilən qeyri-iqtisadi nəticələr də 

qiymətləndirilir. 

Beləliklə, firma və müəssisə səviyyəsində investisiya qoyuluşlarını həyata keçirilməsi 

müəyyən strategiyaya əsaslanmalı, bu strategiya isə xarici mühitin şərtlərini və müəssisənin 

iqtisadi potensialını nəzərə almaqla hazırlanmalıdır. 

Beynəlxalq təcrübə sübut edir ki, şirkətin ümumi məsrəflərinin orta sahə üzrə 

müəyyənləşmiş məsrəflərdən yuxarı olmaması onun rəqabətqabiliyyətliliyini yüksəldir. Daha 

yüksək strateji proqramla işləyən şirkət orta sahə göstəriciləri ilə deyil, ən yüksək 

rəqabətqabiliyyətli şirkət göstəriciləri ilə müqayisə edərək öz xərclərinin törəmə mənbələrini 
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aşkarlayır və öz strategiyalarında lazımi dəyişikliklər aparırlar. Prof. M.Ə.Axundovun 

fikrincə, şirkət o vaxt rəqabətqabiliyyətli hesab edilir ki, o rəqib şirkətlərin təsiretmə 

gücündən mühafizə oluna bilsin və istehlakçıları özünə cəlbetmə imkanına malik olsun [5, 

s.123]. İqtisadçı alim mütəxəssislər tərəfindən rəqabətqabiliyyətli strategiyanın aşağıdakı kimi 

beş sinfə bölünməsini təqdir edir: 

1.Daha az məsrəflər hesabına liderlik strategiyası. 

2. Xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək strategiyası. 

3. Ən əlverişli qiymət strategiyası. 

4. Fəaliyyətin az xərcli sahələrə yönəldərək bazarın ucuz mallar seqmentinə 

yiyələnməyə həsr etmək. 

5. Fəaliyyətini daha fərdi məhsul istehsal etməklə bazarın fərdi seqmentinin tutulmasına 

həsretmə strategiyası. 

4. Azərbaycan müəssisələrinin rəqabət qabiliyətliliyinə təsir edən amillərin təhlili 

Maşınqayırma müəssisəsinin rəqabət qabiliyətliliyini aşağıdakı amillərlə müəyyən 

etmək olar: 

-məhsulun və xidmətin keyfiyyəti; 

- marketinq və satışın effektiv strategiyası olması; 

- heyyətin və mencmentin ixtisas səviyyə; 

- istehsalın texnoloji səviyyəsi; 

- müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi vergi mühiti; 

- maliyyələşdirmə mənbələrinin mümkünlüyü. 

Azərbaycan əmtəələrinin ənənəvi olaraq aşağı keyfiyyətliliyi heç də keyfiyyətli məhsul 

yaratmaq və istehsal etmək qabiliyyətsizliyinin nəticəsi deyildir. Bazarın tələblərinə cavab 

verən əhəmiyyətli dərəcədə yeni məhsulu yaratmamaq və ya təkmilləşdirməmək üçün heç bir 

ciddi səbəblər yoxdur. Əgər müəssisənin mühəndis-layihə xidmətinin inkişaf səviyyəsi öz 

qüvəsilə rəqabət qabiliyətlili məhsul yaratmağa imkan vermirsə, onda lisenziyanın əldə 

edilməsı haqda, bazarda liderlik edən müəssisələrə  müraciət etməyə heç nə mane olmur.  

Belə təcrübə Çin, Cənubi Koreya və bir çox başqa ölkələrin müəssisələri tərəfindən 

müvəffəqiyyətlə tətbiq edildi. Həm də bu ölkələrin müəssisələri tarixən texnoloji səviyyəyə və 

mühəndis-layihə ənənələrinə görə Azərbaycan müəssisələrdən xeyli geri qalırdı. Azərbaycan 

müəssisələrinin yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı məhsulu istehsal etmək qabiliyyətinin 

olmaması köhnəlmiş texnoloji avadanlıqların olmasıdır. Bəs müasir  avadanlıqların əldə 

edilməsi üçün imkanların olduğu və  sərhədlərin  açıq olduğu vaxtda  ən yeni  avadanlıqların 

əldə edilməsinə mane olur? Digər tərəfdən, müəssisə bu gün tələb olan texnoloji avadanlıqlara 
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malik olmayan müəssisələr zəruri avadanlıqlara malik olan digər müəssisələrdən zəruri detal 

və hissələri sifariş verə bilər.  

Məhsulun istehsalının bütün mərhələlərində onun keyfiyyətinə nəzarətin  təmin edilməsi 

həmçinin  texniki problemdən çox,  təşkilati-idarəedici problemdir. MDB  bazarında, 

müəssisələtin hazırlığı  üçün və ISO9000 standartlarına müvafiq olan keyfiyyətin idarə edilmə 

sistemlərinin tətbiqi üzrə müvəffəqiyyətlə xidmət göstərən məsləhətçi şirkətlər iştirak edirlər. 

Azərbaycanda sənaye üçün yeni məhsulların və ideyaların mənbəyi kimi çixiş edə bilən 

tələb olunmamış iri miqyasda innovasiya potensialı mövcuddur. Işləmələrin müəllifləri yeni 

ixtiralara əaslanan orijinal və rəqabətə davamlı məhsulun istehsalını və satışını təşkil etmək 

imkanı tapmağa cəhd edirlər. İxtiraçının yalnız yeni məhsul ideyası əsasında kapitalı cəlb 

etmək şansları təcrübəyə, istehsal imkanına və ixtisaslı heyyətinə malik olan,  yeni məhsulun 

istehsalını mənimcəməyi planlaşdıraran sənaye müəssisələrinin imkanından əhəmiyyətli 

dərəcədə aşağıdır. Buna baxmayaraq alimlərin və sənayeçilərin effektiv əməkdaşlıqlarının 

nümunələri faktiki olaraq mövcud deyildir. Səbəb odur ki, bizim ölkədə iş vençur 

maliyyələşdirməsi mexanizmləri kifayət dərəcədə inkişaf etməmişdir. Məsələn, Tayvanda 

qanunvericiliklə müəyyən edilib ki, ixtiranın müəllifi onun kəşfinin əsasında məhsulun 

istehsalına  və satışına hüquqların verildiyi korporasiyadan müəssisənin texniki səhmlərinin 

15 %-ə qədərini ala bilər. 

Beləliklə, Azərbaycan müəssisələri yeni rəqabətə davamlı məhsulun yaradılması və 

onun istehsalının yüksək keyfiyyətin təmin edilməsi məsəllərininin həlli üçün bütün şəraitə və 

imkanlara malikdir. Həm də bu problem müstəsna olaraq təşkilati-idarə etmə  tədbirləri  

vasitəsi ilə müəssisənin inzibatilıq  tərəfindən həll edilə  bilər. 

Azad bazarda müəssisənin fəaliyyətini ədalətli olaraq cəbhədə ordunun fəaliyyətilə 

müqayisə edirlər. Həqiqətən də, azad bazarın şərtlərində müəssisənin işi, nəticəsinin ya 

müəssisənin sağ qalması və inkişafı, ya da ki, onun müflüsləşməsi ola biləcəyi sətr 

müharibədə iştirakından  başqa  bir şey deyildir. Əgər ordunun başçıları öz əsgərlərini 

vəziyyətin ilkin kəşfiyyatı aparılmadan,  müəyyən strategiyasız və dəqiq plansız rəqibin 

üzərinə hücuma atırsa, onda istənilən ordu məğlubiyyətə məhkumdur. Korporativ strategiyaya 

və inkişaf planlarına malik olan Azərbaycan müəssisələrin sayı çoxdurmu? Əgər direktorda 

plan yaranırsa, onda onun icrasına da ehtiyac yaranır. Plan var - hərəkətlər ölçülüb 

biçiləcəkdir, əgər yox reflektiv təlaş olacaq. Digər tərəfdən, plan meyarları müəyyən etməyə 

və menencerin işinin effektivliyinə  imkan verir. Sözsüz, əvvəlcədən düşünülmüş, dəqiqlikdə 

yerinə yetiriləcək ideal planlar mövcud olmur. Planlar strategiya və taktikaların 

müəyyənedilmələri üçün işlənib hazırlanır, həyat isə öz təshihlərini daxil edir. Buna 
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baxmayaraq başa düşmək lazımdır ki, müəssisənin rəhbəri üçün planlaşdırma prosesi özü-

özlüyündə vacibdir. O, tamamilə müəyyən olunmuş məqsədlərə nail olmaq üçün zəruri 

resurslar səfərbər etmək üçün və idarəetmə-inzibati qərarların qəbul olunması prosesinin 

xaotikdən yaxşı təşkil edilmiş, ardıcıl  və məntiqi prosesə çevriməsinə imkan verir. Beləliklə, 

planlaşdırma – geriyə addim  deyildir və bazar şəraitində müəssisənin inkişafı və rəqabətə 

davamlığının təmin edilməsi üçün zəruri olan gələcəyə baxışdır.  

Strategiyaya və konkret hərəkət planına malik olmayan heç bir səhmdar cəmiyyət  və 

onun heç bir bala müəssisəsi biznes nöqteyi-nəzərindən, gələcək gəlirlərin proqnozunun 

nəzərə alınması baxımından investorlar tərəfindən qiymətləndirilə bilməzlər. Belə müəssisə 

ağırlaşdırılmış öhdəçilikli activlərin sadəcə bir yığımını verir. Başqa sözlə, korporativ 

strategiyanın olması müəssisənin bazar dəyərinin formalaşmasını təmin edir. 

İnkişaf strategiyasının seçimi müəssisə restrukturlaşdırmasında əsas dəyərə malikdir. 

Dəqiq strategiyaya malik olmadan fəaliyyətdə hansısa bir əhəmiyyətli müvəffəqiyyətlərə nail 

olmaq qeyri-mümkündür, belə ki, strategiyanın uyğunluğu cari fəaliyyətin qarşıya qoyulmuş 

məqsədə uyğunluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsində vacib ölçü meyardır.  

 

 Nəticə 

  Hər bir təsərrüfat subyekti üçün qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa  səmtlənmiş və 

sərəncamlarında olan resurslardan maksimal dərəcədə effektiv istifadə edən məntiqi və 

iqtisadi düşünülmüş strategiya tələb olunur. Strategiyanın reallaşdırılmasının hər bir mərhələsi 

sonrakı mərhələlərin müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması üçün əsas yaratmalıdır. Fəaliyyətin, 

inkişafın  imkanlarını və onun təhdidlərini, həmçinin zəif tərəfləri və rəqabət üstünlüklərini 

müəyyən etməyə imkan verən ətraflı təhlil aparmaq vacibdir ki, bunun əsasında da iqtisadi 

strategiya qurula bilər. Təhlilin nəticələri əsasında məqsədlər qurula, iqtisadi strategiyanın 

reallaşdırması üzrə kompleks tədbirlər işlənib hazırlana, hərəkətlərin və prioritetlərin 

ardıcıllıqları müəyyən edilə bilər. 
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  ÖZET               

  Ülkeleri betimleyen önemli bir unsur nüfus ve demografik yapıları olmaktadır. Bu bağlamda 
ülkelerin kalkınmışlıkları ve dünya ülkeleri arasındaki yerlerinin değerlendirilmesi kişi başı 
değerlerle ifade edilmektedir. Bu çalışmada, öncelikle dünya nüfusu ve değişimi üzerinde 
durulmakta ve medeniyet tarihi boyunca nüfusun değişimi ele alınmakta ve avcı toplumdan 
itibaren tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu bağlamında enerji kullanımı ve nüfus 
arasındaki bağlantı incelenmektedir. Bu bağlamda, enerjinin yeri ve önemi, nüfusa bağlı 
olarak incelenmekte ve enerji gereksiniminin artışı irdelenmektedir. Bir başka deyişle, 
kalkınma gerekleri enerji ihtiyacı üzerinden açıklanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin kişi 
başı enerji tüketimi değerleri ve dünya ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki yeri 
incelenmektedir. Dünyada halen etkin olan bilgi çağında enerji gereksiniminin yadsınamaz 
şekilde artıyor olmasıyla enerji politikalarının dünyanın diğer dönemlerinden çok daha fazla 
önem kazandığı belirtilmekte ve dünya nüfusu ve enerji gereksinimi konusunda gelecek 
projeksiyonu verilmektedir. Böylelikle, enerjinin nüfus ve kalkınma için etkinliği ve bu 
bağlamda enerji politikalarının etkinliği açıklanmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Demografi, Enerji Ekonomisi, Enerji Politikaları, Nüfus, Uygarlık  
 
 
GİRİŞ 
 
İnsanlık için önemli bir değerlendirme kriteri nüfustur. Dolayısıyla ülkeleri de betimleyen 
önemli bir unsur nüfus ve demografik yapıları olmaktadır. Bir başka deyişle, ülke sınırları ile 
belirlenmiş alanda yaşayan insan sayısı olan ülke nüfusları ülkelerin tüm siyasasını ve 
siyasetini yönlendirmektedir. Bu çerçevede enerji politikaları için de nüfus yadsınamaz bir 
önem taşımaktadır.  
 
Ülkelerin kalkınmışlıkları ve dünya ülkeleri arasındaki yerlerinin değerlendirilmesi çoğu kez 
kişi başı değerlerle ifade edilmektedir. Örneğin; ülke kalkınmışlığının indikatörleri arasında 
kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla önemli bir gösterge olmaktadır. Benzer şekilde ülkelerin 
enerji politikaları değerlendirmesi için de kişi başı enerji üretimi, veya kişi başı enerji tüketim 
değerleri ülkelerin refah seviyelerinin irdelenmesi için önem arz etmektedir. 
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DÜNYA NÜFUSU, DEĞİŞİMİ ve UYGARLIKLA İLİŞKİSİ  
 
Öncelikle dünya nüfusu ve değişimi üzerinde durmak yerinde olacaktır. Şunu belirtmek 
gerekir ki; insanoğlu hiçbir zaman bugünkü kadar nüfusa sahip olmamıştı. Nitekim Şekil 1 de 
dünya tarihi boyunca ve Şekil 2’de de medeniyet tarihi boyunca nüfus değerlerinin değişimi 
bu durumu açık olarak göstermektedir. 
  
Milyar kişi 

 
 

Şekil 1 Dünya Tarihi Boyunca İnsan Nüfusunun Değişimi [1]. 
 
Şekil 1 incelendiğinde bu değişimin aşağıda formülü verilen Dirac Delta fonksiyonuna 
uyduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, yaşanan son çağda dünya planeti için insan nüfusu 
artış yönünde patlama olarak nitelenebilecek bir artış trendi göstermiş bulunmaktadır.  
 
                ∞ ,   t = to  
δ(t-to) =                                                               (1) 
                 0 ,   t ≠ to  
 
Burada to bulunduğumuz çağı ifade etmekte olup formül, bulunduğumuz çağa göre diğer 
çağlarda yaşayan insan nüfusunun ihmal edilebilecek kadar az olduğunu betimlemektedir. 
 
Şekil 2 incelendiğinde ise son 12 bin yılda, bir başka deyişle, Homo Sapiens’in esas itibariyle 
etkin olduğu ve eser bıraktığı süreçte değişimin yine artış trendinde olduğu gözlenmektedir. 
Şekil 2’deki grafik aşağıda formülü verildiği üzere eksponansiyel’dir. 
 
Nf(t) = Nfo ext                                                                  (2) 
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Burada t zamanı ve Nfo medeniyet tarihinin başlangıcındaki nüfusu ifade etmekte olup 
nüfusun üstel olarak arttığını ve bu artışın yadsınamaz olduğunu betimlemektedir. 

 
 
Şekil 2 Medeniyet Tarihi Boyunca İnsan Nüfusunun Değişimi [1] 
 
Öte yandan, dünya nüfusu önemli ölçüde insanlık tarihinin yaşadığı uygarlık çağları ile 
ilişkilidir denebilir. Bu durum Şekil 3’te görülmektedir. Logaritmik skalada çizilen Şekil 3 
incelendiğinde, alet yapımının etkinleşmesiyle, avcılık ve kendini savunma bağlamında 
gelişim sağlandığından nüfusta artış görülmüştür. Tarım toplumunda iş bölümü ile gıda 
temininin organize şekilde yapılması ve zayıf bireylerin, güçlü ve eğitimli gruplar bir başka 
deyişle ordular tarafından korunmasıyla nüfusta önemli bir artış trendi daha gözlenmiştir. 
Kitlesel üretimin geliştiği sanayi toplumunda ise yaşamsal gereksinimlerin yoğun üretimle 
sağlanması ve büyük toplum gruplarına ulaştırılması nüfus artışını pozitif yönde etkilemiştir.

 
Şekil 3 Uygarlık Çağlarına Göre Dünya Nüfusunun Değişimi [1] 
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ENERJİ ve NÜFUS İLİŞKİSİ 
 
Medeniyetin gelişmesi esas itibariyle enerji ile ilişkili olmaktadır [2-3]. Şöyle ki; avcı toplum 
ve tarım toplumu için yaşamın devamı için biyolojik enerji kaynağı olan gıda büyük önem 
taşımaktadır. Gıda her canlı için önemli olmakla beraber insanlar gelişen teknolojiyle gıda 
ürünlerinin yetiştirilmesini ve dağıtımını hayli kolaylaştırmışlardır. Bununla beraber, gıdanın 
yanı sıra enerji kaynağı olarak ateşin kullanımı da son derece önemlidir. Zira pişirme 
işlemiyle insan beslenmesi çeşitlenmiş ve gelişmiştir.  
 
Bir önemli husus ta ateşin kullanımıyla malzeme ve imalat teknolojisinin geliştirilmesidir. Bir 
başka deyişle, ateşin uygun şekilde kullanımı; alaşım yapılabilmesini ve yeni malzemelerin 
geliştirilmesini, döküm ve dövme teknolojisinin geliştirilmesiyle de imalat teknolojisinin 
geliştirilmesine yön vermiştir. Bu bağlamda, medeniyet de gelişmiş ve insanların ömürlerinin 
uzamasına neden olmuş ve dolayısıyla nüfusun artmasına olanak sağlamıştır. Bu husus 
özellikle sanayi Çağında kendini net olarak göstermiştir. Şekil 4’te sanayileşme çağında enerji 
talebi ve nüfus arasındaki ilişki görülmektedir. 
 
 

 
 
Şekil 4  Sanayileşme Çağında Enerji Talebi ve Nüfus Arasındaki İlişki [4,5] 
 
 
Şekil 4 incelendiğinde sanayi çağının etkin olarak kendini hissettirdiği 1800’lü yıllardan 
itibaren enerji talebi ve nüfusun birbiriyle örtüşen bir gelişim gösterdiği görülmektedir. Bir 
başka deyişle, enerji talebi ile nüfus arasında yakın bir ilişki söz konusudur.  
 
 
Sanayi çağında kullanılan enerji hayli çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bu bağlamda 
kullanılan enerji kaynakları da çeşitlenmiştir. Özellikle I. Dünya Savaşından sonra emre 
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amade baz santraların yakıtı olan fosil yakıtların kullanımı yadsınamaz şekilde artmış ve 
halen de başatlığını sürdüre gitmektedir. II. Dünya Savaşından sonra yine emre amade ve baz 
santralarda kullanılan nükleer enerjinin kullanımı ortaya çıkmıştır. 20. Yüzyılın son 
çeyreğinde de emre amade olmamakla beraber (hidrolik, biyoyakıt vb. gibi) yenilenebilir 
kaynakların kullanımı gündeme gelmiş bulunmaktadır. Şekil 5’te global enerji talebinin enerji 
kaynaklarına göre değişimi ve gelişimi görülmektedir. Şekil 6’da ise nüfusla ilişkisi 
bağlamında kişi başına enerji kaynaklarının kullanımı ve değişimi görülmektedir.  
 

 
 
Şekil 5 Global Enerji Talebinin Enerji Kaynaklarına Göre Değişimi ve Gelişimi [4,5] 
 
 

 
 
Şekil 5 Kişi Başına Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Değişimi [4,5] 
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Sanayi toplumunda enerjinin farklı şekillerinin kullanımıyla enerjinin kullanımı da 
çeşitlenmiştir. Elektriğin keşfi ve kullanımının burada yadsınamaz önemi bulunmaktadır. 
Elektrik enerjisinin kullanımının yaygınlaşması, sanayi devrimine büyük aşama kaydettirmiş 
ve toplumların yaşam kalitesinin yükselmesine büyük hizmet vermiştir. Konforlu ve kaliteli 
yaşam şartları ise nüfusun artmasına olanak vermiştir. Elektrik kullanımı öylesine bir gelişim 
göstermiştir ki; kişi başı genel enerji kullanımının artışından daha büyük bir artış kişi başı 
elektrik kullanımında görülmüştür (Şekil 6).  
 

 
Şekil 6 Dünya Kişi Başı Elektrik ve Enerji Talebinin Yıllık Değişimi [5,6] 
 
Nüfus ve enerji, günümüzde o derece birbirinden ayrılmaz iki argüman haline gelmiştir ki; 
kişi başı enerji tüketimi değerleri ülkelerin birbirlerine göre değerlendirilmesinde başat 
parametrelerden bir olmuştur. Şekil 7’de ülkelerin kişi başı enerji tüketimi görülmektedir.  
 

 
 
Şekil 7 Ülkelerin Kişi Elektrik Tüketimleri [7] 
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Şekil 7’den görüldüğü üzere, Türkiye dünya ortalaması mertebesinde bir kişi başı elektrik 
tüketimi değerine sahiptir. Oysa, AB adayı olan ülkemizin bu değeri AB ortalaması 
mertebesine çıkarması gerekmektedir. Bir başka deyişle,  kişi başı elektrik tüketimi değerini 
ikiye katlaması beklenmektedir. Nitekim Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında bu değeri iki 
misline çıkarmak bulunmaktadır.   
 
GELECEK PROJEKSİYONLARINDA NÜFUS ve ENERJİ İLİŞKİSİ 
 
Dünya için yapılan gelecek projeksiyonlarında nüfus ve enerji ve ekonomi bir arada ele 
alınmaktadır. Bu husus Şekil 8’de kendini açık ve net olarak göstermektedir. 
 

 
 
 
Şekil 8 Dünya Gelecek Projeksiyonu ve Nüfus-Enerji-GSYİH Değerlendirmeleri [8]   
 
Şekil 8’e bakıldığında dünya nüfusunun esas itibariyle OECD dışı ülkelerde artmakta olduğu 
ve bu artışın gelecek projeksiyonu içinde de yine söz konusu olacağı anlaşılmaktadır. 
Enerjinin ve GayriSafi Yurtİçi Hasıla  (GSYİH) değerlerinin ise günümüze kadar OECD 
ülkelerinde daha büyük değerlerle artarak gelmiş olmasına karşın yakın gelecekte OECD dışı 
ülkelerdeki birincil enerji kullanımı ve GSYİH değerlerinin daha büyük artışlarla öne çıkacağı 
gözlenmektedir. Bu durum günümüz siyasası ve siyasetinde de öne çıkmakta olup, örneğin; 
Afrika ülkelerine OECD ülkelerince yatırımların birbirleriyle biteviye rekabet ederek arttığı 
izlenmektedir.  
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SONUÇ 
 
Bu çalışmada yapılan inceleme irdelemeler göstermektedir ki; nüfus ve enerji kullanımı 
arasında yadsınamaz bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla da enerji politikaları nüfusa göre 
şekillenmektedir. 
 
Burada şunu belirtmek gerekir ki; Şekil 3’ten gözlendiği üzere her uygarlık çağı değişiminde 
nüfusta bir artış trendi değişimi yaşanmıştır. Halen dünyada bilgi çağı etkinlik kazanmaktadır. 
Bir başka deyişle, dünya yeni bir ileri çağa evrilmektedir. Bu bağlamda nüfusun yeni bir 
enerji artış trendi göstermesi çok muhtemeldir. Bu ise enerji gereksinimi önemli ölçüde 
arttıracaktır. Enerji gereksiniminin yadsınamaz şekilde artıyor olmasıyla enerji politikalarının 
dünyanın diğer dönemlerinden çok daha fazla önem kazanacağı söylenebilir. 
 
Şekil 8’den görüldüğü üzere nüfus; enerji GayriSafi Yurtİçi Hasıla (GSYİH) değerlerinden 
hareketle dünya siyasası ve de siyasetine ilişkin plan ve programlar gerçeklenmektedir. Bu 
bağlamda da, kalkınma programlarının nüfus ve enerji talebi çerçevesinde vücut bulacağı 
ifade edilebilir. 
  
Bunlardan daha ileri olarak dünyanın içinde yol almakta olduğu bilgi çağı ile birlikte artan 
nüfusla birlikte enerji gereksiniminin çok daha fazla artacağı beklenmektedir. Şekil 9’da bu 
durum; nüfusun 2050’lerden sonra belli bir değere yakınsaması beklenirken, enerji 
gereksiniminin sürekli artacağı öngörülmekte olduğunu göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 9 Nüfus ve Enerji Gereksinimi Projeksiyonu [9,10] 
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Gelecek projeksiyonu çerçevesinde görülmektedir ki; nüfus artışı OECD dışı ülkelerde artıyor 
olacak olup bu bölgelerle birlikte Çin’den Adriyatik’e kadar olan bölgede nüfus artışının ve 
dolayısıyla enerji talebinin artacağı söylenebilir. Bu bağlamda, yakın ilişki içinde olunan bu 
bölge için Türkiye’nin enerji-politikaları kapsamında ve bağlantılı olarak ekonomik 
politikalar çerçevesinde yeni stratejiler geliştirmesi gerekecektir. 
  
Sonuç olarak ve öz olarak denebilir ki; nüfus ve enerji politikaları arasında yadsınamaz bir 
ilişki bulunmaktadır ve enerji politikaları bağlamında ülkelerin genel siyasetleri 
şekillenmektedir.  
 
 
 
KAYNAKLAR 
 
[1] Human Population Growth and the Environment, 2004 
[2] A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerji Değerlendirmesi ve Türkiye”, 17. Uluslar arası 
      Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2011, İstanbul, 15-17 Haziran 2011, Bildiri 
      Kitabı s:11-14 
[3] A.B. Tugrul,  Enerji Ekonomisi Açısından Enerji Santrallarının Mukayeseli 
      Değerlendirilmesi, I. Uluslar arası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 
      2018, Mardin, Bildiri Kitabı, s: 591-599.  
[4] Energy, Environment and Our Future, Global Energy Consumption, PenState 
      Univ. https://www.e-education.psu.edu/earth104/node/1347  
[5] UN Data (2010).  
[6] BP Statistical Review of World Energy, 2016 
[7] http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/electricity-consumption-per-capita-in 
[8] BP Statistical Review of World Energy, 2011 
[9] UN Long Range World Population : Based on 1998 Revision 
[10] ITAS-WEC, Global Energy Prospectives 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Sayfa 18 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

OVCHULARTEPE SETTLEMENT AS A MAGNIFICENT MONUMENT OF ENEOLITHIC 

PERIOD AND EARLY BRONZE AGE 

 

EMIN MAMMADOV 

Centre of Nakhchivan Study of Supreme  

Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic 

emammadov87@hotmail.com 

 

 

 

Studying the Eneolithic Period and Early Bronze Age has always been one of the 

major problems of the Caucasus archeology. Ovchulartepe settlement is one of the 

monuments representing the both aforementioned periods in a wide range. Plenteous 

tangible cultural patterns were discovered in the settlement as a result of systematic 

archaeological investigations conducted during 2007-2013. Investigations conducted by both 

local and foreign researchers studied the remains of Ovchulartepe, ceramic products, fauna 

and flora, metal items, labour tools and so on. As a result of research work, it become known 

that people had started to settle in Ovchulartepe from  the middle of the  5th millennium BC, 

and there is a notable opportunity to study their economic and cultural relations with the 

countries of the Near East. 

Key words: Nakhchivan, Sharur district, Ovchulartepe, Eneolithic period, Early Bronze 

Age, archaeological research, building remains , ceramics 

 

Ovchulartepe settlement is one of the most widely studied monuments in ancient 

Nakhchivan. The monument is located on left bank of Arpachay river, in the north-west of 

the Dize village of Sharur region, with a total area of 10 hectares. In recent years, especially 

in 2006-2013, the international Azerbaijan-French archaeological expedition conducted 

research in this area, circular and quadratic buildings, cheramic objects, objects made of 

bronze and bones belonging to Eneolithic Period and Early Bronze Age were found. As a 

result of the research, it became obvious that that people had started to settle in 

Ovchulartepe from  the middle of the  5th millennium BC. During the excavations, two phases 

of the Eneolithic period having  completely different constructional features were found out 
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. Subdugout houses were specific for the first phase, and quadratic single and multi-storey 

houses for the second phase. Houses belonging to the first phase were constructed in a four-

cornered form, on the slope of the hill after flatting. 

Studies showed that in Ovchulartepe houses belonging to the second phase , to the 

end of the fifth millennium BC consist of brick houses built on stone foundation. Here, the 

quadratic shape of houses and the construction of the supporting walls were typical for both 

phases. Warehouses, fireplaces, workplaces and other tangible  cultural samples were 

identified. The houses of the second phase differ from the first one with their perfect 

architecture. The Architecture of the houses in Ovchulartepe was in harmony with the 

houses found in the  monuments of Azerbaijan and Eastern Anatolia (5, p. 5). 

The study of ceramic samples once again raised the importance of this monument to 

Caucasian archeology. Most of the clay dishes in the Ovchulartepe were yellow and straw 

mixed. Ceramic products mainly consisted of simple bulky bowls, clay pots and jugs. Jugs of 

this period, patterned with goat figures on are of great interest from point of craftsmanship. 

Researchers believe that the Eneolith ceramics of Nakhchivan mainly differ for being in red 

color. Red ceramics were characteristic for the monuments of South Azerbaijan and 

Nakhchivan. Red colored, polished ceramics also spread in eastern regions of the Urmia 

Basin. Research of the monuments in the territory of the Autonomous Republic shows that 

straw mixed ceramics were produced starting from the Neolithic period in Nakhchivan. 

During the excavations, painted ceramic samples were also found. Painted ceramic 

products are known to exist  in Ovchulartepe, although in small quantities. According to V. 

Bakhshaliyev, this kind of ceramics shows the ties of inhabitants with the South, especially 

Ubeyd culture. Ceramic products belonging to the Eneolithic period found in Halac, Shortepe 

and Sirab in recent years also prove such relations. In recent years, the study of 

Ovchulartepe monument in Nakhchivan allows people to get a detailed idea about the 

economy and culture of this period. 

Ovchulartepe excavations were conducted successfully. The investigation of animal 

remains found therein, along with construction and ceramic remains, shows that they, in 

about VIII-VII centuries BC, came to this area following the ancient agricultural cultures. 

Generally, recent facts confirm that the ancient cultivation cultures of  Mesopotamia 

influenced the cultures in the South Caucasus, including Nakhchivan. One of the key factors 
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that strengthened economic and cultural ties between the tribes living in Mesopotamia and 

Nakhchivan was the latter’s natural resources, particularly copper deposits. 

As it is mentioned above, Ovchulartepe settlement is also a monument of the Early 

Bronze Age. The part of this area which belongs to the Early Bronze Age is relatively subtle. 

Only remains of circular shaped buildings were discovered in the first and sixth squares. The 

features of Kura-Araz ceramics in the South Caucasus and Eastern Anatolia are already 

known. This kind of ceramics is also known as "Early Transcaucasian" or "Karaz" (5, p. 11). 

Ceramic samples are characterized by sand mixed black, dark grey polished specimens. Most 

of the forms are bulky and distinguished with certain features, especially with the "handles 

made in Nakhichevan." The ornaments consist of bulky, concave and caving geometric 

motifs. However, a group of clay vessels in Ovchulartepe combine technological and 

morphological features characteristic of the Eneolithe Period and Early Bronze Age. The 

survival of the last Eneolite and Kura-Araz culture tribes at the same time undoubtedly led to 

the adoption of certain technological approaches, to the formation of mutual relations 

between them. Presumably, Bronze Age ceramics are the result of local development of the 

previous period. 

The study of fauna and flora also plays a positive role in the study of any monument. 

From this point of view, the study of this area in the Ovchulartepe was also in the focus of 

attention. A preliminary analysis of the botanical remains of this area was made by George 

Willcox (6, p. 19 ). Most remains consist of tares and peas. Grain is represented by barley 

and small quantities of wheat. According to G. Willcoxa, these grain crops belong to local 

production. 

During the research, certain carbon analyzes were made from the excavation site. 

Analysis of the remains of wood coal gives interesting information about the ancient flora of 

this area. Initial investigations show that trees that do not exist any more in the area existed 

in ancient times (6, p. 17). 

Labor tools also played a major role in the study of Ovchulartepe settlement. Most of 

the labor tools consist of the tusks of hook made from obsidian and flint. Most of them were 

made from obsidian. There are quite a few types of obsidian tools here. They consist of hook 

tusks, knives and groomers. Researchers believe that in spite of the presence of obsidian 

deposits in and around Nakhchivan, obsidian was brought from far away to produce labor 

tools. Analysis of obsidian instruments shows that most of them were brought from the 
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Goyam Mountains. The sky and the surrounding mountains were used as pastures of the 

people living in Nakhchivan until recently. So it is absolutely natural for the half-nomad 

inhabitants of Ovchulartepe to use Goyam obsidian. 

During the 2011-2012 excavations, a large number of bronze needles remains and 

metal tools were discovered in Ovchulartepe. The unbroken tools were mostly axes. Three of 

them were flat and one was an ax with holes. According to archeologist V.B.Bachshaliyev, 

flat-shaped axes with similar view were known from the Early Bronze Age monuments of 

Nakhchivan and South Caucasus. However, the objects similar to the ax with holes are not 

known to be typical for the Eneolithic monuments. In 2010, researchers discovered molds to 

form flat- shaped ax, copper ore remains the Zirincli Eneolithic settlement, and the bellows 

ends in Ovchulartepe. The presence of the Misdaghı deposit in Nakhchivan allows the metal 

to be extracted from nearby mines and was related to local production. 

It is obvious from the above mentioned facts that the Ovchulartepe settlement is one 

of the most important monuments of the Eneolithic and Early Bronze Age in the Caucasus. 
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ÖZET 
  Sosyolojide araştırma yöntemleri, genellikle nicel ve nitel şeklinde dikotomik bir ayrımla ele 
alınır. Esasında nicel ve nitel yöntem, sosyal bilimler ve dolayısıyla sosyoloji alanındaki farklı 
metodolojik yönelimlerin bir uzantısıdır. Araştırma yöntemlerinin belli bir paradigmaya 
karşılık geldiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda nicel ve nitel araştırma yöntemlerine 
paradigmalar ekseninde bakmak gerekir. Nicel araştırma yöntemi pozitivist paradigma, nitel 
araştırma yöntemi ise anlayıcı paradigmanın sayıltılarına dayanır. Diğer taraftan nicel ve nitel 
araştırma yöntemlerini, hiyerarşik bir üstünlük bağlamında ve/veya bilimsel geçerlilik 
açısından karşılaştırmak son derece yanlıştır. Çünkü her yöntem, tabi olduğu metodolojik 
yaklaşımın gereklerine uygunluğu ölçüsünde kullanılabilir ve bilimseldir. Sosyal bilimlerde 
bilim anlayışları farklıdır. Bu doğrultuda da önemli olan araştırma konusunun, ilgili amaca 
ulaşmak için en uygun ve elverişli şekilde nasıl analiz edileceğidir.  

Nicel yönteme bağlı olarak yapılan araştırmalarda deneklerin, “bilgilerin depolayıcısı” 
olduğu kabul edilir. Araştırmanın örneklem gurubu, ulaşılmak istenen dış dünyaya ait 
bilgilerin, yani sosyal olay ve olguların aktarıcısıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde nicel araştırma 
yönteminde sosyal gerçekliğin, hiçbir müdahaleye maruz kalmadan olduğu gibi araştırılması 
ve yansıtılması için, iç ve dış faktörlerden doğabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla 
yapılandırılmış/standardize edilmiş ölçüm araçlarının kullanılması gereklidir. Nitel yönteme 
bağlı bir şekilde yapılan araştırmalarda ise görüşülen kimseler, nicel yöntemde olduğu gibi 
verilerin bir depolayıcısı gibi görülmediğinden, veriler toplanmaz, araştırma süreci boyunca 
yaratılarak oluşturulur. Çünkü nitel araştırma yöntemleri, temel olarak özne-nesne ayrımını 
kabul etmez ve metodolojisini de doğal olarak bu bağlamda kurgular. 

Görüldüğü gibi nicel ve nitel yaklaşımları birbirinden ayıran birtakım temel farklar 
vardır. Nicel ve nitel yöntemler, bağlı bulundukları paradigmaların ontolojik ve epistemolojik 
kabulleri doğrultusunda olay ve olgulara farklı bir şekilde yaklaşan metodolojik 
yönelimlerdir. Gerek nicel yöntemler ve gerekse nitel yöntemler, zihinsel ve bununla 
bağlantılı olarak eylemsel boyutta, diğer bir ifadeyle hem veri toplama aşamasında, hem de 
elde edilen verilerin kullanılması ve değerlendirilmesinde, tercih edilen veri toplama 
yönteminin araştırma düzlemine uygunluğunun yanı sıra; çok dikkatli, özenli ve bilinçli 
davranmayı, yani yapılan işin farkında olmayı gerektirmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yöntem, Nicel, Nitel, Sosyoloji. 

 

                                                             
* Bu bildiri metni, Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet 
Yayınları, İstanbul, 2018 adlı eser esas alınarak hazırlanmıştır.  
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AN EVALUATION ON THE PROBLEMS OF BASIC CHARACTERISTICS AND 
USE OF RESEARCH METHODS IN SOCIOLOGY 

 
 
ABSTRACT 
  In sociology, research methods are usually handled by a dichotomic distinction in the form 
of quantitative and qualitative. In fact, the quantitative and qualitative methods are extensions 
of different methodological orientations in the social sciences and thus in sociology. It should 
be noted that research methods correspond to a certain paradigm. In this context, quantitative 
and qualitative research methods should be considered at the axis of paradigms. The 
quantitative research method is based on the positivist paradigm and the qualitative research 
method is based on interpretivist paradigm. On the other hand, it is extremely wrong to 
compare quantitative and qualitative research methods in terms of hierarchical superiority and 
/ or scientific validity. Because each method can be used and scientifically measured to the 
extent that it meets the requirements of the methodological approach to which it is subject. 
The understanding of science in social sciences is different. What is important in this direction 
is how to analyze the research topic in the most appropriate and convenient way to reach the 
relevant objective. 

According to the quantitative method, subjects are considered to be “data storage”. The 
sample group of the research is the transmitter of the information related to the outside world, 
in other words the social events and facts. Within the framework of this approach, it is 
necessary to use structured / standardized measurement tools in order to prevent the 
negativities that may arise from internal and external factors in order to investigate and reflect 
social reality as it is without any intervention in the quantitative research method. In the 
studies conducted in a qualitative way, since the interviewees are not seen as a warehouse of 
the data as in the quantitative method, the data is not collected but it is formed by creating 
throughout the research process. Because the qualitative research methods do not accept the 
subject-object distinction and naturally establish the methodology in this context. 

As can be seen, there are some basic differences that distinguish quantitative approach 
from qualitative approach. Quantitative and qualitative methods are methodological 
orientations that approach different phenomena and events in line with the ontological and 
epistemological assumptions of the paradigms they are related to. Both quantitative and 
qualitative methods necessitate to be very careful, attentive and conscious, as well as the 
suitability of the preferred data collection method to the research plane both in the data 
collection phase and in the use and evaluation of the data obtained. 
Key Words: Method, Quantitative, Qualitative, Sociology. 
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Giriş 
  Bilindiği gibi sosyolojideki araştırma yöntemleri, zihinsel boyuta bağlı olmakla beraber 
eylemsel boyutta, nicel ve nitel şeklinde genel bir ayrıma tabidir. Bu ayrım, özellikle son 
dönemlerde nicel araştırma yöntemlerinin yanı sıra nitel araştırma yöntemlerinin de 
kullanılmaya başlanmasıyla daha da belirginleşmiştir. Esasında nicel ve nitel yöntem 
ayrımlaşmasını, sosyal bilimler ve dolayısıyla sosyoloji alanındaki farklı metodolojik 
yönelimlerin bir uzantısı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ancak günümüzde, nitel ve 
nicel araştırma yöntemlerinin yanı sıra “karma yöntem” (Bkz. Creswell, 2009: 203-223; 
Dörnyei, 2007:42-47) adı altında, her iki yöntemi birlikte kullanma yönünde de oldukça güçlü 
bir eğilim vardır.    

Yöntembilimin kapsamı içinde çok önemli bir yer tutan veri toplama araçları, laboratuvar 
deneyinden gözleme, görüşmeden belge taramasına, söyleşi çözümlemesinden örnek olay 
incelemesine yayılan bir yelpazede sıralanırlar. Dışımızdaki doğa, toplum, birey ve kültür 
alanlarının verilerini, onlara ilişkin enformasyonu hangi araçlar yardımıyla 
toplayabileceğimizi kararlaştırmak, öncelikle o alana ilişkin oluşturulan kavramsal modele, 
teoriye, bir adım sonra da, ontolojik yaklaşıma bağlıdır (Çelebi, 2004:207). Genel olarak 
sosyal bilimlerde dört ana araştırma metodundan söz etmek mümkündür. Bunlar; deneysel 
psikoloji ve kısmen sosyal psikolojide kullanılan “laboratuar deneyi”, sosyolojide ve diğer 
sosyal bilim alanlarında kullanılan “survey (saha taraması)”; sosyal antropolojide, 
etnografyada ve özellikle son dönemlerde giderek artan bir şekilde sosyolojide kullanılan 
“saha çalışması” ve son olarak tarih araştırmalarında, sosyolojide, siyaset biliminde vb. sosyal 
bilim dallarında kullanılan “tarihsel karşılaştırma” yöntemidir. Bu yöntemlerden ilk ikisi olan 
laboratuar deneyi ve survey nicel araştırma yöntemi iken, diğer ikisi, saha çalışması ve tarihî 
karşılaştırma yöntemleri nitel araştırma yöntemi içerisinde yer almaktadır. Birincisinde amaç, 
hem nicel hem de nicelleştirilebilir verilere ulaşmakken, ikincisinde amaç nitel bilgiler elde 
etmektir. Nicel araştırma sayılarla ve ölçümlerle ifade edilebilen verilerle; nitel yöntem ise 
sosyal dünyanın sayılarla ifade edilemeyen görünümleriyle ilgilidir (Dikeçligil, 2002:98,99). 

Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin hiyerarşik bir üstünlük bağlamında 
karşılaştırılması önemli bir yanılgıdır. Böyle bir tutum nicel ve nitel araştırma arasındaki 
farklılıkları anlamamıza yardımcı olmayacak ve objektif olmayan bir yargıya ulaşmamıza 
neden olacaktır. Oysaki her bir yöntem ya da teknik, ait olduğu metodolojik yaklaşımın 
gereklerine ve/veya paradigmanın yönelimlerine uygunluğu oranında bilimseldir. Çünkü 
sosyal bilimlerde bilim anlayışları, diğer bir ifadeyle sosyal bilim paradigmaları farklıdır. 
Önemli olan araştırma konusunun, ilgili amaca ulaşmak için en uygun ve elverişli şekilde 
nasıl inceleneceğidir (Dikeçligil, 2002:99,100). Bu bağlamda nicel ve nitel metodolojiler 
arasındaki farkları, kaynaklarına inmeden karşılaştırmak bizi sağlıklı sonuçlara götürmez. Bu 
da ancak temel sayıltılara gidilerek yapılabilir. Her bir yöntem, diğer paradigmanın sayıltıları 
doğrultusunda değil, içinde yer aldığı paradigma çerçevesinde ele alınmalıdır. Diğer bir 
ifadeyle, yöntemlerden birini diğer paradigmaların ölçülerini baz alarak değerlendirmek doğru 
değildir. Örneğin nitel yönteme yöneltilen en sık eleştirilerden biri, onun güvenirlik ve 
geçerlik özelliklerine sahip verileri kullanmadığıdır. Bu kavramların her ikisi de, nicel 
metodolojinin içinde bulunduğu pozitivist paradigmanın gerçekliğin doğası ile ilgili ontolojik 
sayıltısından kaynaklanır. Diğer taraftan bu duruma nitel metodoloji açısından baktığımızda, 
geçerlik ve güvenirlik meselesinin, nitel metodolojinin ilgi alanına girmediği görülmektedir. 
Çünkü nitel yöntem, objektif bilgiye ulaşmak için en uygun veri toplama araçları ve istatistik 
analizlerin neler olacağı ve nasıl olması gerektiği konularıyla ilgilenmez. Yani epistemolojisi 
gereği, mutlak anlamda “objektif” bilginin var olabileceğini kabul etmez; bu ontolojisi gereği 
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de zaten imkânsızdır. Dolayısıyla nitel araştırmalar objektif istatistikî bilgi ve değişkenlerin 
ölçülmesiyle ilgilenmez; tümele ait genelleyici, yordayıcı ve kesin bilgi peşinde değildir. 
Bilakis tikeli bütün derinliği ile anlamayı sağlayacak bilgi üretmeye çalışır (Dikeçligil, 
2002:112-114).  
 
 
Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri 
  Nicel araştırmada desen; araştırma sorularının oluşturulmasından, araştırmacının toplayacağı 
veriler, kullanacağı veri toplama yöntemleri, veri analizi ve raporlaştırma aşamalarına kadar 
tüm safhalar, araştırmacıya belirgin bir yön gösterir. Oysa nitel araştırmada, araştırılan olay, 
olgu ya da duruma göre değişebilen bir araştırma süreci söz konusudur. Nitel araştırma 
desenleri, araştırma etkinliklerinin birbiriyle tutarlı ve amaca uygun bir biçimde 
gerçekleştirilmesi açısından araştırmacıya rehberlik eder. Araştırmanın odağını, veri toplama 
ve analiz yaklaşımlarını belirlemede araştırmacıya yön göstermekle birlikte nitel araştırma 
desenleri; sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş bir yönlendirme yapmaz, araştırmacıya esnek 
bir yaklaşım sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 69). 

Anlaşılacağı gibi nicel ve nitel yaklaşımları birbirinden ayıran birtakım farklar vardır. 
Bunların belli başlılarını, bu araştırma yöntemlerinin dayandığı hususlar açısından şöyle 
sıralayabiliriz: 

Ø Nicel araştırmalarda gerçeklik nesneldir. Nitel araştırmalarda ise gerçeklik oluşturulur. 
Ø Nicel araştırmalarda asıl olan yöntemdir. Nitel araştırmalarda ise asıl olan çalışılan durumdur. 
Ø Nicel araştırmalarda değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve bunlar arasındaki ilişkiler 

ölçülebilir. Nitel araştırmalarda ise değişkenler karmaşık ve iç içe geçmiştir ve bunlar 
arasındaki ilişkileri ölçmek zordur. 

Ø Nicel araştırmalarda araştırmacı, olay ve olgulara dışarıdan bakar, nesnel bir tavır geliştirir.  
Nitel araştırmalarda ise araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır 
geliştirir. 

Ø Nicel araştırmalarda sonuçları genellemek esastır. Nitel araştırmalarda ise sonuçların 
genelleştirilmesi oldukça zordur, derinlemesine betimleme yapılır. 

Ø Nicel araştırmaların asıl amacı ileriye yönelik bir tahminde bulunmaktır. Nitel araştırmalarda 
ise tahminden çok yorumlama vardır. 

Ø Nicel araştırmalarda nedensellik ilişkisini  açıklamak amaçlanır. Nitel araştırmalarda ise 
sosyal aktörlerin bakış açılarını anlamak önemsenir. 

Ø Nicel araştırmalar kuram ve denence ile başlar. Nitel araştırmalar ise kuram ve denence ile 
son bulur.  

Ø Nicel araştırmalar kontrollü deneysel ortamlar ve ölçmeye imkân verecek yarı-deneysel 
araştırma desenleri kullanır. Nitel araştırmalarda ise araştırma problemleri kendi bütünlüğü, 
doğal şartları ve seyirleri içinde çalışılır.  

Ø Nicel araştırmalarda standardize edilmiş veri toplama araçları kullanılır. Nitel araştırmalarda 
ise araştırmacının kendisi veri toplama aracıdır.  

Ø Nicel araştırmalarda parçaların analizi ile bütünün bilgisine ulaşılabileceği inancı hâkimdir. 
Nitel araştırmalar ise yaklaşım olarak örüntülerin ortaya çıkarılmasını hedefler. 

Ø Nicel araştırmalarda uzlaşma ve norm arayışı vardır. Nitel araştırmalar ise çokluluk ve fark 
arayışı yaklaşımına sahiptir.  

Ø Nicel araştırmalarda veriler, sayısal göstergelerle ifade edilir. Nitel araştırmalarda ise 
verilerin, derinliği ve zenginliği içinde betimlenmesi amaçlanır.  

Ø Nicel araştırmalarda araştırmacı, olay ve olguların dışında, yansız ve nesneldir. Nitel 
araştırmalarda ise araştırmacı, olay ve olgulara dâhil, öznel bakış açısı devrede olan bir 
tutuma sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 49-65).  
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Görüldüğü gibi nicel araştırma yönteminde araştırmacı, başlarken oluşturduğu hipotezi 
test eder; kavramlar, farklı değişkenler biçimindedir; ölçütler, veri toplamaya başlamadan 
önce sistematik olarak oluşturulur ve standartlaştırılır; veriler, kesin ölçümlerden elde edilen 
sayılar biçimindedir; kuram, büyük ölçüde nedenseldir ve tümdengelimlidir; prosedürler 
standarttır ve yinelemeye sık rastlanır; analizde istatistik, tablolar veya çizelgeler kullanılır ve 
buradan elde edilen sonuçlar hipotezlerle ilişkiye sokularak tartışılır. Nitel araştırma 
yönteminde ise araştırmacı, verilerden yola çıkarak anlamı yakalar ve keşfeder; kavramlar, 
temalar, motifler, genellemeler ve taksonomiler biçimindedir; ölçütler özel olarak oluşturulur 
ve çoğunlukla tek bir ortama veya araştırmacıya özgüdür; veriler belgeler, gözlemler ve 
yazıya dökülmüş konuşmalar, kelimeler ve imgeler biçimindedir; kuram, nedensel olabileceği 
gibi olmayabilir de ve genellikle tümevarımcıdır; araştırma prosedürleri özeldir ve 
yinelemeye pek rastlanmaz; analiz, kanıtlardan temalar veya genellemeler çıkararak ve 
verileri tutarlı, anlaşılır bir resim oluşturacak şekilde düzenleyerek ilerler (Neuman, 
2007:233).  
 
 
Nicel Araştırma Yönteminde Veri Toplama Araçları 
  Sosyolojinin, uzun bir hazırlık döneminin arkasından modernitenin köklü değişim ve 
çalkantılı ortamında Batıda karşılaşılan toplumsal sorunlara çözüm arayışları bağlamında 
bağımsız bir bilimsel disiplin olarak varlık göstermesi, aynı zamanda deneysel ve objektif bir 
hüviyetle karşımıza çıkmasına da yol açmıştır. Öyle ki bu durum, sosyologları toplumu ve 
orada meydana gelen sosyal olaylar, olgular ve süreçleri toplumsal bir gerçeklik olarak 
incelemeye götürmüş, bu bakımdan da sosyolojide, ilk dönemlerden itibaren deneysel ve 
objektif karakterli uygulamalı bir sosyoloji eğilimi gittikçe güçlenmeye başlamıştır (Günay, 
2006:510). Bu bağlamda pozitivist epistemolojinin süre giden hâkimiyetinin sosyal bilimler 
metodolojisine etkisi, özellikle nicel araştırma yöntemlerinin kullanımıyla kendini 
göstermiştir. Nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırma deseni, “idealize edilmiş haliyle” kısaca 
şöyle özetlenebilir: Araştırmacılar teoriden çıkardıkları hipotezleri sınamaya yönelirler. Bu 
hipotezler, hipotezlerin oluşturucu bileşenleri olan kavramlar arasında nedensel ilişkilere dair 
beklentiler biçiminde varsayılmaktadır. Sosyal bilimlerdeki kavramların soyut olduğu 
inancından ötürü operasyonel tanımlamalar yapma ihtiyacı doğar; böylece onların değişim ve 
birlikte değişim dereceleri ölçülebilecektir. Veriler tarama (survey), deney vb. aracılığıyla 
toplanır. Tarama (survey) ve deney verileri toplandığında, istatistiksel analize tabi tutulur. Bu 
tür araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik, genellenebilirlik ve nesnellik pozitivist 
epistemolojiye uygun tanımlamalarla kabul gören önemli kavramlardır. Tüm araştırma 
adımları gibi bu ölçütlerin sağlanması süreci “ölçüm”e dayalıdır; sayısallaştırma ve 
nicelleştirme hedeflenir (Kuş, 2007:21). 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda nomotetik yaklaşım ile yapılan araştırmalarda 
sistematik yöntemlere dayanmanın üzerinde durulur. Bu da doğa bilimlerine başvurularak 
yapılır. Hipotezlerin “bilimsel kesinlik yasaları”na göre sınanması üzerinde yoğunlaşılır. Bu 
yaklaşım, en fazla, bilimsel testlerin inşâsı ve verilerin çözümlenmesi için nicel yöntemleri 
kullanır. Surveyler ve her türden standart niceliksel araştırma araçları nomotetik metodolojiyi 
oluşturan başat vasıtalardandır. Bunlar “genel yasalar”a göre varsayımlarını kurarlar ve sonra 
sınama yaparlar. Ayrı ayrı tekil olaylar ve durumlarla ilgileniyor oldukları zamanlarda bile 
onlara “genelin tekil örnekleri” olarak bakarlar (Çiftçi, 2003:128,129). 

Nicel araştırma geleneği içerisinde farklı yöntemler kullanılmakla beraber sosyal bilimler 
ve sosyoloji içinde en yaygın kulanıma sahip olan yöntem, “survey”lerdir. Survey metodu 



 
 

 Sayfa 28 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

Avrupa’da doğmuş olmasına rağmen, esas gelişimini A.B.D.’de göstermiştir. Günümüzde 
survey, sosyal bilimlerde ve özellikle de sosyolojide en çok kullanılan veri toplama aracı 
olması yönünden popülariteye sahip gözükmekle birlikte, kolaylıkla hatalı ya da değersiz 
sonuçlar üretebilir. Dolayısıyla surveylerin doğru bir şekilde tasarlanması gerekir (Kuş, 2009: 
44). Bu noktada; veri toplama işleminde anket ya da görüşme formlarına denekler tarafından 
verilen cevaplarla yetinmek, bir başka ifadeyle standart araçlar kullanmak uğruna sadece 
sistematik gözlemle yetinmek, güvenirlik ve geçerlik açısından yetersiz bulunduğu 
gerekçesiyle yalın gözlemden kaçınmak, gözlem tekniklerini kesin ölçmeler yapabilecek hâle 
getirmeyi önemsememek, güvenirliliği nesnelliğin ölçütü olarak almak, bir başka deyişle 
deneklerin ideolojik koşullanmalarının ürünü olan tutum, davranış ve değerlendirmelerini 
nesnel gerçekliğin kendisiymiş gibi sayıltılamanın üstüne bir de, örneklemi genişletmekle elde 
edilen verinin rastlantısallığının giderilebileceğini, böylelikle de güvenirliğin yükseleceğini 
ileri sürmek, buna karşılık geçerliğe gereken önemi vermemek, bu bağlamda nedensellik, 
olasılık, belirsizlik gibi bilim etkinliğinin ortak özsel sorunlarına eğilme gereksinimini bile 
duymamak, sosyal bilimcilerin kaçınmaları gereken tavırlardır. Unutmamak gerekir ki, 
yöntemine uygun bir şekilde bilim etkinliğinde bulunabilmek için iyi niyet ya da öyle yapıyor 
görünmek yeterli değildir. Bu nedenle her sosyal bilimci, uzmanlık alanının bilgi birikimini 
öğrenmek kadar, o bilgi birikiminin nasıl oluşturulduğu ve kendisinin bilime katkısında neyi 
nasıl yapması gerektiği konularına da önemle eğilmeli, bu konudaki temel sorunların neler 
olduğunu bilmelidir (Çelebi, 2004: 137). 

Sosyal bilime ilişkin pozitivist yaklaşım içinde gelişen surveyler, sosyal dünya hakkında 
nicel enformasyon üretir ve mevcut durumun görünümlerini betimler. Aynı zamanda açıklama 
ya da keşfetme için de kullanılır. Surveyler, genellikle çok sayıda bulunan deneklere inançları, 
fikirleri, karakteristikleri ve geçmiş ya da şimdiki davranışları hakkında çeşitli sorular sorar. 
Dolayısıyla surveyler, kişisel ifadelere dayalı inançlar ya da davranışlara ilişkin araştırma 
sorunları için uygundur. Eğer örneklem grubunun sorulara verdikleri cevaplar değişkenleri 
ölçüyorsa veriler doğru bir şekilde elde edilmiş olur. Araştırmacılar genellikle, surveylerde bir 
seferde birçok şey hakkında soru sorarlar, birçok değişkeni ölçerler ve tek bir surveyde çeşitli 
hipotezleri test ederler. Bu bağlamda surveylerde davranışlarla, tutumlarla, olgusal 
durumlarla, beklentilerle, kişisel sınıflandırmalarla ve herhangi bir konudaki bilgi 
düzeyleriyle ilgili sorular sorulabilir (Kuş, 2009:44). 

Surveylerde evren ve örneklem bulunur ve örneklemin evreni temsil etmesine büyük 
önem verilir. Çünkü amaç genelleştirilebilir veriler elde etmektir. Survey, bir problematik 
veya problemin ifadesi olan hipotezlerle başlar, ampirik ölçüm ve veri analizi ile biter. 
Dolayısıyla survey tipi araştırmalarda, araştırma desenini belirleme ve veri toplama iki temel 
adım olmaktadır. İlk aşamada araştırmacı bir araç (anket ve/veya görüşme formu) geliştirir ve 
bunu değişkenleri ölçmede kullanır. Bir survey araştırmasında değişkenler, sorular biçiminde 
düzenlenir ve bu soru formu, ön (pilot) araştırması yapılarak gerekli düzenlemelerden sonra 
son şekline kavuşturularak örneklem grubuna uygulanır (Kuş, 2009:45-48). 

Kişilerin bir olay veya olguya yönelik tutum ve davranışlarını ölçmede kullanılan en 
yaygın veri toplama araçlarından biri olan anketlerde yer alan sorular, araştırma konusunu ve 
bununla bağlantılı olarak ortaya konan hipotezleri test etmeye yöneliktir. Bundan dolayı anket 
sorularının kuramsal bağlama olduğu kadar, araştırmanın problemine, uygulama alanına ve 
örneklem grubunun özelliklerine uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Çoğunlukla 
survey metodu ile yapılan araştırmalar, nedensel bir açıklamaya ulaşmaya çalışmaktan çok, 
durum tespitine yönelik betimleyici ya da tanımlayıcı araştırmalar olarak kalmaktadır. Teoride 
kuramsal yaklaşım eksikliği, hipotezlerin test edilmeye elverişsiz bir şekilde kurulması, 
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kavramların sözlük tanımlarıyla yetinilmesi ve uygulamada yetersiz gözlem yapılması, 
tabloların açıklanmasında yalnızca sayı ve yüzdelerin aynen tekrar edilmesi gibi özellikler 
survey metoduna göre yapılan araştırmaların öne çıkan yöntem sorunlarıdır Anketin 
uygulandığı örneklem grubunun, değerlendirmelerini içinde bulundukları çevreye göre 
değiştirebilme ihtimalleri, uygulama yapılan ortam ve şartların önemini daha da 
arttırmaktadır. Bu bakımdan soruların hazırlanma sürecinde olduğu gibi uygulama 
aşamasında da araştırmanın güvenirliğini zaafa uğratacak tüm sosyo-psikolojik baskı ve 
yönlendirmelerin mümkün olduğu kadar engellenmesi, deneklerin gerçek anlamda kendilerini 
ifade etmelerine uygun bir zemin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca alan araştırmalarında 
evreni temsilen seçilen örneklemin, evreni temsil yeteneği, örneklemden elde edilen veriler 
doğrultusunda aceleci genellemeler yapılması da yöntem sorunu olarak gözükmektedir. Diğer 
taraftan gözlemci ile gözlenen arasındaki ilişki, ölçüm sonuçlarına doğrudan yansıyan bir 
etkileşimi ifade etmektedir. Gözlemcinin gözlediği şeyin yakın veya uzak çevresinde yer 
alması, ölçmeyi etkileyebilmektedir. Bu bağlamda araştırmacının gözlem nesnesi ile olan 
ilişkilerini hangi nesnellik düzeyinde tutması hususu ve bunu hangi ölçüm araçlarıyla 
sağlayacağı sorunu, sosyal bilim araştırmalarının temel yöntem problematiklerinden biri 
olarak ortada durmaktadır. Bu doğrultuda ankete dayalı ölçümlerde, ampirisist boyutun 
fazlasıyla abartılması önemli bir sorundur. Çünkü ankete dayalı ölçekler, belirli seçenekler 
düzeyinde bilimsel bir ölçüm aracı olarak kurgulanmaktan çok, paradigma düzeyinde 
fonksiyon gören birer koşullandırma aracı niteliği taşımaktadırlar. Bu özellik, ölçeklerin 
yapısı gereği, bireyi toplumsal ilişkilerden kopuk, kendine yeterli, kendi dışından 
etkilenmeyen, toplumu da kendine özgü belirleyicilikleri olmayan bir zemin şeklinde 
görmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla özellikle ülkemizde survey tipi araştırmalarda salt 
olguculukla yetinme eğilimi, metodolojik bir sorun olarak kendini göstermektedir. 
Çalışmalarda felsefî boyut ve araçların devreye sokulamaması ve sosyal olguların sadece 
tasvir edici bir yaklaşımla ele alınması sebebiyle teorik ve ontolojik temeller bakımından bir 
boşluk oluştuğu söylenebilir (Günay ve diğerleri, 2005:206-209).   

Ampirik araştırmaların nesnelliği, konudan değil, yöntemden gelen bir nesnelliktir. 
Ampirik araştırmalarda istatistik işlem sürecinde, denek hakkındaki bilgiler, olasılık yasalarını 
izleyerek, genellenebilir ve bireysel çeşitlenmelerden bağımsız beyanlara dönüştürülür. Fakat 
sonuçtaki ortalama değerler, nesnel olarak geçerli olmalarına rağmen, tekil özneler hakkında, 
diğer bir ifadeyle bu öznelerin kendilerini gerçeklikte nasıl gördükleri hakkında büyük ölçüde 
nesnel beyanlar olarak kalırlar. Çok sayıda bireyin standartlaştırılmış surveylerini yapmak ve 
sonuçları istatistik haline getirmek suretiyle ampirik yöntemler, halihazırda yaygın ve aslında 
önceden oluşturulmuş olan tutumları, incelemelerinin konusu hakkındaki perspektiflerinin 
temeli olarak kutsallaştırma eğilimindedirler. Kuşkusuz nesnel gerçeklikler, bu tutumlarda 
yansır, ancak bu yansıma çoğu kez tamamlanmamış ve tahrifata uğramış bir şekildedir. Bu da, 
nesnel gerçekliklere kıyasla, öznel kanı, tutum ve davranış kalıplarının önemini ikinci plana 
atar. Dolayısıyla nesnelliklerine rağmen, ya da aslında nesnellikleri yüzünden ampirik 
yöntemler, odaklandıkları ne ise onun nesnelliğine nüfuz edemezler. Çünkü bütün tutumlar, 
onlar için adeta eşit ağırlık taşır ve temsil ettikleri toplumsal gücün miktarına göre bu 
tutumların önemindeki çeşitlenmeler gibi temel ayrımlar, ancak anahtar grupların seçimi gibi 
ek düzeltmelerde hesaba katılır. Birincil olan, ikincil hale gelir. Böylece yöntem, hem 
nesnesini fetişleştirme hem de kendisini fetişleştirerek dejenere olma tehdidi taşır. Bu 
bakımdan çoğunlukla ampirik araştırmalarda yöntem sorunları, içerik sorunların ağır basar ve 
aslında bu ilgi, prosedürlerin mantığıyla uyumludur. Kriter olarak, çalışılacak şeydeki içkin 
çıkarın yerini sıkça, şu ya da bu yöntemle elde edilen sonuçların nesnelliği alır. Bu bağlamda 
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ampirik araştırmalarda, malzeme seçimi ve incele-menin genel yönelimi, araştırmanın 
konusunun spesifik doğasından çok daha büyük ölçüde, takip edilen prosedürlere bağlıdır 
(Adorno, 2009:174,175). 

Pozitivist metodolojide survey araştırması anket yoluyla yapılabileceği gibi “görüşme” 
şeklinde de gerçekleştirilebilir. Survey görüşmesi, görüşmecinin önceden hazırlanmış soruları 
sorduğu ve görüşülen kişinin cevaplar verdiği amaçlı bir söyleşidir. Görüşülen kişilere aynı 
grup sorular yöneltilir ve cevaplayıcılar evrenin birer temsilcisi olarak görülür. Görüşme, 
survey yürütülürken kullanılan anahtar bir veri toplama aracıdır. Görüşme soruları, örneklem 
grubunda ortak olarak paylaşılan davranışları, tutumları ve özel bilgileri içerebilir. Ana amaç, 
güvenilir gözlemler yapabilmek için istatistiksel veri üretmektir. Bu da en iyi biçimde standart 
soru formu kullanılarak yapılabilir. Çünkü standardize soru formları, görüşmeciden 
kaynaklanan hataları asgarî düzeye indirecektir. Görüşme ile yapılan surveyler, birçok sosyal 
bilimci için, yüz yüze iletişime imkân tanıması ve sağlıklı cevaplar alınabilmesi açısından 
anketlere göre daha geçerli ve güvenilir veri toplama aracı olarak kabul edilir (Kuş, 2009:50-
60). 
 
Nitel Araştırma Yönteminde Veri Toplama Araçları 
  İlk önemli nitel çalışma örneklerini, XX. yüzyılın başlarında Malinowski tarafından ve 
Chicago Üniversitesinde yapılan araştırmalarda bulmak mümkündür. Ancak nicel yöntemlerle 
hemen hemen aynı yıllarda ortaya çıkmasına rağmen nitel yöntem, uzun yıllar geri planda 
kalmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Başka bir ifadeyle 
nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları 
çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Bu da araştırmacının 
esnek olmasını, toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden biçimlendirmesini ve hem 
araştırma deseninin oluşmasında hem de toplanan verilerin analizinde tümevarıma dayalı bir 
yaklaşım izlemesini gerektirir (Yıldırım ve Şimşek, 2005:39,40).  

Nitel araştırmalar, XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gündeme gelmesine rağmen, 
genelde sosyal bilimler alanında özelde ise sosyolojide ancak son zamanlarda giderek 
yaygınlaşmaktadır. Batıda nitel tekniklerin nicel tekniklere alternatif olarak kullanılması 
1980’li yıllarla birlikte ve özellikle 1990’lardan itibaren artmış, bu duruma paralel olarak 
Türkiye’de de nitel tekniklerin kullanımı, son zamanlarda yükseliş göstermiştir (Kuş, 2006:1). 
Nitel araştırma yöntemlerinin, nicel yöntemlere alternatif olarak yaygınlaşması, basit bir 
teknik tercih olmayıp, epistemolojik-ontolojik tercihlerin -bilinçli ya da bilinçsiz- bir uzantısı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bilimler alanında, nicel araştırma geleneğinden nitel 
araştırma geleneğine geçiş, pozitivist paradigmadan alternatif paradigmalara doğru bir 
“paradigmatik dönüşüm” içinde değerlendirilebilir. Modern bilim, başlangıcından itibaren 
uzunca bir süre pozitivist paradigmanın hâkimiyeti altında kalmıştır. Her ne kadar pozitivist 
epistemolojiye alternatif yaklaşımların kökleri eskiye uzanmaktaysa da, modern bilimin 
metodolojisi üzerine etkileri sınırlı kalmıştır. Ancak bugün, yalnızca sosyal bilimler alanında 
değil, doğa bilimlerinde de pozitivist epistemolojinin eleştirildiği ve alternatif yaklaşımların 
öne çıkarıldığı paradigmatik bir dönüşümün varlığından söz etmek mümkündür (Kuş, 
2007:20). Bu bağlamda tekrar ifade etmeye çalışırsak, söz konusu paradigmatik değişimin 
sosyal bilimler metodolojisinde göze çarpan etkisi, nicel araştırma yöntemlerinin yanı sıra 
nitel araştırma yöntemlerinin de artan kullanımı olmuştur. Nitel araştırma tekniklerinin, nicel 
tekniklere alternatif olarak kullanımının temelinde, sosyal bilimlerin “onto”sunun, en genel 
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ifadeyle “sosyal olan”ın ne’liğine yönelik sayıltıların farklılaşması yer almaktadır (Kuş, 
2007:38). 

Nitel metodolojinin epistemolojisinin dayandığı ontolojik sayıltı, pozitivist paradigmanın 
evreninden çok farklı, hatta daha doğrusu, ona tamamen karşıt bir evren sunar. Nitel yönteme 
göre gerçeklik tümüyle bilinemez. Çünkü doğa veya toplum kanunları ile 
sınırlandırılamayacak bireylerin anlam dünyaları ile yarattıkları sübjektif, göreli bir doğaya 
sahip bir gerçeklik vardır. Bu ontolojik sayıltı, bizi bilginin niteliği ile ilgili epistemolojik 
sayıltılarla baş başa bırakır. Arkasından da bu bilgiye nasıl ulaşılacağını gösteren metodolojik 
sayıltılar gelir. Bu metodolojik sayıltılara göre toplumların hepsini kuşatıcı genel kanunlar 
ortaya koyan bir açıklama yapılamaz. Aynı sosyal dünyayı inceleyen iki araştırmacının aynı 
sonuçlara varması gerekmez, zaten bu imkânsızdır. İnsan ve toplumun doğası, tabii 
gerçekliğin doğasından farklıdır. Bu yüzden doğa bilimleri, insan ile ilgili bilimlere model 
oluşturamaz. Hem sosyal dünyanın çok boyutlu sübjektif yapısı, hem de değerden bağımsız 
objektif bir bilimsel çalışma yapmanın imkânsızlığı sebebiyle aynı olgu için aynı zamanda 
yapılan iki araştırmanın birebir örtüşmesi mümkün değildir. Bu tür bir çeşitlenmeyi bilimdışı 
olarak değerlendirmek doğru değildir. Aksine gerçekliğin doğasını yansıttığı için değerli ve 
bilimseldir (Dikeçligil, 2002:112,113). 

Anlaşılacağı gibi, nitel araştırma geleneğini tanımlayan temel özellikler, ontolojik ve 
epistemolojik açıdan anlayıcı/yorumlayıcı yaklaşımlara uyumludur. Bununla paralel olarak 
nitel araştırmalarda amaç, araştırma öznelerinin bakış açılarını ve anlam dünyalarını 
çözümlemektir. Bu araştırmaların en belirgin özelliği, genelde yapılaşmamış ya da yarı 
yapılaşmış olmaları ve katılımlı gözlem ya da farklı adlarla ifade edilen (derin görüşme, 
yaşam öyküsü, sözlü tarih, odak grup vb.) görüşme olarak isimlendirilen ve nicel 
araştırmalardaki görüşme tekniğinden farklı olarak daha derin, nitel veriler elde etmeyi 
amaçlayan yöntemler kullanmasıdır. Bu bağlamda nitel araştırmalarda kullanılan görüşme 
yönteminin belirleyici özelliği, görüşülenlerin anlam dünyalarını, duygu ve düşüncelerini 
anlamak, nicel görüşmelerden farklı olarak yüzeysel değil, daha derin bilgi edinmektir (Kuş, 
2009:86,87).  

Nitel araştırmada çoğunlukla; çevre, süreç ve algılara ilişkin üç tür veri toplanır. Nitel 
araştırmanın en temel özellikleri; doğal ortama duyarlık, araştırmacının katılımcı rolü, 
bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik, tümevarımcı 
analiz ve nitel veri olarak sayılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005:40,41). Nitel araştırma 
yöntemleri genellikle, üzerinde araştırma yapılan kişilerin sahip oldukları tecrübelerden doğan 
anlamları sistematik olarak inceleyebilmek; duygu, düşünce ve hisleri daha iyi anlayabilmek; 
bulgulardan elde edilebilecek hususlara derinlemesine bir bakışın sosyal gerçeği daha iyi 
yansıtacağı gibi düşüncelerden hareketle tercih edilmektedir (Ekiz, 2003:25). 

Anlayıcı/yorumlayıcı yaklaşımın sosyal bilim metodolojisindeki uzantısı olan nitel 
araştırma desenlerinde kullanılan veri toplama araçlarının en önde gelen ayırt edici 
özelliklerinden biri, sosyal bağlama göre esneklik gösteren bir niteliğe sahip olmalarıdır. Nitel 
araştırmalar, olayları, davranışları vb. hususları kendi bağlamlarında anlamaya öncelik verir. 
Bu araştırmalarda yaşam, statik olarak değil; süreçsel olarak görülmektedir. Bu bağlamda 
nitel kelimesi; nicelik, kapsam, yoğunluk ya da frekans terimleriyle kesin olarak sınanıp 
ölçülemeyen süreçlere ya da anlamlara vurguda bulunur. Gerçekliğin inşâ edilen doğasını, 
araştırmacı ve incele-nen şey arasındaki ilişkinin bildirimini ve araştırmayı şekillendiren 
durumsal baskıları önceleyen nitel araştırmacılar, sosyal deneyimin nasıl yaratıldığını ve 
anlamlandırıldığını keşfetmeye yönelik soruların yanıtlarını ararken; nicel araştırmacılar 
tersine, sürecin değil, değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin analizini ve ölçümünü 
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vurgularlar (Kuş, 2007:22,23). Dolayısıyla nitel araştırmalar; nicelik, kapsam, yoğunluk ya da 
frekans terimleriyle kesin olarak sınanıp ölçülemeyen süreçlere ya da anlamlara uygundur. Bu 
bağlamda nitel araştırmacılar, gerçekliğin inşâ edilen doğasını, araştırmacı ve incelenen şey 
arasındaki ilişkinin bildirimini ve araştırmayı şekillendiren durumsal baskıları önemser. Nitel 
araştırmalarda araştırmanın değer-bağımlı doğası vurgulanır. Nicel araştırmalarda ise bu 
durumun tersine, sürecin değil, değişkenler arasındaki nedensel ilişkinin analizi ve ölçümü 
önemlidir. Buna göre araştırma değer-bağımsız bir çerçevede olmalıdır (Kuş, 2009: 106). 

Pozitivist paradigmanın araştırma yöntemi olan nicel araştırmada, özne ve nesne arasında 
radikal bir ayrım varken, nitel araştırmalarda bir özne-nesne ayrımı ve nesnellik yoktur. 
Dolayısıyla nitel araştırmalara emik bir bakış açısı hâkimdir. Biraz daha açacak olursak; nicel 
araştırmalarda görüşülenler, verilerin bir depolayıcısı ve basitçe aktarıcısı konumundayken; 
nitel araştırmalarda görüşülenler verinin bizzat kaynağını oluşturmaktadır.  Yani veriler, 
görüşme sırasında üretilmektedir. Bu bağlamda nicel görüşmelerde “veri toplama” terimi 
kullanılırken, nitel görüşmelerde “veri yaratımı” kavramı kullanılmaktadır (Kuş, 
2009:113,114). 

Nitel veri analizi henüz tam anlamıyla standartlaşmış süreçler içermemektedir. 
Araştırmacıların benimsedikleri epistemolojik ve metodolojik yaklaşımların farklılığına 
paralel olarak nitel verileri analiz etme tarzları farklılaşabilmektedir. Nitel araştırmalar, 
temelde anlayıcı/yorumlayıcı ontolojik yaklaşımlara dayanmakla birlikte, araştırmacıların bu 
yaklaşımlar arasından yaptıkları seçim farklı olmaktadır. Örneğin etnometodolojik bir 
yaklaşımı benimseyen bir araştırmacı, dikkatini genelde süreçler üzerine yöneltmekte ve özel 
olarak “elde var bir” kabul edilen pratikleri analizinin odağına almaktadır. Diğer taraftan 
araştırmacılardan bazıları, analiz süreci için daha yüksek düzeyde bir ön yapılaşma istemekte, 
bazıları ise yapılaşma düzeyinin daha düşük tutulmasından yana tavır belirlemektedirler. 
Ayrıca epistemolojik duruşlar, nitel analiz sonucunda elde edilecek bilimsel bilginin hangi 
ölçütleri (geçerlik, güvenilirlik) karşılaması gerektiği noktasında farklılaşmaktadır. Bir nitel 
araştırma türü olarak ortaya çıkmış olan alansal yaklaşımın benimsediği, önerdiği teori-inşâ 
etme amacı, günümüzde giderek diğer tüm nitel araştırma türlerinin kendilerini “ayırıcı” kılan 
bir özellik olarak sahip çıktıkları bir nitel araştırma yaklaşımına dönüşmüştür. Böylelikle, 
tümevarımsal yaklaşımla teori-inşâ etmeye yönelme, nitel araştırmaların/nitel veri analizinin 
ayırt edici bir karakteristiği olarak kendini göstermiştir. Alansal yaklaşımın temel 
özelliklerine bakacak olursak; bu yöntem, doğrudan doğruya veri toplama süreci ile 
başlatılmakta ve bu süreçte geliştirilmeye başlanan teori ile veriler arasında sürekli 
karşılaştırmalarla ilerlemektedir. Nihai teori belirinceye kadar araştırmacı, verilerden 
hareketle geliştirdiği kategorileri, kavramları sürekli olarak verilerle karşılaştırmakta ve 
böylece verilere “uymayan”ları atabilmekte ya da değiştirebilmektedir. Amaç, alana yerleşik 
teori üretimidir (Kuş, 2006:6-11).  

Nitel çalışmaların sağladığı esneklik ve rahatlık, çoğu zaman  “kolaycılığa” yol 
açabilmektedir; bunun sonucunda ise bilimsel hassasiyet ve titizlikten uzak, “gazeteci 
röportaj”larının ötesine geçemeyen çalışmalarla karşılaşılmaktadır. Batıda sosyal bilimler 
alanında nitel yöntemlerin yaygınlaşmasına paralel biçimde, nitel araştırma yöntemlerini konu 
alan metot ve metodoloji kitapları hızla artmıştır. Bu süreçte, nitel araştırma yapmaya 
araştırmacılar tarafından gösterilen ilgi, çoğunlukla hangi veri toplama tekniğinin kullanıldığı 
üzerinde odaklanmış, “analiz” sürecine aynı düzeyde ilgi gösterilmemiştir. Nitel anlayışa 
sahip araştırma desenlerinde veri analiz sürecinin, metodolojik yaklaşımı gereği, 
sayısallaştırmayı öncelikli hedef olarak almaması, “bilimsel” ölçütlerden yoksun olduğu 
anlamına gelmemektedir. Son yıllarda ise sosyal bilim araştırmacılarının,  “nitel veri toplama 
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yöntemleri”nin yanı sıra “nitel analiz” sürecinin kendisine de odaklanmaya başladıklarını 
görmekteyiz. Araştırmacılar, artan biçimde, verilerini nasıl analiz ettiklerinin (hangi analiz 
yaklaşımının ve analiz tekniklerinin kullanıldığı) hesabını vermektedirler. Söz konusu hesap 
verebilirliği şeffaflaştıran en önemli araç ise bilgisayar destekli nitel veri analizi 
programlarıdır (Kuş, 2006:1-3). 
 
Nicel ve Nitel Veri Toplama Araçlarının Kullanımına Yönelik Sorunlar 
  Daha öncede belirtildiği gibi XX. yüzyılın başlarında “survey” denilen ve sayıca oldukça 
fazla denekler üzerinde yapılan araştırmalar, sosyal olay ve olguların betimlenmesi, 
aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasında önemli bir sosyolojik araç olmuştur. 
Standartlaştırılmış görüşme formları, kapalı uçlu soru şıkları, örneklem ve istatistik 
değerlendirme, bu amaca yönelik sosyal araştırmaların yapılmasında en önemli vasıtalar 
olarak kullanılmıştır. Diğer taraftan anlayıcı/yorumlayıcı sosyoloji geleneği, bu yönelime 
karşı çıkışın ilk adımını oluşturmuştur. Nitel bilgi eğilimi, XX. yüzyılın sonlarına doğru 
sosyal bilimlerde çok derin değişiklikler meydana getirmiştir. Bu doğrultuda son yıllarda, 
değişik araştırma alanlarında nicel yaklaşımlar tek başına yeterli olmaktan çıkmış gibi 
görünmektedir. Nitel yaklaşıma yönelmede özellikle ölçek ve testler gibi standartlaştırılmış 
araçlarla yapılan araştırmaların kişilere söz hakkı tanımaması ve araştırmanın deneklere 
sunulan seçeneklere verilen cevaplara indirgenmesi eleştirisi önemli ölçüde rol oynamıştır. 
Buna karşılık sosyal olay ve olguları, standartlaştırılmamış gözlemlerle ve açık uçlu sorularla, 
günlük sosyal yaşamın doğallığı içinde anlamaya çalışmak tercih edilmeye başlanmıştır 
(Akyüz, 2005:109,110). 

Görüldüğü gibi Batı sosyolojisinde nicel ve nitel saha araştırma metotları, sosyolojinin 
ortaya çıkış dönemlerine kadar uzanan yıllardan itibaren tartışma konusu olmuştur. Bu 
bağlamda nicel yöntemin egemenliği karşısında, nitel yöntem son dönemlerde kendisine yer 
açmaya başlamaktadır. Esas olan nicel ve nitel yöntemi, metodolojileri ve dolayısıyla 
paradigmaları içinde incelemektir. Yani her metot, kendi zihinsel atmosferi içinde anlaşılma-
ya ve açıklanmaya çalışılmalıdır. Böylece, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birinin 
mutlak üstünlüğüne dayanan önermelerden kurtularak yeni ve farklı bir perspektif 
oluşturulabilir. Çünkü metotlar, kendi paradigmaları içinde anlaşılmaya çalışılmadıkça, 
sağlıklı bir işbirliği kurulması da mümkün değildir (Dikeçligil, 2002: 97).  

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri, farklı iki dünya görüşü veya paradigma üzerine 
oturur. Dolayısıyla bu iki farklı paradigmayı, birbirine kıyasla “iyi” ya da “kötü” şeklinde 
karşılaştırmaya tâbi tutmak doğru değildir. Önemli olan, çalışma konusuna uygun ve yapılan 
işin bilincinde olarak, her iki yöntemi de sosyal bilim araştırmalarında etkili ve yaratıcı olarak 
kullanabilmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2005:65). Diğer taraftan sosyoloji ilerledikçe, her 
metodolojik birleştirme çabasının da, pek başarılı sonuçlar verdiği söylenemez. Nicel 
yöntemleri ayrıcalıklı kılmak ne kadar yanlışsa, nitel yöntemleri ayrıcalıklı kılmak da o derece 
yanlıştır. Sosyolojinin çok çeşitli ve sayıda araştırma alanının ve problemlerinin istatistikten 
büyük yardımlar bekleyemeyecek durumda olduğunu görmemek kadar, sosyoloji de 
istatistiğin önemini yadsımak da doğru değildir. Sosyologun her zaman toplumsal 
fenomenlerin somut bir tasvirine yönelmesi gerektiğini düşünmek kadar soyut modellere 
ulaşmayan her araştırmayı bir kenara atmak da anlamsızdır (Boudon, 1991: 120). Nicel ve 
nitel yöntemler, bilimin temel ilkelerini paylaşmasına rağmen kayda değer farklılıklar 
gösterirler. Her ikisinin de güçlü yanları olduğu gibi zayıf tarafları da vardır. Nicel veri 
toplama araçlarının çoğu, veri özetleyicidirler. Büyük resmi görmek için verileri özetlerler. 
Nitel yöntemler ise tersine, en iyi veri çoğaltıcılar olarak düşünülebilirler. Veriler arttığında, 
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olayların anahtar yönlerini daha net görmek mümkün olur (Neuman, 2007:20). Dolayısıyla 
nicel ve nitel araştırma yöntemlerini hiyerarşik bir üstünlük karşılaştırmasının konusu olarak 
ele almak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Çünkü araştırmalarda kullanılan her bir yöntem 
veya tekniğin bilimselliği, ait olduğu metodolojik yaklaşımın gereklerine veya paradigmasının 
yönelimlerine uyumlu olup olmaması ile ilgilidir. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemine 
göre yapılan bir araştırmaya nicel, nicel yönteme göre yapılan bir araştırmaya da nitel 
yöntemin eleştirilerini kullanmak doğru değildir.  

Survey yöntemi, Türk sosyolojisinde bir ölçütler dizisi olan sayıltılar doğru dürüst bilinip 
açığa çıkmadığı için metodolojik anlamda tartışılamamış ve çoğu zaman ölçüt, mevcut 
araştırmalar olmuştur. Bu sebeple de örnek olarak alınan araştırmalardaki hatalar sürekli 
tekrarlanarak çoğalmış, neredeyse meşruiyet kazanmıştır. Örneğin bugün survey yönteminin 
esasını oluşturan evren ve örneklem bilgisi, çoğu araştırmada yüzeysel bir biçimde 
geçilmekte; kategorik sorular sorulmasına ve sıralama veya aralıklı ölçeklerin 
kullanılmamasına rağmen anket için verilerin geçerliği ve güvenirliğinden 
bahsedilebilmektedir. Surveyi bilimsel anlamda geçersiz kılacak bu tür birçok hata 
yapılmaktadır. Diğer taraftan nitel yöntemle yapılan araştırmalarda aynı kaderi paylaşmaya 
başlamıştır. Moda haline gelen “sözel tarih” gibi nitel araştırma yöntemleri, bağlı bulunduğu 
paradigmanın bağıntısı dikkate alınmadan gelişigüzel bir şekilde uygulanmaktadır. Aynı 
şekilde yöntemleri bir arada kullanma modasını ifade eden “melez yöntem” kavramı da 
kaynağından koparılmış ve metodolojik arka plandan yoksun bir biçimde çoğu araştırmacı 
tarafından kullanılma yoluna gidilmiş ve aslında sadece yapay bir gerekçe olarak işlev 
görmeye başlamıştır (Dikeçligil, 2002:120-122).  

Sosyal olanı olgu olarak mı, yoksa inşâ edilmekte olan olarak mı görmekteyiz? Bu iki 
sorunun şıkları arasındaki kesişmeler karşımıza iki araştırma yöntemi kümesini 
çıkartmaktadır: Nicel ve nitel yöntemler. Nicel yöntemler, sosyal olanı “konu” olarak 
görürken ve verinin ölçülmesi ve sayısallaştırılması fırsatı sunarken; nitel yöntemler, veriyi 
sözelleştirme eğilimini sergiler. Nicel yöntemler, araştırmacı ve konusu arası geniş bir 
mesafenin varlığını sayıltılarken; nitel yöntemler, bunun olumsallığını sorgular. Nicel 
yöntemler, nesnelliği mümkün ve istenilir görürken; nitel yöntemler, bunun tam aksi yönde 
bir tavır belirler. Bu iki yöntem arasındaki farklar listesini daha da uzatmak mümkündür. Ne 
var ki aralarındaki tüm bu farklılıklara rağmen söz konusu iki yöntemin bir arada 
kullanılışında önemli olan, hangi yöntemin, hangi tür araştırmanın hangi aşamasında ve ne tür 
bilgi edinmek için kullanıldığının farkında olmaktır. Bu da ancak ontolojik, epistemolojik ve 
metodolojik yaklaşımlar temelindeki tercihlerimizi belirlemekle mümkün olabilir (Çelebi, 
2004:228,229).  

Nicel ve nitel yöntemlerin iki zıt kutbu temsil eder nitelikte ve araştırmacılara “ya bu ya 
o” biçiminde sunulması doğru değildir. Böyle bir yaklaşım bu yöntemlerden biri ya da 
diğerini fetişleştirmektedir. Araştırmacı, metodolojik yaklaşımıyla tutarlı bir biçimde bu 
yöntemlerden birini ya da diğerini kullanabildiği gibi, her ikisini de yine metodolojik tercihini 
unutmadan bir arada kullanabilir. Aslında araştırmacı, yöntemleri nasıl kullanıyor olursa 
olsun, elde edeceği verileri başta belirlediği kavramsal çerçevenin içine oturtmadığı sürece, ne 
bu veriler anlam ifade eder, ne de araştırmacı, açıklama yapma imkânını elde etmiş olur (Kuş, 
2009: 184-186). Nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanılmasındaki en önemli sorun her 
ikisinin de farklı varsayımlara dayanmasıdır. Ancak son dönemlerde özellikle sosyoloji de 
nicel sonuçları destekleme, teyit etme, açıklama ve yeniden yorumlamak için, nicel 
araştırmaya yönelik denenceler ortaya koymak maksadıyla ve nicel veri toplamaya temel 
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teşkil etmek amacıyla, nicel ve nitel yöntemler, aynı araştırma sürecinde bir arada 
kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005:65).  

Sadece sayısal olan, tümdengelimci, bilinen yöntemlere dayalı olan verilerin bilimsel 
olduğu algısı yanlıştır. Bilimsel düşünce, araştırılan problemin doğasına uygun yöntemlere ve 
süreçlere açık olmayı, titiz ve sistematik veri toplamayı ve veriye dayalı sonuçlara ulaşmayı 
gerektirir. Son dönemlerde yükselen pozitivizm karşıtı eğilimlerle birlikte ampirik 
araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarına yönelik eleştiriler artmaya başlamıştır. Bunun 
yerine farklı bir bakış açısını yansıtan (katılımcı gözlem, açık uçlu sorularla oluşturulan 
formlar vb.) yeni araştırma yöntemleriyle sosyal gerçekliği anlama yönündeki çabalar öne 
çıkmaktadır. Çünkü ampirik çalışmalarda ölçme tutkusu, bir kesinlik tutkusuna dönüştüğü 
zaman, değer yargılarına bağlanan bir ideoloji haline gelebilmektedir. Böyle bir tutum, ölçüm 
dışı kalan unsurları görmezden gelmeyi ya da hata payı adı altında yok saymayı beraberinde 
getirebilmektedir (Günay ve diğerleri, 2005:205, 206). Bu bağlamda günümüzde sosyal 
bilimler alanında pozitivist metodolojiye dayalı olarak yürütülen nicel araştırma yönteminin 
yoğun bir şekilde eleştirilmesi ve ona alternatif olarak anlayıcı epistemolojiye dayalı nitel 
yöntemlerin kullanıldığı araştırmalara duyulan ilginin artması, kuşkusuz sosyal bilimler 
metodolojisine önemli katkılarda bulunmuştur. Aslında nicel araştırma yönteminin veri 
toplama aracı olan surveyler, genellikle “tanımlama” aşamasında kalmaktadır. Hâlbuki bu 
araştırmalar, bağlı bulunduğu pozitivist paradigmanın gereğince, bilimin nihai amacına uygun 
olarak “açıklama” yapmayı hedeflemelidir. Çünkü pozitivist gelenek, sosyal hayatın işleyişin-
deki nedensel yasaları talep etmektedir. Bunun aksine genellikle survey tipi araştırmalar, 
ayrıntı niteliğinde ve son derece dar kapsamlıdır. Bu tür araştırmalardaki açıklama eksikliği 
ise, teorik yaklaşım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü “teorik” kavramı, “literatür 
bilgisi”ni karşılayacak biçimde anlaşılmaktadır. 

Araştırma yönteminin nicel ya da nitel olması, veri toplama aracının yapılandırılmış ya 
da yapılandırılmamış veya yarı-yapılandırılmış olması, standardize bir soru formunun 
kullanılması ya da daha esnek biçimde açık-uçlu soruların yöneltilmesi, deneklerin cevapların 
bir aktarıcısı olarak ya da katılımcı olarak görülmesi, verilerin toplanması ya da yaratılması 
vb. konular metodolojik yöntem farklılıkları olarak karşımıza çıkmakla birlikte, gözden uzak 
tutulmaması gereken husus elde edilen verilerin sadece, görüşülen kişilerin “hakikatini” bize 
vereceğidir. Oysa bilim adamının amacı, gerçekliğin bilgisine (bilimsel bilgiye) ulaşmaktır. 
Bu amaç dikkate alınmadığında bilim adamı, basit bir fonograf olarak kalacaktır. Dolayısıyla 
özellikle nitel araştırmalarda, araştırma öznelerinin bakış açıları doğrultusunda sosyal dünyayı 
anlama ve yorumla-anın ötesinde, bilimin nihai hedefi olan “açıklama”ya ulaşabilmek için 
sosyal yapıyı dikkate almak ve elde edilen verilerin bu yapıyla ilişkiler çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerekir. Bunun içinde, araştırmacının başta belirlediği bir teorik 
yaklaşımdan ya da kavramsal çerçeveden hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Eğer bu 
yapılmazsa, alana çıkıldığında sınırsız sayıda veri ile karşı karşıya kalınacak ve analiz 
sırasında bu verilerin sınırlandırılması işleminde zorluklar yaşanacaktır (Kuş, 2009:182,183). 

Sosyoloji, verileri toplama, onları istatistik olarak düzenleme ve onlar arasındaki 
bağlantılardan sonuç çıkarma faaliyetinin ötesinde, verilerin anlamlarının anlaşılması ve 
sonuçların anlamlı bir şekilde yorumlanmasını sağlamalıdır (Rickman, 2000:166). Ancak 
pozitivist epistemolojinin bir uzantısı olarak nicel araştırmalarda nesnel ve genellenebilir 
veriler elde etmek uğruna araştırma süreci tamamen yapılandırılmış ve standardize bir 
biçimde yürütülmektedir. Bu anlayış, ontolojik açıdan nesnel ve olgusal düzeyde var olduğu 
kabul edilen gerçekliğin bilgisinin, araştırma sürecinden kaynaklanacak olası bozucu 
etkilerden en az etkilenecek biçimde, bozulmadan, çarpıtılmadan “olduğu gibi” elde 
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edilebileceği görüşüne dayanmaktadır. Oysaki temel yanlışlık ya da eksilik, bu tarz bir 
nesnellik anlayışından kaynaklanmaktadır. Sosyal gerçekliği kendisine konu edinen bir 
araştırmacı, kendisi de bu sosyal gerçekliğin bir parçası olduğundan, bu tarz bir nesnellik 
anlayışı baştan hatalı olmaktadır. Çünkü sosyal gerçekliğin nesnel bilgisine ulaşmayı 
hedefleyen bir araştırmacı, bu nesnelliğe, kullanacağı yöntemin standardizasyonu yoluyla 
değil; kendisinin de bir üyesi olduğu bu gerçekliğe dair kendi duruşunu netleştirip, açıkça 
tanımladığı takdir de ulaşabilecektir. Böyle bir araştırmacı, ontolojik ve epistemolojik 
yaklaşımların bilincinde olan ve tüm araştırma sürecinin kurgulanmasında self-refleksiviteye 
sahip olan bir tavır ya da tutum sergileyecektir. Bu bağlamda da nesnellik, zaten var ve elde 
edilebilir bir şeymiş gibi görülmek yerine inşâ edilen, kurulan bir şey olarak algılanacaktır. Bu 
tarz bir yaklaşım araştırmacıyı, nesnelliğin hiçbir biçimde elde edilemeyeceği anlayışıyla 
hareket eden nitel araştırmalar konusunda da daha dikkatli kılacaktır (Kuş, 2009:186,187). 

Bilim adamı elde edeceği verilerin oldukça idiosantirik bir biçimde kalmasını istemediği 
sürece, mutlak bir şekilde genelleştirilebilir nitelikte veriler elde etmeyi isteyecektir. 
Araştırmanın türü ne olursa olsun bilim adamı elde edeceği verileri daha geniş bir sosyal 
bağlama oturtmak ve anlamlı kılmak istediği sürece genelleştirilebilirlik de her zaman istenilir 
bir amaç olacaktır. Genelleştirilebilirliğin sadece nicel yöntemle elde edilen sayısal nitelikteki 
veriler yoluyla elde edilebileceği anlayışı doğru değildir. Nitel araştırmacıların çoğu, 
genellenebilirlik ilkesine karşı çıkmakla birlikte, son zamanlarda yapılan nitel araştırmalara 
bakıldığında, bunların araştırma bulgularının sınırlı sayıda bir örneklemi resmediyor olmaktan 
kurtulabilmesi için daha geniş örneklemlerde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu bağlamda 
da, bilgisayar programları aracılığıyla, geniş sayıda örneklemlerden elde edilen verilerin nasıl 
analiz edileceği, nasıl sınıflandırılıp şematize edileceği vb. konularda önemli bir nitel veri 
analiz literatürü oluşmuştur. Dolayısıyla nitel araştırmalardaki genelleştirilebilirliğe yönelik 
bu eğilim, bilim adamının elde edeceği verileri daha geniş bir sosyal bağlama oturtarak 
anlamlı kılma ve karşılaştırma yapabilme amacından kaynaklanmaktadır. Böylece sosyal 
gerçekliğin daha derin, zengin ve detaylı bilgilerine ulaşmak mümkün olacaktır (Kuş, 
2009:187,188). 

Nicel yöntemle gerçekleştirilen araştırmalarda, veri toplama aracının yapılanmış ve 
standardize bir şekilde kurgulanmasının, tek başına görüşülenleri kısıtlayıcı ya da yönlendirici 
bir etkiye sahip olduğunu söylemek zordur. Esas önemli olan nokta, soru formunun dikkatlice 
ve amaca uygun bir biçimde hazırlanmasıdır. Diğer taraftan bireylerin anlam dünyalarını 
ortaya çıkarmaya çalışan nitel yöntemle oluşturulan veri toplama araçlarında açık-uçlu 
soruların kullanılması, görüşme sürecine esneklik kazandırıp, görüşülenlere daha fazla 
kendilerini ifade etme imkânı tanımakla birlikte görüşmenin amacından uzaklaşma riskini de 
bünyesinde taşımaktadır. Dolayısıyla nitel veri toplama aracındaki açık-uçlu soruların amaca 
uygunluğu büyük öneme sahiptir. Çünkü her ne kadar nitel yöntemler esnek ve bağlamsal bir 
biçimde yürütülüyor olsalar da, başta belirlenen bir kavramsal çerçeveden hareket edilmez ve 
planlı bir şekilde yürütülmezse elde edilecek veriler sağlıklı bir şekilde analiz edilemezler. 
Diğer bir ifadeyle nitel yöntemlerin kullanıldığı araştırmaların esnek ve bağlamsal olmaları, 
bu araştırmaların plansız bir biçimde yürütülmelerini değil, tam tersine çok daha planlı ve 
sistemli bir şekilde işletilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla nitel yöntemle elde edilen 
veriler, bireylerin anlam dünyalarına, anlam yapma süreçlerine ve deneyimlerine ilişkin 
“zengin”, “derin” ve “detaylı” hususlar ortaya çıkarsalar bile, bu veriler kendi başına hiçbir 
şey ifade etmez. Veriler, kavramsal çerçeveden hareketle oluşturulmuş olan hipotezlerin ya da 
beklentilerin test edilmesi amacıyla toplanmış olduğu takdirde bilim için anlamlı hale 
gelecektir (Kuş, 2009:188-190). 
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Görüldüğü gibi gözlem araç ve tekniklerinin araştırma konusuna, kuramsal perspektif 
veya sistematik çerçeveye uygunluğu, oldukça önemli bir yöntem meselesidir. Ancak, çoğu 
kez gözlem araçlarının yaklaşımla uyumlu olması da sorunu çözmeye yetmemektedir. Bunun 
yanı sıra, alan araştırmalarında uygulanan gözlem araç ve tekniklerinde, araştırmacının çok 
dikkatli davranması gerekmektedir. Şöyle ki, mesela katılımcı gözlemde araştırmacının rolü 
ve pozisyonu, bakış açısının değişmesine yol açabilmektedir. Çünkü katılımcı gözlemde, 
katılımın dereceleri, gözlem konusuna farklı yönleriyle yaklaşmayı mümkün kılmaktadır. 
Araştırmacının konuya “içeriden” veya “dışarıdan” bakması sorunun niteliğini de 
etkilemektedir. İçeriden bakış, konunun rutin bir parçası olma rolünü beraberinde getirirken, 
dışarıdan bakış ise yaşanan sosyal durumla bağlantılı bir rolü bulunmamaya ve dolayısıyla da 
konuya yeterince nüfuz edememeye neden olmaktadır. Diğer taraftan gözlem araç ve 
teknikleri, araştırma desenine göre farklılaşabilmektedir. Bu doğrultuda konunun özelliği, 
farklı gözlem araçlarını gerektirebilmektedir. Örneğin sayıca küçük ve homojen gruplar 
üzerine yapılan araştırmalarda, bizzat araştırılan grupların içinde bulunarak gözlem yoluyla 
veri toplamak en sağlıklı yoldur. Küçük gruplarda nicel yöntemlerin uygulanması veya geniş 
topluluklarda nitel yöntemleri kullanarak veri toplama-ya çalışmak, önemli yanlışları da 
beraberinde getirmektedir (Günay ve diğerleri, 2005: 203-204). 
 
 
Sonuç 
  Genel olarak nicel yönteme bağlı olarak yapılan survey araştırmalarında deneklerin, 
“bilgilerin depolayıcısı” olduğu kabul edilir. Diğer bir ifadeyle araştırmanın örneklem gurubu, 
ulaşılmak istenen dış dünyaya ait bilgilerin, yani sosyal olay ve olguların aktarıcısıdır. Bu 
doğrultuda nicel araştırma yönteminde, sosyal gerçekliğin, hiçbir müdahaleye maruz 
kalmadan olduğu gibi araştırılması ve yansıtılması için, iç ve dış faktörlerden doğabilecek 
olumsuzlukları engellemek amacıyla yapılandırılmış/standardize edilmiş ölçüm araçlarının 
kullanılması gereklidir. Nitel yönteme bağlı bir şekilde yapılan araştırmalarda ise görüşülen 
kimseler, nicel yöntemde olduğu gibi verilerin bir depolayıcısı gibi görülmediğinden, veriler 
toplanmaz, araştırma süreci boyunca yaratılarak oluşturulur. Çünkü nitel araştırma 
yöntemleri, temel olarak özne-nesne ayrımını kabul etmeyen bir sayıltıya dayanmakta ve 
metodolojisini de doğal olarak bu bağlamda kurgulamaktadır. 

Sonuç olarak, nicel ve nitel yöntemler, bağlı bulundukları paradigmaların ontolojik ve 
epistemolojik sayıltıları doğrultusunda olay ve olgulara yaklaşan metodolojik yönelimlerdir. 
Dolayısıyla nicel ve nitel araştırma yöntemleri bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Gerek 
nicel yöntemler ve gerekse nitel yöntemler, zihinsel ve bununla bağlantılı olarak eylemsel 
boyutta, diğer bir ifadeyle hem veri toplama aşamasında, hem de elde edilen verilerin 
kullanılması ve değerlendirilmesinde, tercih edilen veri toplama yönteminin araştırma 
düzlemine uygunluğunun yanı sıra; çok dikkatli, özenli ve bilinçli davranmayı, yani yapılan 
işin farkında olmayı gerektirmektedir. 
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ÖZET 
  Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışından günümüze kadar geçen gelişim 
sürecinde “sosyoloji” ve “metodoloji” kavramları, birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde 
gündeme gelmiş ve sürekli tartışma konusu olmuştur. Sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı 
olmasını sağlayan unsurun da onun metodolojisi olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. 
Çünkü sosyolojiye özgünlüğünü veren ve onu başta felsefe olmak üzere diğer sosyal bilim 
dallarından ayıran husus, sosyolojinin toplumsal olay ve olguları araştırmada kullandığı 
yöntemlerinin farklılığı ve buna bağlı olarak da sosyal gerçekliği ele alış tarzıdır. Bu 
bağlamda sosyolojik geleneklerin ayrışmasında da ontolojik ve epistemolojik sayıltılar kadar 
etkili olan diğer ve belki de en önemli faktör metodolojik yaklaşımlardır. Aynı şekilde, ana 
sosyolojik paradigmaların altında yer alan sosyal teorilerin, diğer bir ifadeyle inşâ edilen 
sosyolojik kuramların birbirinden değişik yollarda ilerlemesinin temel nedeni de onların 
“sosyal”i araştırma yöntemlerinin, yani metodolojilerinin farklılaşmasıdır. Dolayısıyla hem 
genel olarak paradigmatik düzeyde ve hem de ona bağlı olarak sosyal teori düzeyinde 
metodoloji, oldukça belirleyici bir etkiye sahiptir. 

Farklı sosyoloji anlayışlarının olaylara ortak bir yöntemle yaklaşmaları söz konusu 
değildir. Yine belli bir sosyoloji anlayışının aralarında bir ayrım yapmaksızın sosyal olay ve 
olgulara değişik yöntemlerle yaklaşması da olası değildir. Bu nedenle sosyolojide yöntem, 
sosyoloji anlayışlarıyla birlikte değişmektedir. Dolayısıyla üzerinde konsensüs sağlanmış tek 
bir sosyolojik yöntemden söz etmemiz mümkün değildir. Çeşitli sosyoloji anlayışlarına bağlı 
olarak farklı sosyoloji yöntemlerinin bulunması aslında doğaldır. Çünkü konusu gereği 
sosyolojide sosyal gerçekliği açıklamaya ve anlamaya çalışan çeşitli teoriler inşa edilmekte ve 
bu kuramlar da metodolojik farklılaşmaları neden olmaktadır. Aslında sosyolojik bilgi, hem 
teori hem de metodolojik gelişmeler yoluyla elde edilmektedir. Bu anlamda hem sosyolojik 
teori, hem de sosyolojik metot adeta bir madalyonun iki yüzü gibidir. Sosyoloji teorilerinin 
felsefî temelleri, sosyologların hem verilerini toplama yollarına ve veri tipine etki etmekte, 
hem de teorik formülasyonlarını belirlemektedir. Bu bağlamda sosyolojik çalışmalarda belli 
bir araştırma yönteminin kullanılması, insan ve topluma ilişkin belirli ön varsayımların kabul 
edilmesi anlamına gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Teori, Metodoloji, Paradigma, Sosyoloji. 
 
 
 

                                                             
* Bu bildiri metni, Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet 
Yayınları, İstanbul, 2018 adlı eser esas alınarak hazırlanmıştır.  
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF SOCIOLOGICAL THEORIES IN THE 

CONTEXT OF SOCIAL SCIENCE PARADIGMS 
 
ABSTRACT 

 
From the development process of sociology as a scientific discipline up to now, the 

concepts of sociology and methodology came to the fore as intertwined with each other and 
has been the subject of constant debate. It would not be wrong to say that it is its methodology 
that makes sociology an independent branch of science because the point that gives its 
specificity to sociology and that distinguishes sociology from the other social sciences is the 
methodological difference sociology uses while searching sociological events and phenomena 
and the way it deals with social reality. In this context, the other and perhaps the most 
important factor that is as effective as the ontological and epistemological assumptions in the 
separation of sociological traditions is the methodological approaches. Similarly, the main 
reason why social theories under the main sociological paradigms, in other words, the 
sociological theories built in different ways, proceeds in different ways is the differentiation 
of their social research methods, that is, their methodologies. 

Similarly, the main reason why social theories under the main sociological paradigms 
progress in different ways is the differentiation of their social research methods, that is, their 
methodologies. Therefore, in general, the methodology at the paradigmatic level and 
correspondingly at the level of the social theory, has a decisive influence. 

It is not possible for different sociological approaches to approach events in a common 
way. It is also unlikely that a certain sociological approach comes up events and phenomena 
in different ways without any distinction. Therefore, the method in sociology changes with the 
understanding of sociology. Therefore, it is not possible to talk about a single sociological 
method with consensus on it. In fact, it is natural that there are different methods of sociology 
depending on various sociological approaches, because in accordance with its subject, various 
theories are tried to explain and understand social reality in sociology and these theories are 
caused by methodological differentiations. In fact, sociological knowledge is obtained 
through both theory and methodological developments. In this sense, both sociological theory 
and sociological method are almost like two sides of a coin. The philosophical foundations of 
sociological theories influence the ways in which sociologists collect data and the type of 
data, as well as their theoretical formulations. In this context, the use of a certain research 
method in sociological studies means the acceptance of certain pre-assumptions about human 
and society. 
Key Words: Social Theory, Methodology, Paradigm, Sociology. 
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Giriş 
Bilindiği gibi genel olarak sosyal bilimlerde, özelde de sosyolojide bilim yapma 

çabasında iki ana eğilimin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle birbiriyle 
mücadele içerisinde olan iki paradigma tipinden söz etmek mümkündür: Pozitivist Paradigma 
ve Anlayıcı/Yorumlayıcı Paradigma. 

Sosyolojiyi doğa bilimlerine ve onların yöntemlerine göre yapılandırma amacında olan 
ve bu doğrultuda da “fizik”in temsil ettiği bilimin yöntemleri ve mantıksal formunun sosyal 
olayların araştırılmasında da kulanılabileceğini iddia eden, bu bağlamda da bilimin her türlü 
bilginin temeli olduğunu kabul eden, tümel, evrensel, nesnel ve nomotetik bir bilim tasarısının 
sınırlarını belirleyen ve geliştiren pozitivist sosyolojiye göre özne-nesne ayrımı 
temellendirilmesine bağlı olarak nesne, öznenin dışında bir gerçekliğe sahiptir. Dolayısıyla 
pozitivist araştırma yönteminde “sosyal”, nesneler gibi ele alınmış ve nesnelliği sağlamak 
amacıyla insan, toplumun dışında tasarlanmıştır. Çünkü sosyolojiyi doğa bilimlerini baz 
alarak kurmak isteyen ve sosyolojinin doğa bilimlerinde olduğu gibi nesnesini, yani toplumu 
ele alması gerektiğini ileri süren pozitivizme göre ancak bu şekilde sosyoloji, nesnesinin 
nesnel bilgisi elde edebilir. Anlayıcı/Yorumlayıcı sosyolojinin temel argümanı ise tarihe ve 
topluma dönük bilimlerin konu ve yöntemlerinin doğa bilimlerinin konu ve yöntemleri ile bir 
tutulamayacağıdır. Çünkü doğal dünya sadece dışarıdan gözlenebilir ve “açıklanabilir”; 
toplumsal dünya ise ancak içerden gözlenebilir ve “anlaşılabilir”; toplumsal dünyada olgular 
arasındaki ilişki amaçsaldır ve değerlere dayanmaktadır. Anlama ve yorumlama kavramı 
üzerine kurulan, içsel faktörleri öne çıkaran ve bu doğrultuda insan davranışlarının arkasında 
yatan anlam ve ruhu ortaya çıkarmayı amaçlayan anlayıcı/yorumlayıcı sosyolojiye göre 
sosyolojik yöntemin amacı bireyin davranışını anlamaktır. Bu da ancak idiografik, öznelci ve 
inşâcı bir anlayışla mümkündür. Toplumsal dünyada tekillikler olduğundan genelleme 
yapmak doğru değildir. Dolayısıyla insandan bağımsız bir dış gerçeklik yoktur. İnsanların 
bizzat kendileri, anlamlandırmaları vasıtasıyla sürekli olarak ve yeniden gerçekliği inşâ 
ederler. Çünkü insan, yapısı gereği maddenin aksine bir takım anlam bilinçlerine sahiptir. 
Toplumsal yasalar, belirli bir kültürel sisteme dayandıklarından dolayı genel ve evrensel 
değildir ve doğa yasalarından farklıdır. Ayrıca toplumsal alan, anlam yüklü olduğundan verili 
bir doğal gerçeklik gibi incelenemez. 

 
Sosyal Bilim Paradigmaları ve Sosyolojik Kuramlar 
Sosyolojik kuramlar bakış açıları itibariyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Paradigmaların 

ontolojik, epistemolojik ve metodolojik sayıltıları, ilgili paradigmaya bağlı olan kuramların 
toplumsal gerçekliği algılayış tarzlarına ve bilim yapma biçimlerine etki etmektedir. Bu 
bağlamda kuramların; gerçekliğin doğası, olgular arasındaki ilişkiler, toplumun doğası, 
bilginin kaynağı, bilimin ne olduğu, araştırma sürecinin nasıl olması gerektiği, araştırmanın 
amacı vb. konulardaki yaklaşımlarına, dâhil oldukları paradigmanın bakış açısı büyük ölçüde 
yansımaktadır (Can, 2005: 10). 

Sosyal bilimlerin doğa bilimleri kadar eski olduğunu ve ikisinin de kabul edilebilir 
“modern” haliyle Rönesans sonrası döneme kadar götürülebileceğini iddia eden (2005:430) 
Giddens’a göre sosyal teorinin mevcut evresinde sürekli iki eksen etrafında dönüp 
durmaktayız: İnsanî toplumsal etkinliğin karakteri ve doğa bilimlerinin mantıksal formu. 
Bunlar birbirlerinden tamamen bağımsız çabalar değildir, aksine ortak bir problemler 
havuzundan beslenirler. Çünkü hermeneutik sorunların felsefî bir doğa bilim anlayışının 
zorunlu bir parçası olması gibi, nedensel analizi dışlayan sosyal bilimsel kavramların 
sınırlılıkları da aynı ölçüde açıktır. Doğa bilimleri ve sosyal bilimler, karakteristik özellikleri 
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birbirinden bağımsız olarak şekillenen ve bu yüzden sonradan bir araya getirilip 
karşılaştırılabilecek farklı iki entelektüel çaba olarak görülemez. Sosyal bilimciler, doğa 
bilimlerindeki gelişmeleri izlemelidir; ancak, bir doğa bilim felsefesi de sosyal teorinin 
problemleri karşısında belirli bir tavra sahip olmalıdır (Giddens, 2005:451). 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren sosyal bilimlerdeki hâkim paradigma olan 
pozitivizme yönelik eleştiriler başlamıştır. Bu eleştiriler Dilthey tarafından sistematik hale 
getirilmiş ve Max Weber anlayıcı/yorumlayıcı paradigmanın en önemli temsilcilerinden biri 
olmuştur. Bu paradigmanın çağdaş dönemdeki temsilcileri ise anlayıcı/yorumlayıcı 
paradigmanın “ideal tip” anlamındaki özelliklerini taşıyan iki karşıt teorik yaklaşımı temsil 
etmektedir.  

Comte çizgisinde gelişen pozitivist sosyolojinin en önde gelen temsilcisi Durkheim’dan 
sonra, bu geleneğin ikinci büyük ismi olan Parson’ın işlevselci yaklaşımı, XX.  yüzyıl 
sosyolojisinde pozitivizmin temsilcisi olmuştur. Pozitivist paradigma içerisinde zamanla 
birlikte, yapısal işlevselcilik kadar olmasa da, alışveriş kuramı ve çatışma teorisi de etkisini 
göstermiştir. Pozitivizm, sosyoloji anlayışını büyük ölçüde biçimlendiren paradigma 
olmuştur. Ancak pozitivist sosyoloji her zaman aynı etkisini koruyamamıştır. İki ana 
paradigma arasında göreli üstünlüklerin yaşandığı dönemler vardır. Sosyolojide nitel yöntem 
esas alınarak yapılan çalışmalar, Chicago Okulu’nun etkisiyle XX. yüzyılın ilk çeyreğinde 
popüler olmuştur. 1940’lar ve 1950’lerde nicel metotlar; 1960’lardan sonra ise nitel araştırma 
yöntemlerine dayanan çalışmalar ivme kazanmıştır.  

Sosyal bilimlerde paradigmaların üstünlük mücadelesi, 1960’larda Kuhn’un Bilimsel 
Devrimlerin Yapısı adlı eseriyle büyük ölçüde sona ermiş; sosyal bilimlere sadece bir 
paradigmanın hâkim olamayacağı, ancak birbirleriyle yarışan paradigmaların bulunabileceği, 
bilim adamları tarafından çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu dönemle beraber yeni yaklaşımların 
da ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüzde pozitivizm, postpozitivizm, eleştirel teori ve 
inşâcılık bunlar arasında sayılabilir. Ancak ilk üçü arasındaki farklar, epistemolojik 
düzeydedir. Ontolojik anlamda kategorik bir fark olduğu söylenemez. Bu bağlamda ilk üç 
yaklaşım ontolojik olarak realizmin farklı çeşitlenmeleridir. Ontolojik temeli farklı olan tek 
yaklaşım ise inşâcılıktır. O da, anlayıcı/yorumlayıcı paradigmadan kaynaklanan bağdaştırıcı 
bir tutumu yansıtır. Görüldüğü gibi sosyolojik kuramlar, karşıtlıktan çok, bağdaştırıcılığa 
yönelmişlerdir. Paradigmaların epistemolojilerindeki bu eklektik yaklaşım, doğal olarak 
metodolojilerine de yansımıştır  (Dikeçligil, 2002: 114-116).  

Son dönemlerde dünya genelinde sosyal bilimlerde temel değişimler yaşanmıştır. 
Sosyoloji uzunca bir süre “ortodoks konsensüs” olarak adlandırılabilecek yaklaşımın bir dizi 
kabulünün etkisi altında kalmıştır. Bu yaklaşımın felsefî tarafında “naturaizm” vardır. 
Ortodoks konsensüste, farklı yorumlarla, sosyolojinin doğa bilimleriyle oldukça benzer 
epistemolojik bir çerçeveyi paylaştığına inanılır. Metodolojik tarafta “işlevselcilik” vardır. 
Ortodoks konsensüse dâhil olanlar yapısal-işlevsel açıklamaların, sosyolojik açıklamanın 
özünü oluşturduğunu düşünürler. Toplumsal değişme tarafında “evrimcilik” vardır. Bununla 
ilişkili olarak ortodoks konsensüsün dördüncü ve son özelliği de “sanayi toplumu teorisi”dir. 
Bu teori ile sanayileşmenin modern tarihin temel dönüştürücü gücü olduğu, onun bu süreci 
yaşayan her toplumda genellikle benzer sonuçlar yarattığı ortaya konur. Özellikle 1970’lerden 
sonra ortodoks konsensüs önemli eleştirilere uğramış ve başlıca temsilcileri de dahil olmak 
üzere, hemen herkes tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Bu süreçte sosyal teori, birçok 
farklı rakip okullara bölünmüş, yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, sanki 
sosyal teori parçalanmış unsurlardan oluşan değişken bir manzara olarak kalacakmış gibi, 
sanki ortodoks konsensüs bir kez bozulduğunda artık sosyolojiyi bir arada tutacak hiçbir şey 
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kalmayacakmış, hatta farklı sosyal teori tipleri arasında diyalog imkânsızmış gibi 
görünmüştür. Günümüzde ise sosyal teoriyi yeniden kurma yönünde önemli girişimlerde 
bulunulmuş ve bunlar bir ölçüde başarılı da olmuştur (Giddens, 2005:559-561). Bu doğrultuda 
yaşadığımız yüzyılda son derece kompleks bir yapıya sahip olan sosyal olay ve olguların 
çözümlenmesine yönelik özgün ve çağdaş sosyal teorilerin geliştirilmesi bağlamında oldukça 
yoğun bir sosyolojik çaba kendisini hissettirmektedir. 

Kuram, fenomeni ve fenomenler arası ilişkiyi açıklama ve tahmin için sistemli görüş 
sunan, birbiriyle bağıntılı kavramlar, tanımlamalar, açıklamalar ve öneriler setidir (Erdoğan, 
2007:97).  Bu bağlamda kuram, sosyal gerçekliğe ilişkin, zihnimizde oluşturduğumuz, 
mantıklı bağlantılar içindeki denenceler topluluğudur (Çelebi, 2004:132). Toplumsal kuram 
ise toplumsal dünya hakkındaki bilgileri özetleyen ve düzenleyen, birbiriyle bağlantılı fikirler 
sistemi olarak tanımlanabilir. Bilim adamları, dünyanın nasıl işlediğini açıklamak için yeni 
kuramlar inşâ ederler (Neuman, 2007:76). Aslında Popper’ın ifadesiyle kuram, “dünyayı 
kuşatmak, aklileştirmek, açıklamak ve ona egemen olmak amacıyla attığımız ağlardır” ve 
bilim adamları durmaksızın bu ağın gözlerini daraltmaya çalışırlar (Popper, 2005:83). 

Her bir sosyolojik kuram, toplumun farklı bir cephesini aydınlatır. Sosyologlar, 
araştırmalarını yaparken veya sosyal olayları değerlendirirken ele aldıkları konulara zihinleri 
boş olarak yaklaşmamakta ve incelemekte oldukları olayın belirli bir yönü üzerinde 
odaklanmaktadırlar. Yani sosyologlar konulara bazı kabullerle yaklaşmakta, bazı araştırma 
yöntemlerine ağırlık vermekte ve bazı özel sorulara cevap aramaktadırlar. Bu bağlamda 
sosyoloji alanındaki araştırmalar, sosyolojik kuramların geliştirdiği şekilde olaylara bakış 
tarzlarına dayanmaktadır. Kuramlar, bunları açıklama yoluyla sistemli bir şekilde ortaya 
koyarak; toplumdaki farklı bakış açılarına, iddialarına ve gözlemlerine karşılık gelirler. Bu 
bağlamda sosyolojik kuramlar, kabul veya varsayımlarını sistematik olarak geliştirerek 
toplumsal hayatı kapsamlı olarak anlatır, davranış ve toplumların işleyiş şekilleri ile ilgili yeni 
genel anlayışlar getirirler. Bu anlayışlar da ileriki dönemlerde zamanla, birçok 
araştırmacıların düşüncelerini etkileyebilirler (Wallace ve Wolf, 2004:3,4). Esasında 
sosyolojik teoriler, temelde gerçek olarak kabul ettiği bir takım felsefî ve metodolojik 
sayıltılara dayanan, toplumsal etkileşim alanının doğası, kalıpları ve dinamikleri üzerine 
sistematik açıklamalar ve öngörüler ortaya koyan; çok çeşitlilik gösteren ampirik durumları 
anlamaya ve açıklamaya yarayan soyut yorumlamalardır. Dolayısıyla teoriler, belli bir 
konuyla ilgili durumların adı olan “kavram”lar, bu kavramların “tanım”ları ve bu 
tanımlamalara dayalı “önerme”lerden oluşan genellemelere dayanırlar (Arslantürk ve 
Amman, 1999:381).  

Her bilim dalı gibi sosyoloji de teoriye dayanmaktadır. Çünkü somut olguların kavramlar 
aracılığı ile aralarında bağlantılar kurulması suretiyle bir tür soyutlaştırılmasından ibaret olan 
teori, aynı zamanda deneye imkân veren bir alanda sistematik tahmin ve açıklamalar getiren 
ve kavramlardan oluşan düşünsel bir vasıta işlevi görmekte; toplumsal fenomenler arasındaki 
karmaşık ilişkileri ancak teoriler aracılığı ile bir paradigma ya da düşünsel bir “model”e 
oturtmak ve böylece araştırmaya sistematik bir fikrî derinlik ve genişlik kazandırmak 
mümkün olmaktadır. Kısacası, bilimde ve özellikle de sosyolojide teorik yaklaşım oldukça 
önemlidir ve esasen pratiğe el atması sebebiyle ampirik yaklaşım, ondan bir kopuşmuş gibi 
görünse de gerçekte ampirik araştırmalar, yüzeyselliğe saplanma tehlikesinden kurtulmak için 
ona sonuna kadar dayanmak zorundadır (Günay, 2006:510,511). 

Sosyolojide birbirinden farklı birçok kuramsal yaklaşımlar bulunmaktadır. Kuramsal 
ayrılıkların doğa bilimlerinde bile çözümlenmesi zor bir konu olduğunu kabul ettiğimizde, 
sosyolojide inceleme alanıyla ilişkili karmaşık sorunlar yüzünden özel zorluklar olduğunu 
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gözden uzak tutmamalıyız (Giddens, 1997:15). Kaldı ki, sosyolojideki kuramsal bakış 
açılarının doğası gereği soyut olması ve bununla bağlantılı olarak sosyolojinin bütününe 
hâkim olan tek kuramsal yaklaşımın olmayışı, diğer bir ifadeyle birbirinden farklı teorilerin 
olması bir eksiklik değil; tersine rakip kuramların mücadeleleriyle ortaya çıkan canlı ve 
sürekli gelişen bir atmosferi oluşturması nedeniyle bir avantaj olarak değerlendirilebilinir. 
Diğer taraftan toplum karmaşık bir bütündür ve tek bir kuramsal bakış açısının, sosyal yapıyı 
ve bu yapıdaki ilişkileri her yönüyle açıklaması mümkün değildir. Bu bağlamda sosyoloji 
teorilerinin çeşitliliği, araştırmalarda faydalanılabilecek zengin bir birikim sağlarken, 
sosyolojik çalışmaların yaratıcı bir düzlemde ilerlemesine de zemin hazırlayacaktır (Giddens, 
1997:578). Her teori, genellikle sosyal hayatın belirli yönlerine vurgu yapmaktadır. İnceleme 
alanının özelliğine yönelik yaklaşımlar doğrultusunda bir yönden öne çıkan bir teori, diğer 
yönlerden geri kalabilir (Shepard, 2010:24). Dolayısıyla sosyoloji teorilerini birbirlerine 
“üstünlük” çerçevesinde değerlendirmek doğru değildir. 

Kuramlar, sabit ve donuk ya da genel geçer çerçeveler değildir. Aksine kuramlar, tarihsel 
ve toplumsal evrimin gerekli sonucu olarak bilimlerdeki evrimlere göre değişiklik gösterirler. 
Bu değişme durumu onların geçici olduklarını göstermekle birlikte, ilgili sosyal gerçekliği 
açıklamaya yardımcı olmalarına ve geçici kesinlik taşımalarına engel teşkil etmez. Kuramın 
genel ya da genel olanı yansıtan bir özelliği vardır ki, bunu bu zamana kadar yapılan 
gözlemler, düşünceler ve bilimsel bilgiler sağlar. Bu nedenle toplumsal kuramların her 
toplumda dayandığı genel geçer olma-yan ama genel olan yönleri vardır. (Arabacı, 2009:101-
104). 

Sosyolojik Kuramları Farklılaştıran Boyutlar 
Sosyolojik kuramları birbirinden ayıran başlıca boyutlar arasında, dört önemli unsur 

vardır. Bunlar, onların “konuları”, yaklaşımlarının gerisinde yatan “kabulleri”, toplumsal 
kuramın yanıtlayabileceği ya da cevaplaması gerektiğine inandıkları “sorunların türleri” ve 
bildirimiz açısından da en önemli husus olan sahip oldukları “metodolojileri”dir.   

Sosyoloji, toplumlarda ortaya çıkan kapsamlı değişimleri anlama çabasının sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Ancak bu çaba, yalnızca büyük ölçekli değişimleri değil, aynı zamanda 
insanların en özel ve kişisel özelliklerinde gerçekleşen hususları da barındırmaktadır 
(Giddens, 1997:15). Bu bağlamda konuları bakımından kuramsal bakış açıları, toplumsal yapı 
ve rollerin geniş ölçekli özellikleri ile ilgilenen “makro sosyoloji” ile kişiler arası teke tek 
karşılaştırmalar, insan etkileşiminin ayrıntılarıyla ilgilenen “mikro sosyoloji” olmak üzere 
ikiye ayrılır. İşlevselcilik ve çatışma kuramı, toplumsal yapının ve toplumsal kurumların genel 
yapısının kapsamlı özellikleri ile ilgilenen iki yaklaşımdır. Bütün sosyolojik konuların en 
geniş kapsamlısı olan toplumsal evrim tartışmaları, işlevselcilik ve çatışma kuramı 
bağlamında yer almaktadır.  Makro sosyolojik kuram temsilcileri, bireysel psikolojiye değil; 
toplum içindeki örgütler ve kurumlar ile bunların içinde bireylerin oynadıkları kendilerine 
biçilmiş rollere dikkat ederler. Bireysel eylemin itici güçlerini çözümlemeyle fazla 
uğraşmazlar. Simgesel etkileşimcilik ve fenomenolojinin bakış açıları ise en ince ayrıntılarına 
kadar insan etkileşimini incelemektedir. Bu mikro sosyolojik yaklaşımlarca kullanılan 
kavramlar, toplumsal yapının çeşitli yönlerini sınıflandırmak yerine, insanların belirli 
hareketlerini anlamayı sağlayacak bir şekilde işlev görürler (Wallace ve Wolf, 2004: 6,7). 

Sosyolojik kuramlar, kabulleri açısından özellikle, insan davranışının, aslında belirlenmiş 
ve böylece ilke olarak önceden bilinebilir olduğunu düşünenler ile insanın yaratıcılığını ön 
plana çıkaranlar olarak birbirinden ayrılırlar. En belirgin karşıtlık, bir yanda işlevselcilik ve 
rasyonel seçim kuramları; öte yanda, sembolik etkileşimcilik ve fenomenoloji arasındadır. 
İşlevselciler, davranışı önceden belirlenmiş ve dolayısı ile ilke olarak tamamen açıklanabilir 
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olarak görmektedirler. Çatışma kuramcılarının genel ve açıklayıcı önermeler arayışı, 
davranışın genel olarak belirlenmiş ve önceden bilinebilir olduğu varsayımını taşımaktadır. 
Çatışma kuramcılarının ağırlık verdiği görüş açısı, kendi çıkarlarını sağlamaya çalışan 
“amaçlı bireyler ve topluluklar”dır. Aynı husus, rasyonel seçim kuramcıları için de geçerlidir. 
Buna karşılık, işlevselciler daha çok bir toplum veya toplumsal kümenin genel değerlerini ve 
normlarını teşhis etme ve tanımlamaya ilgi duyarlar ve olaylarda bunların oynadıkları rolleri 
çözümlerken davranışı daha edilgin olarak görürler. Sembolik etkileşimciler ile 
fenomenologlar bireyi etkin veya yaratıcı olarak ele alan görüşün, davranışı önceden bilmeyi 
ve bilimsel sosyoloji yasalarını geliştirmeyi imkânsız kıldığına inanırlar. Böylece, sembolik 
etkileşimciler davranışta sık sık tekrar eden önemli hususların varoluşunu inkâr etmemekle 
birlikte bir etkileşim sırasında insanların anlamı yorumlamasında yaratıcı yaklaşımlarına 
ağırlık verirler. Onlar, öğrenilmiş tavır alışları ve anlamları içeren “ben” ile yenilikçi ve 
önceden kestirilemeyen “ben” arasında ayırım yaparlar. Fenomenoloji de, devamlı olan 
yorumlama ile ilgilenir; ancak fenomenologlar bu iki beni karşılaştırmaktan daha çok, anlam 
çıkarmaların ve kabullerin yaygınlığına işaret ederler. Onlara göre bütün toplumsal dünyamız, 
toplum deneyimimiz ve toplumsal etkileşimimiz nesnel olarak gerçek olmayıp, zamanla inşâ 
etmekte olduğumuz şeylerdir. İşlevselcilik, az çok açık olarak, insanların güdülerinin ve 
davranışlarının, esas itibariyle, içselleştirdikleri toplumsal değerlerin bir işlevi olduğunu kabul 
eder. Başka bir deyişle, insanların temel amaçları onların belirli bir toplum içerisinde doğmuş 
olmalarıyla oluşur; bağımsız olarak var olmazlar. Toplumsal olarak aşılanmış değerler öne 
çıkarılır. Çatışma kuramcıları, çıkarları, bütün toplumlarda ortak ve her durumda insan 
davranışının gerisindeki başlıca güç olarak görürler. Çatışma kuramcılarının belli bir topluma 
özgü değerleri tartışırken genellikle yaptıkları şey, bu değerlerin, gerçek çıkarları konusunda 
insanları yanıltmaktaki rolünü tasvir etmektir. Sembolik etkileşimcilik, değerleri “birinci ben” 
içine sinmiş olarak görür; bu bakış açısına göre çıkarlar dikkate alınmaz. Fenomenoloji de 
insanların başkalarının belirli durumda belirli şekillerde davranacaklarına inandıklarını ileri 
sürerken, çıkarlardan çok değerlere ağırlık verir ve davranışın gerisindeki bu güveni insan 
davranışının temeli olarak kabul eder. Rasyonel seçim kuramcıları ise insanların tercihlerini 
belirleyen toplumsal değer ve zevklerden söz ederler; ama uygulamada iddialarını, evrensel 
olduğuna inanılan ve dolayısıyla kolaylıkla kabul edilen toplumsal kabul ya da statü gibi 
amaçlara dayandırırlar. Bu bakımdan çatışma kuramının evrensel çıkarlar düşüncesine daha 
yakındırlar (Wallace ve Wolf, 2004: 8,9). 

Sosyolojik kuramların bakış açılarının birbirlerinden ayrıldığı bir husus da; özellikle daha 
çok olguları “tanımlama”yı mı ya da “açıklama”yı mı veya “önceden bilme”yi mi 
tasarladıkları yönündeki amaçlarıdır. Sosyolojik kuramların başlıca bakış açıları arasında 
amaçlar; metodoloji ve bakış açısının toplumsal bilim için bilimsel bir modeli kabul edip 
etmemesiyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda sembolik etkileşimcilik ve fenomenoloji göreli 
olarak en fazla tanımlayıcı çözümlemeye ağırlık vermiştir. Fenomenolojinin olayları 
tanımlama endişesi, gerçeklikle ilgili genel ve nesnel yasalar olabileceği fikrini 
reddetmesinden kaynaklanır. Sembolik etkileşimci bakış açısını kullananlar ve savunanlar, 
genel tanımlayıcı savların, insanların deneyimlerinin çoğunu dikkate almayıp gözden 
kaçırdığı için yanlış ve yetersiz olduğunu düşünme eğilimindedirler. Ancak, bu tanımlamalar, 
günlük gözlemlerde gözden kaçabilen birçok etkenleri ve olayları dikkate almak suretiyle, 
anlayışımızı çok derinleştirebilir. İşlevselcilik, çatışma ve rasyonel seçim kuramları olayları 
daha genel ilkelerle açıklamayı amaçlarlar. Çatışma kuramcıları genellikle önceden tahmin 
sayılabilecek önermeler çıkarmakla beraber, bu tahminleri belirli tarihsel olaylara kadar 
uzatmazlar. Çalışmaları, “ideoloji” ya da “yabancılaşma”dan söz ederken, bir ölçüde yeniden 
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tanımlama getirir ama esas ilgi alanları olayların ve kurumların, farklı kaynaklara sahip farklı 
toplulukların eylemleri ve çıkarları tarafından, teknolojideki değişimler, ekonomik örgütleme, 
merasimler ve fikirler tarafından nasıl yaratılmış olduğu ile ilgili açıklamalardır (Wallace ve 
Wolf, 2004: 14-16). 

 
Sosyolojik Kuramların Metodolojileri 
Olgusal ilişkileri, hipotezler yardımı ile test etmek üzere ileri sürülmüş bir açıklama 

sistemi olarak, çok sayıda teori vardır. Bu açıklama sistemini hipotezler yardımı ile sınayacak 
yollar da birden fazladır. Farklı teoriler, farklı metodolojik yaklaşımları içerir. Bu yüzden 
sahada kullanılan yöntem, sınayacağı teoriyle, bu sınamanın nasıl olacağının zihinsel ve 
eylemsel boyutlarını gösteren metodolojiyi birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir 
(Dikeçligil, 2002:105).  Bu bakımdan sosyolojik kuramları birbirinden ayıran en önemli 
hususlardan biri de bağlı bulundukları araştırma yöntemleri; özellikle de “tümdengelimli” ya 
da “tümevarımlı” düşünüşü kullanmaları arasındaki tercihleridir. Tümdengelimli yaklaşımda, 
bir araştırmaya, problemini açıklayıcı önermeler ile başlanır ve mantıksal muhakeme yolu ile 
bunun deneysel sonuçlarına varılır. Buna karşılık tümevarım yaklaşımını kullanan 
araştırmacılar gözlem yaparak, verileri toplayarak işe başlarlar ve çözümlemeye açıkça 
tanımlanmış bir varsayımla başlamanın çok katı bir yaklaşım olduğunu ve konuların önemli 
yönlerinin ihmal edilmesine neden olacağını düşünürler. Onlara göre bir konuyu veya durumu 
doğru bilmeye çalışmak ve gerçekte olmakta olan şeyin anlatımını ve açıklanmasını yavaş 
yavaş inşâ etmek çok daha sağlıklıdır. Bu yaklaşımda anahtar kavramlar, tümevarım, özelden 
genele bir sonuç çıkarmayı içerdiği için, araştırma sürecinin son çözümlemesinde ortaya 
çıkar. İşlevselcilik, çatışma kuramı (Frankfurt okulu hariç) ve rasyonel seçim kuramı önceki 
ve daha genel önermelerden mantık yolu ile kanıtlar ve varsayımlar çıkardıklarından esas 
olarak tümdengelimcidirler. Sembolik etkileşimcilik ve fenomonolojik yaklaşım ise, ilk önce 
bir durumu gözlemleyip deneyimledikten sonra neler olup bittiğini tümevarım yolu ile 
çıkarırlar. Sembolik etkileşimcilere göre tümdengelimli akıl yürütme, yanlış olarak, eylem ve 
yorumlamanın daha önceki olaylar tarafından belirlendiği basite indirgemeci yoludur. 
Toplumbilimciler, bunun yerine, -her şeyden önce katılımlı gözlemle- insanların belirli 
durumlarda olup bitenleri nasıl gördüklerini ve buradan nasıl sonuca vardıklarını anlama 
üzerinde yoğunlaşmalıdır. Fenomenologlar; tümdengelimli kuramların, genel olgucu 
(pozitivist) yasayı ileri sürerek, sınanabilir genellemeler çıkarılabilecek tek bir nesnel 
gerçekliğin var olduğu yanılgısını içerdiğine inanırlar. Tümdengelimli model, eleştirel 
kuramcılar tarafından da farklı nedenlerle kabul görmez. Bu gurupta yer alan sosyologlar 
“geleneksel” ya da “pozitivist” dedikleri kurama, tümdengelimli kanıtlarının tarafsız olarak 
değerlendirilebileceğini ileri sürdüğü ve saf bilgiyi amaçladığı için itiraz ederler. Ancak, 
sembolik etkileşimcilik veya fenomonolojik yaklaşım gibi tümevarımlı bir yöntemi de tasvip 
etmezler. Bu görüşte olanlar, katılımlı gözlemi ve fenomenolojiyi, sezgiye dayandığı için 
sağlıklı bir veri toplama aracı olarak görmezler. Onların eleştirel kuramı, gerçek ile değerin 
birbirlerinden ayrılmaz olduğunu kabul ederek kendi pozitivist karşıtı yaklaşımlarını içerir. 
Eleştirel kuramcılar, özellikle toplumsal olayları, kendilerinin, günlük gerçeklikten farklı ve 
ondan üstün olan tarihsel imkânlar görüşüne bağlarlar ve seçenekleri ölçmede bir standart 
olarak aklın önemine inanırlar. İlke olarak, sosyolojide tümevarımcı kuramcılar niceliksel 
teknikleri genellikle tasvip etmezler. Sembolik etkileşimciler niceliksel tekniklerin, gözlemci 
ile araştırılmakta olan hayat alanı arasına mesafe koyduğunu ve ölçüm aletleri içinde olmayan 
önemli anlam yönlerini gözden kaçırdığını düşünürler. Fenomenologlar, toplumsal olgunun 
tarafsız olarak ölçülebileceğini ifade eden bu tekniklere güvenmezler ama bazıları, onların 
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sınırlılıklarının farkında olunursa faydalı olabileceklerine inanırlar. Ancak, tümevarım ile 
niceliksel yöntemlere güvensizlik arasında zorunlu bir bağıntı yoktur. Deneylerden önermeler 
çıkarabileceğine inanan bir araştırmacı, bunları doğrulamak için niceliksel yöntemleri 
kullanabilir  (Wallace ve Wolf, 2004: 10-13). 
 
Sonuç 
  Nicel araştırmaları etkileyen ontolojik karakterli en belirgin sosyolojik yaklaşımlar 
pozitivizm, post-pozitivizm, inşâcılık ve eleştirel teori (bazı bilim adamları eleştirel teoriyi 
nitel grupta görmektedir) iken, nitel araştırmaları yönlendiren sosyolojik kuramlar 
fenomenoloji, sembolik etkileşimcilik, etnometodoloji gibi yorumlayıcı yaklaşımlardır. 
Aslında herhangi bir araştırma yönteminin tercih edilmesi, araştırmanın doğası ve amacına 
uygunlukla doğrudan ilişkilidir. Ancak her araştırma yönteminin de belli bir paradigmaya 
veya dünya görüşüne ya da felsefî bir geleneğe dayandığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu 
bağlamda nicel ve nitel araştırma yöntemleri ayrımlaşmasına paradigmalar ekseninde bakmak 
gerekir. Çünkü nicel araştırma yöntemi pozitivist, nitel araştırma yöntemi ise yorumlayıcı 
paradigmanın sayıltılarına karşılık gelir.  

Sosyolojik paradigmaların altında yer alan sosyal teorilerin, birbirinden değişik yollarda 
ilerlemesinin temel nedeni onların “sosyal”i araştırma yöntemlerinin, yani metodolojilerinin 
farklılaşmasıdır. Dolayısıyla hem genel olarak paradigmatik düzeyde ve hem de ona bağlı 
olarak sosyal teori düzeyinde metodoloji, oldukça belirleyici bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak 
pozitivist paradigma ve yorumlayıcı paradigma ve doğal olarak onların şemsiyesi altında yer 
alan sosyolojik teoriler arasında metodolojik açıdan önemli farklılıklar bulunmaktadır. Çünkü 
her iki paradigmanın da ontolojik ve epistemolojik düzlemde çıkış noktaları arasında keskin 
ayrılıklar vardır ve bununla bağlantılı olarak da sosyal gerçekliğe yüklediği anlamlar 
birbirinden çok ayrıdır. Dolayısıyla da sosyoloji anlayışlarıyla beraber metodolojilerde 
değişmektedir.   
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Özet 
Trafik kazalarında mağduriyetin önüne geçebilmek ve Avrupa bilirliği hedeflerine daha da 
yaklaşmak için Türkiye’deki bölgelerinin mikro düzeyde incelenmesi ve yapısal özelliklerine 
göre tespit edilen sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan 2013 yılı “Trafik Kaza İstatistikleri” raporu 
verilerine göre Türkiye’deki illerde meydana gelen şehir içi ve dışı trafik kaza verileri 
kullanılarak her il için ölüm ve yaralanma oranları hesaplanmıştır. Bu oranlara göre, 
geleneksel k-ortalamalar tekniği kullanılarak kümeleme analizi yapılmıştır. Yapılan 
kümeleme analizi ile iller dört kümeye ayrılmıştır. Böylece en yüksek ölüm ve yaralanma 
oranlarına sahip olan iller belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Kümeleme analizi, K-ortalamalar, Ölüm oranı, Yaralanma oranı. 
Giriş 
Mobilite, bireylerin ve toplumun sosyo-ekonomik gelişiminin önemli bir bileşenidir. Hareketin 
kolaylığı mal ve insan taşımacılığı için esastır. Pratik ve ekonomik açıdan bakıldığında, yollar modern 
yaşamın neredeyse tüm gereksinimlerini karşılar. Ancak, karayolu taşımacılığı çevre kirliliği, trafik 
sıkışıklığı ve en önemlisi trafik kazası gibi birçok olumsuz etkinin de kaynağıdır. Bunlar, zaman, para 
ve tabii ki insani maliyet kayıpları yoluyla ekonomi üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir etkiye 
sahiptir. Bu nedenle, Mevcut durumun analizi ve sorunun tanımlanması, yol güvenliği stratejisinin 
oluşturulmasındaki temel adımlardır (Vujanić ve diğ.,  2013; Rovšek, Batista ve Bogunović,  2017). 
Küresel anlamda ve eşanlı olarak ülkemizde de artan nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik ile birlikte 
araçlanma sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Söz konusu bu durum, eğer önlem alınmadığı 
taktirde çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve en önemlisi trafik kazaları gibi birçok olumsuz etkiyi ortaya 
çıkarabilecek bir sorun olmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar da ortaya çıkan bu tür olumsuzlukların 
neticesinin sadece ölüm ve yaralanmalarla sınırlı kalmadığını aynı zamanda birtakım psikolojik ve 
fiziksel problemleri de beraberinde getirdiği, ayrıca erken ölüm, iş gücü kaybı ve sosyal güvenlik 
sistemlerine getirdiği ağır yük nedeniyle de önemli bir ekonomik sorun oluşturduğunu göstermektedir. 
Örnek vermek gerekirse trafik kazalarının dünya genelinde küresel ekonomiye getirdiği yük gayrisafi 
milli hasılanın %1 ila %3 ü kadarıdır. Basit bir hesaplamayla bu rakam yılda 500 milyar dolar 
demektir. 
 Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından derlenen istatistiki verilere göre 
küresel manzara ve Türkiye’nin durumu özetlenirse; 
Dünya genelinde motorlu araç sayısı; 
2009 yılında 940 milyon  
2020 yılında 1 milyar 250 milyon (2009 yılına göre %33 artış) 
2030 yılında 1 milyar 650 milyon (2009 yılına göre %75 artış) olacağı beklenmektedir. 
2015 yılı WHO raporundaki en son verilere göre, dünya genelinde 1.3 milyon kişi trafik kazalarından 
dolayı hayatını kaybetmiş (2020 tahmini 2.5 milyon kişi) ve 50 milyon kişi yaralanmıştır. 
2020 yılında Dünya genelinde trafik kazalarında beklenen ölümlerin 2009 yılına oranla, Yüksek 
Gelirli Ülkelerde %27 azalacağı, Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde %83 artacağı (Türkiye bu gruptadır) 
ve buna göre Dünya genelinde ağırlıklı ortalamanın %67 artacağı beklenmektedir.  Yine Dünya Sağlık 
Örgütü (World Health Organization-WHO) 2011–2020 yılı Küresel Karayolu Güvenliği Planı 
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Raporu’na göre, ölüm nedenleri sıralamasında 9. sırada olan trafik kazaları 5–44 yaş arasında görülen 
başlıca üç ölüm nedeni arasındadır. Etkin önlem alınmadıkça, tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri 
arasında 2030 yılında 5. sırada yer alacağı tahmin edilmektedir. 
Yine Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) 2011–2020 yılı Küresel Karayolu 
Güvenliği Planı Raporu’na göre, ölüm nedenleri sıralamasında 9. sırada olan trafik kazaları 5–44 yaş 
arasında görülen başlıca üç ölüm nedeni arasındadır. Etkin önlem alınmadıkça, tüm dünyada önde 
gelen ölüm nedenleri arasında 2030 yılında 5. sırada yer alacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde 
Türkiye yollarındaki mağdurların bariz şekilde azalmasına rağmen, kazaların sayısı Avrupa'nın sıfır 
karayolu trafik kurbanları hedefleri doğrultusunda hala yüksektir. 2015 yılında Türkiye’de bir milyon 
kişi başına 88 ölümlü kaza gerçekleşmişken aynı dönemde Avrupa birliği ortalaması ise 54'tür. Trafik 
kazalarında mağduriyetin önüne geçebilmek ve Avrupa bilirliği hedeflerine daha da yaklaşmak için 
Türkiye’deki bölgelerinin mikro düzeyde incelenmesi ve yapısal özelliklerine göre tespit edilen 
sorunların çözülmesi gerekmektedir. 
Türkiye genelinde ise nüfus, motorlu araç sayısı ve trafik kaza sayısı verileri aşağıdaki gibidir; 

 

 
Şekil 1. Türkiye’nin nüfus, motorlu araç sayısı ve trafik kaza sayısı verileri 

Şekil 1. ‘e göre Türkiye’deki nüfus, toplam taşıt sayısı ve toplam kaza sayısı verilerinin artış yönünde 
bir trend izlediği açıktır. 2002-2016 yılları arasında verilere göre, meydana gelen trafik kaza sayısı; 
nüfus ve toplan taşıt sayısı ile sırasıyla %83 ve %93’lük bir korelasyona sahiptir. Buradan, Türkiye’de 
meydana gelen kaza sayısının artan nüfus ve taşıt sayısı ile bu denli yüksek ilişkili olması ve eğer 
önlem alınamazsa artan bu göstergelere karşılık kaza sayısının da artmasının kaçınılmaz olacağı 
sonucu çıkmaktadır. Artan nüfus ve taşıt sayısı ile birlikte meydana gelen trafik kaza sayıları 
arasındaki korelasyonu azaltmak ve hatta negatife çevirebilmek veya kaza sonucu ölüm, yaralanma 
sayısını en aza indirgeyebilmek ise karar vericiler tarafından arzu edilen bir durumdur.  
Kümeleme Metodolojisi 
Kümeleme analizi yapılmasındaki amaç şehir dışı trafik kaza verilerine göre benzer olan illerin 
belirlenmesidir. Benzer olan iller belirlendikten sonra her grup ayrı ayrı analiz edilerek şehir içi ve 
şehir dışı trafik kazaları için alınacak önlemler ayrı ayrı olarak belirleme çalışmalarında kullanılabilir. 
Trafik kazalarını önlemek için genel önlemlerin yanında her il grubu için alınacak özel önlemler 
sonucu gerçekleşecektir. 
K-ortalamalı Kümeleme Yöntemi 
Kümeleme analizi, iki gözlemin benzerlikleri veya farklılıkları temel alınarak yapılır (Härdle ve 
Simar,  2007). Kümeleme yöntemleri; uzaklık matrisi ya da benzerlik matrisinden yararlanarak 
birimler ya da değişkenleri kendi içinde homojen ve kendi aralarında heterojen gruplamalar 
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oluşturmayı sağlayan yöntemlerdir (Özdamar,  2010). En çok bilinen ya da kabul gören kümeleme 
yöntemleri; hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan yöntemler biçiminde iki grupta toplanmaktadır 
(Kaygısız, Saraçlı ve Dokuzlar). 
Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden en çok kullanılanı k-ortalamalar tekniği, MacQueen 
tarafından bulunmuş olup, küme sayısının belli olduğu durumlarda birbirine en yakın değerlere sahip 
elemanları aynı kümede toplamayı amaçlar (Tatlıdil,  1992; Özdamar,  2001). 
Bu yöntemde her iterasyonda yeni bir küme merkezi oluşturulur ve bir eleman yeniden hesaplanan 
yenimerkeze daha yakın ise o kümeye taşınır. 
 
Bu yöntemde gruplar içi kareler toplamını en küçük yapacak şekilde bireyler k kümeye bölünür. 
𝑥", 𝑥$, … , 𝑥& değişkenlerinin her biri p değişkenli gözlem vektörleri, çok boyutlu X uzayında birer 
nokta ve 𝑎"&,𝑎$&, … , 𝑎(&, her bir grup birey için küme merkezleri larak belirlendikten sonra denklem 
(1)’deki formüle göre bireyler en yakın (en küçük) uzaklığı veren kümeye sınıflanmaktadır (Pollard,  
1981; Tatlıdil,  1992; Özgür,  2003). 

𝑊* =
"
&
∑ 𝑚𝑖𝑛||𝑥1 − 𝑎1&||$&
13"                                       (1) 

 
a) Elde edilen bilgilere göre ilk k gözlemin her birinin p değişken değerleri birer küme ortalama 
vektörü olarak kabul edilir. Tüm birimlerin küme ortalamalarına olan uzaklıkları hesaplanır. 
b) Geriye kalan n-k gözlemin her biri, ortalaması en yakın olan kümeye atanır ve her atamadan sonra 
küme ortalamaları genellikle Öklid uzaklığı kullanılarak yeniden hesaplanır. 
c) Küme içi varyansın minimum ve kümeler arası varyansın maksimum olduğu kümeleme yapısına 
ulaşıncaya kadar tüm birimler k kümeye atanmaya devam eder. Yinelemeli yaklaşımla uygun 
kümeleme sağlanır. Her birimin bu küme ortalama vektörlerine göre değişik aşamalarda değişik 
kümelerde yer alması sağlanır. 
d) Küme içi kovaryans matrisinin minimum olduğu koşul sağlanıncaya ve yakınsama kriterine eşit ya 
da daha küçük varyans farkına ulaşıncaya kadar parçalama işlemine devam edilir. 
 
Bulgular ve Tartışma 
Araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan 2013 yılı 
“Trafik Kaza İstatistikleri” raporu verilerine göre Türkiye’deki illerde meydana gelen şehir içi ve dışı 
trafik kaza verileri kullanılarak her il için ölüm ve yaralanma oranları hesaplanmıştır. Bu oranlara 
göre, geleneksel k-ortalamalar tekniği kullanılarak kümeleme analizi yapılmıştır. Yapılan kümeleme 
analizi ile iller dört kümeye ayrılmıştır. Böylece en yüksek ölüm ve yaralanma oranlarına sahip olan 
iller belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda en fazla ölüm ve yaralanma oranlarına sahip olan iller 
nüfus yoğunluğu bakımından düşük, az gelişmiş ve genelde kırsalda olan iller olup en düşük ölüm ve 
yaralanma oranlarının meydana geldiği iller ise nüfus yoğunluğu yüksek ve gelişmiş iller olduğu 
gözlemlenmiştir.  
Türkiye’nin konumu incelendiğinde; 
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Şekil 1. 2013 yılı trafik kazaları ölüm ve yaralanma verilerine göre k-ortalamalar tekniğine göre kümeleme analizi 
sonuçları 
Araştırmanın bulguları, (Atalay ve Tortum,  2010) tarafından 1997-2006 yıllarında meydana gelen 
şehir dışı trafik kazalarına (değişken olarak kaza sayısına göre ölüm oranı ve kaza sayısına göre ölüm 
oranı değişkenlerini dikkate alınmıştır) göre yapılan kümeleme sonuçlarına paralellik göstermektedir. 
nüfus yoğunluğu bakımından düşük, az gelişmiş ve genelde kırsalda problemlerin olduğu ve hala bu 
problerin devam ettiğini göstermektedir. 
 
 
Sonuç 
Bu çalışmanın amacı şehir dışı trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma oranları 
bakımından benzer olan illerin belirlenmesidir. Çalışmadan elde edilen bulgular en fazla ölüm ve 
yaralanma oranlarına sahip olan iller nüfus yoğunluğu bakımından düşük, az gelişmiş ve genelde 
kırsalda olan illerdir. En düşük ölüm ve yaralanma oranlarının meydana geldiği iller ise nüfus 
yoğunluğu yüksek ve gelişmiş illerdir. 
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MUSAHİPZADE CELÂL’İN OYUNLARINDA KADINLAR 
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1868-1959 yılları arasında yaşayan, Meşrutiyet döneminin en tanınmış yazarlarından biri olan 
ve dönemin birçok yazarından farklı olarak sadece tiyatro türünde eserler veren Musahipzade 
Celâl, hem bu dönemde hem Cumhuriyet döneminde  oyunlar yazmıştır. Asıl yazarlık 
üretimini Cumhuriyet döneminde yapan ve yirmi civarında eseri bulunan Musahipzade 
Celâl’in oyunlarının en önemli niteliklerinden biri, Osmanlı döneminin toplumsal yaşamına 
ışık tutmasıdır. Yazar, Osmanlı döneminin yozlaşan bürokrasisini ve devlet kurumlarını 
olduğu kadar,  toplumsal yaşamını da hicvederek anlatır. Bu oyunlar çeşitli kademelerdeki 
devlet dairelerinin yanısıra, evlerin içi, mahalleler, konak yaşamı gibi sivil yaşamın çeşitli 
mekânlarını ve bu mekânlarda akan hayatı başarıyla yansıtır. Komedi ya da müzikli güldürü 
türünde olan oyunlarda genel olarak tip kişileştirmesi ve asal çatışma malzemesi olarak da 
iyiyle kötünün çatışması görülür. Bu bağlamda Musahipzade Celâl zaman zaman dramatik 
yazım tekniği açısından eleştirilse de, ele aldığı dönemi son derece canlı, eğlenceli ve 
(gülüncü vurgulamak için başvurulan abartılar dışında) gerçekçi bir tutumla betimleyen 
oyunlarının arka planının  bu niteliği önemlidir.  
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra, Kurtuluş savaşımızı ve iki büyük dünya 
savaşını gören, yani çok çalkantılı bir dönemin ve hızla değişen bir dünyanın tanığı olan bu 
Türk aydınının betimleyici tutumu, kuşkusuz toplumsal bir figür olarak kadını da görmezden 
gelmemiştir. Oyun yazmaya kırklı yaşlarında başlayan Musahipzade Celâl’in ilk oyunu Türk 
Kızı adını taşır. Bu oyun sonradan Gülsüm adıyla yeniden ele alınır ve basılır.  Yazarın son 
oyunlarından biri de bir kadının adını taşımaktadır: Selma. Birçok oyununda Osmanlı 
toplumsal yaşamının görünür figürleri olarak erkek kahramanlar yer alsa da, Gülsüm, Kafes 
Arkasında, Selma gibi oyunlarda kadın kahramanlar önemli figürler olarak görünürler.  Bu 
bağlamda yazarın kadın kahramanları, hem döneme bağlı olarak kronolojik açıdan hem de 
tipolojik özellikleri açısından incelenip sınıflandırılabilirler.  
 
Çalışmamızda, komedi yazarı olarak tiyatro edebiyatımıza damgasını vuran Musahipzade 
Celâl’in, “facia” ve “dram” türünde verdiği az sayıda eserlerden olan Gülsüm ve Selma 
oyunları incelenerek, yazarın kadın imgesini ve dönemin hızla değişen koşullarında kadının 
toplumsal yaşamla değişen ilişkisini  eserlerine nasıl yansıttığı değerlendirilecektir.  
 
Yazarın Meşrutiyet döneminde verdiği eserler “Milli Edebiyat” yönelişi özellikleri 
taşımaktadır. Değerlendireceğimiz ilk eser, bu dönemde yazılmış olan Gülsüm’dür. Gülsüm, 
esasen yazarın ilk oyunu olan Türk Kızı’dır (1909). Eser, yayımlanmış, ancak 
sahnelenmemiştir. Daha sonra yazar tarafından yeniden ele alınır ve birtakım değişikler 
yapılarak Gülsüm adıyla yayımlanır (1934).  Oyunun sahnelendiğine dair çelişkili bilgiler 
mevcuttur. 
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Eser  dört  perdeden oluşur. İlk perde Anadolu’da, diğer perdeler İstanbul’da geçer. Konusu 
kısaca şöyledir: Meşrutiyet’in ilânından önce Anadolu’da bir köyde yaşayan Cebecioğlu 
Hasan’ın torununun (Gülsüm) ve yeğeninin (Yusuf) babaları şehit düşmüş, ikisini de Hasan, 
karısı Keziban’la birlikte  büyütmüştür. Yoksulluk içinde olan aile, bir taraftan karınlarını 
doyurmaya, bir taraftan devletin ağır vergileriyle başetmeye çalışmaktadır. Beşikten nişanlı 
olan Gülsüm ve Yusuf birbirlerine sevdalıdırlar; ancak yoksulluk yüzünden 
evlenememektedirler. Diğer taraftan köyün muhtarı Gülsüm’ü zengin yeğeni Süleyman’la 
evlendirmek istemekte, aile karşı çıktığı için çeşitli entrikalar kurmaktadır. Ellerinde kalan 
son hayvanların peş peşe ölmesi ile ailenin çaresizliği derinleşir ve öte yandan Yusuf 
Muhtar’ın asker kaçağı iftirasıyla hapse düşmemek için kendiliğinden askere yazılarak 
köyden ayrılır. Hasan’ın ölümüyle iyice çaresiz ve savunmasız kalan Keziban ve Gülsüm, 
Gülsüm’ün dağa kaldırılacağını öğrenince İstanbul’a kaçar.  
 
İstanbul’da hizmetçi olarak işe alındıkları Refi Efendi’nin konağında, daha ilk gün Keziban 
ölür. Artık Gülsüm yapayalnızdır. Refi Efendi namuslu bir tüccardır. Karısı Azime de vicdanlı 
olmakla birlikte, oğlu Nazif’e olan zaafı yüzünden onun bütün hatalarını örtbas eden bir 
kadındır. Nazif serseri,  sorumsuz, ilerlemiş yaşına rağmen bir meslek sahibi olamamış, 
eğlence alemlerinde kendini tüketen bir delikanlıdır. Gülsüm’ün hikayesini öğrenen Refi 
Efendi, onu Yusuf’la buluşturup düğünlerini yapmayı kurmaktadır. Nazif, Gülsüm’e göz 
koyar. Genç kızın bütün direnmelerine, kendini korumak için aldığı tedbirlere rağmen ilacına 
afyon karıştırarak ona tecavüz eder. Durum ortaya çıkınca Azime Hanım rezalet çıkmasından 
korkarak bir bahaneyle Gülsüm’ü apar topar evden uzaklaştırır. Gülsüm yeniden kendisini 
konağa getiren hizmetçi kolcusu Rukiye’nin eline düşer.  Rukiye’nin kendisini sermaye 
olarak kullanmasından şikayetçi olan Gülsüm, kadının iftirası üzerine hırsızlıkla suçlanarak 
önce hapse düşer; daha sonra Rukiye’nin şikayetini geri almasıyla hapisten çıkarılır; yeniden 
bu kadının eline ve bu kez sokağa düşer. Hiçbir zaman ait olmadığı bu yeni hayatında bir gün 
tesadüfen Yusuf’la karşılaşır. Kimliğini gizlemeye çalışsa da Yusuf onu tanır ve iffetsizlikle 
suçlayarak öldürür.  
 
Trajik aksiyonla ilerleyen Gülsüm’de belli başlı kadın oyun kişileri şunlardır: 

• Gülsüm: Bir köylü kızı.   
• Keziban: Gülsüm’ün ninesi 
• Azime: Gülsüm’ün çalıştığı evin hanımı 
• Rukiye : Hizmetçi kolcusu. 
• Binnaz: Sokak kadını 
• Ziyneti: Sokak kadını 

 
Bu kadınlardan Gülsüm ve Keziban Anadolu köylüsüdür; diğerleri İstanbul’da yaşarlar. 
Keziban çalışmaktan başka bir şey bilmeyen, iyi kalpli, yoksul bir kadındır. Bütün 
çaresizliğine ve yoksulluğuna rağmen,  Gülsüm’ü yeğeniyle evlendirmek isteyen zengin 
Muhtar’a karşı durur; Gülsüm’ün ve Yusuf’un aşklarına saygı duyar. Gülsüm’le birlikte 
insanca yaşama ümidiyle İstanbul’a kaçmaları ne yazık ki sonuç vermez. Keziban, 
çalışacakları konağa varınca dinlenmek yerine hemen çalışmayı ister. Ancak uzun ve zahmetli 
yolculuktan dolayı bitkin düşen bedeni iflas eder ve ölür. 
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Gülsüm, yoksul ama huzurlu yaşamında seven, sevilen, Yusuf’la ortak bir gelecek hayali 
kuran, çalışkan, erdemli, masum bir köylü kızı olarak çizilmiştir.  
Ancak trajik olaylar silsilesi Gülsüm’ün kaderini derinden etkiler. Gülsüm bir yaprak gibi 
hayatın kendisi için hazırladığı yolda savrulur ve yok olur gider.  
Gülsüm’ün hayatla ilişkisi “kendisini ilgilendiren olaylara hiçbir şekilde müdahil olamama” 
ile karakterizedir.  Bunu yapacak ne iradi gücü ne  aklı ne de herhangi bir yeterliliği vardır. 
Özetle bir kadın olarak oyundaki tüm diğer kadınlar gibi son derece pasiftir. Gülsüm oyunun 
başında on sekiz yaşında olarak tarif edilmiştir. Oyun belirsiz bir zaman sürecini kapsar, 
ancak yine de oyunun ortalama bir yıl kadar bir zamana yayıldığını kabul edebiliriz.  
Dolayısıyla Gülsüm’ün de on dokuz yirmi yaşlarında olduğu düşünülebilir. Yani çocuk 
değildir. Ama köyde de İstanbul’da da bir çocuk kadar saf ve savunmasızdır. Azime 
tarafından adı Rüyet’e çevrildiğinde, tecavüze uğrayıp evden atıldığında, iftiraya uğrayıp 
hapse düştüğünde Gülsüm (Rüyet) ancak cılız itirazlarla karşı koyar ve hiçbir zaman hakkını 
almayı başaramaz: 
 
“Rüyet- Ben hırsız olmadığımı, bana iftira edildiğini oradaki efendilere söyledim bu kadın 
beni sokak kadını yapmak için böyle yapıyor, namuslu aileler arasında hizmetçilik edip 
barınacaktım.. her gittiğim kapıda on beş gün, nihayet bir ay bırakıp oradan bi başka kapıya 
vermek için çıkarır. Maksadı gençliğimden istifade etmek, beni kötü kadın yaparak 
mahvetmektir.. merhamet edin, diye oradaki efendilere ağladım yalvardım. Bana dava et 
dediler. 
Ziyneti- (Kahkaha) hah, hah, hah.. nazlı Hanım… neye dava etmedin? 
Rüyet- Arzuhal yazmak için beş kuruş, pul için üç kuruş istediler, benim param yoktu ki. 
Ziyneti- Öyle ise sesini kes… eh dırlanma.. yine kolcu kadın geldi de eşyamı başka yerde 
buldum, bu kız çalmamış dedi, seni kurtardı. 
Rüyet- Keşki kurtarmıya idi… orada hapis yatmak benim için daha iyi idi. Ah.. beni bu 
kadına teslim etmeyin.. ben hapis yattığıma razıyım, dedim. Senin kabahatin yok ki 
hapsedelim, haydi git dediler… (Ağlıyarak) kabahati olanları hapsediyorlar… benim gibi 
suçsuzları sokağa atıyorlar.” (Musahipzade, 1936, 44)    
 
Yazar oyunun geçtiği zamanla ilgili, oyunun en başında Yusuf’un giysileri üzerinden şu 
bilgileri verir: “Son perdede Meşrutiyet ilânından dört beş sene evelki asker elbisesi giyer” 
(Musahipzade, 1936, 3). Hemen arkasından  1. Perde’de zaman açıklaması yaparken de 
şunları söyler: “Vak’a meşrutiyet ilânından evvel Anadolu’nun bir köyünde geçer.” 
(Musahipzade, 1936, 5). Böylece oyunun geçtiği zaman düzlemi,  Meşrutiyet ilânı arifesine  
kesin bir şekilde yerleştirilir. Bu durum, aileyi kuşatan ve bireylerini birer birer yok eden 
dönemin sosyo ekonomik koşullarında yansımasını bulur. Önce Hasan, sonra Keziban, en 
sonunda hem de nişanlısı Yusuf’un eliyle Gülsüm ölür.  Esasen, Nazif’in tecavüzüne 
uğradıktan sonra Gülsüm’ün zaten öldüğü de düşünülebilir. Çünkü Gülsüm ancak bir erkek 
aracılığıyla meşruiyet kazanabilir ve evlenerek toplumsal yaşama dahil olabilir. Bunu 
yapabilmesinin ön koşulu olan “namusu” ise Nazif’in saldırısı sonucu kaybetmiştir. Hiçbir 
suçu günahı olmamasına rağmen, artık toplumsal kabul görmesi imkânsız olduğundan yine bir 
erkek eliyle bu kez bedenen yok edilir.  
Musahipzade Gülsüm’ü çevreleyen dünyayı, son derece acımasız  bulur. Bu dünyada Gülsüm 
gibi katıksız iyilere yer yoktur. Onların kendilerini korumak ve hayatlarını sürdürmek için  
mesleki beceriye, başka bir deyişle ekonomik bağımsızlığa ihtiyaçları vardır. Bu güç kadının 
eline ancak Cumhuriyet’le birlikte geçecektir.  
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Oyundaki şehirli kadınlara baktığımızda, Refi Efendi’nin karısı Azime Hanım’ı, Kolcu 
Rukiye’yi ve sokak kadınları Ziyneti ile Binnaz’ı görürüz. Bu kadınların ortak özellikleri 
şehirli olmaları kadar çürümüş vicdanlarıdır; onlar iyilik ve kötülüğün çatışmasında hep 
kötülükten yana tavır alırlar. Buna göre Keziban ve Gülsüm’den samimiyetle hoşlanan, 
kocasının Gülsüm’le ilgili iyilik dolu planlarına sevinen, oğlunun tecavüzünü anladığında 
nefretini açığa vuran Azime, evin huzurunun bozulacağını düşünerek, vicdanı sızlayarak da 
olsa Gülsüm’ü evden atmakta tereddüt etmez.  
 
Hizmetçi kolcusu Rukiye, düşük ahlaklı, çıkarına düşkün, kötü kalpli bir kadın olarak 
çizilmiştir. İftira etmekten çekinmediği gibi, Binnaz ve Ziyneti gibi kadınları pazarlar; 
Gülsüm’ü de onlar gibi sokak kadını yapmaya çalışır.  
 
Sokak kadınları Binnaz ve Ziyneti ise, sokak hayatının katılaştırdığı kadınlardır. 
Hatırlamaktan acı duydukları geçmişlerine, kaybolmamış utanç duygularına rağmen, zayıflığa 
teslim olmazlar; çünkü sokaklarda yaşayabilmenin başka yolu yoktur. 
Gülsüm’deki bu köy ve kent karşıtlığı, eserdeki “Milli Edebiyat” özelliklerinin göstergesidir. 
Oyunda köye ait her şey, Muhtar ve yakınları dışında, iyi ve doğru, şehre ait olanlar ise 
bozulmuş ve kirlenmiş olarak gösterilir. Muhtar paraya teslim olmuştur. İftira dahil, her türlü 
entrikayı çevirmekten çekinmez. Muhtar’ın kötülüğü bile, onun devletin köydeki temsilcisi 
olmasından, başka bir deyişle şehrin köydeki yüzü olmasından beslenir denilebilir.  
 
Çalışmamızın ikinci model oyunu Selma, yazarın Cumhuriyet döneminde ve en son yazdığı 
oyunlarındandır. 1936’da yayımlanmış ve yazarın ölümünden sonra 1961’de sahnelenmiştir.  
 
Selma’da zaman düzlemi şu şekilde tarif edilir: “Vak’a 1930 senesinde İstanbul’da Bebek’te 
Mimar Azmi’nin yalısında geçer.” (Musahipzade, 1936, 3) Böylece iki oyunun zaman 
düzlemleri arasına yaklaşık yirmi beş yirmi altı yıl yerleştirilir. 
Dört perdelik Selma’nın konusu ise şöyledir: Olaylar Bebek’te bir yalıda geçer. Burası genç, 
idealist ve başarılı mimar Azmi’nin, karısı Rezzan’la ve karısının yakınlarıyla yaşadığı evidir. 
Azmi, İstanbul’un imarı işini birçok rakibinin arasından sıyrılarak almayı başarmıştır. 
Azmi’nin tüm coşkusuna rağmen Rezzan onun idealizmine ve meslek aşkına karşı kayıtsızdır, 
hatta Azmi Anadolu hayranlığı duyduğu için ona karşı küçümseme içindedir. Rezzan’ın 
babası, saltanat devri ileri gelenlerindendir; sürekli Avrupa’yı yücelten, Anadolu’yu 
küçümseyen Saip, kızının zengin ve sosyetik arkadaşlarıyla paylaştığı sosyal hayatından 
hoşnuttur. Çünkü Saip’in hayatı da kızınınkine benzer.  
 
Saip’in ölen eşinin yeğeni Selma yalıya tatile gelir. Anadolu’da bir okulda öğretmen ve 
müdür olan Selma, tatil zamanına denk gelmediği için üç yıl önce evlenen Rezzan’ın ve 
Azmi’nin düğününe bile gelememiştir. Selma sekiz yaşındayken babası şehit düşmüş, on 
sekizine girmeden de annesini kaybetmiş; Saip’in eşi olan halası  tarafından, Rezzan’la 
birlikte büyütülmüştür. O da Azmi gibi çalışma disiplini ve Anadolu sevgisiyle doludur.  
 
Selma’nın okuldan arkadaşı ve çocukluk çevresinden Nevin Selma’yı görmeye gelir; Nevin 
bir süre önce babasını Viyana’da kaybetmiş ve kimi kimsesi kalmamıştır. Babasının cenaze 
işlemleri ile uğraşırken Pertev Berki yardımcı olmaya çalışan bir yakını gibi ortaya çıkmış, 
kısa bir süre sonra onun dolandırıcı olduğunu anlamasına rağmen Pertev Berki, Nevin’le 
nişanlısı Hürrem’in arasını bozmayı ve kızın yakın çevresiyle iyi ilişkiler kurmayı başarmıştır. 
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Selma Hürrem’e mektup yazarak, Pertev Berki’nin gerçek yüzünü ve Nevin’in çaresizliğini 
anlatır. Hatasını anlayan Hürrem Nevin’den özür diler ve barışırlar.  
 
Azmi Rezzan’ın kendisine karşı kayıtsızlığına yavaş yavaş tepki göstermeye başlamıştır. Öte 
yandan Selma’nın Anadolu’ya olan ilgisine ve yaşam tarzına hayranlık duymakta ve karısında 
bu nitelikleri özlemektedir. 
 
Nevin’i kullanarak bu çevreye ustalıkla sızan Pertev Berki, Rezzan’ı kendisini sevdiğine 
inandırır  ve onu kocası Azmi’nin hazırladığı İstanbul’un imarı ile ilgili orijinal planları 
çalması için ikna eder. Ancak konuşmalarını Selma işitmiştir. Selma sağduyulu davranışları 
ile hem planların çalınmasını, hem de Rezzan ve Pertev’in ilişkisini fark eden Azmi’nin 
öfkeye kapılarak onları öldürmesini engeller.  
Azmi olup bitenlerden sonra Rezzan’ı bırakır. Selma’yla yakınlık kurmaya çalışır. Ancak 
Selma Rezzan’ın mutsuzluğu üzerine bir hayat inşa edemeyeceğini söyler. O sadece dost 
olabilecekleri kanısındadır.  
 
Selma’da belli başlı kadın oyun kişileri şunlardır: 

• Selma 
• Rezzan 
• Nevin 
• Ratibe : Sütnine 
• Rozina: Hizmetçi kız 
• İzabella: Rezzan’ın mürebbiyesi, Saip’in sevgilisi 

 
Ratibe, Rozina ve sahnede görmediğimiz halde hakkında epeyce bilgi verilen İzabella, Saip 
Bey ve kızı Rezzan için yaşayan kadınlardır. Ratibe küçük yaşta annesini kaybeden Rezzan’ı 
ve onunla birlikte Selma’yı şefkatle büyütmüş, daha sonra kendisini Saip Bey’in kişisel 
hizmetine adamıştır. Dünya görüşü bakımından bu çevrenin dışında dursa da içten içe Saip 
bey’in bir gün kendisini nikahlayacağını ümit etmektedir.  
 
Oyunda bolca sözü edilen İzabella Saip Bey’in yurtdışında görüp aşık olduğu bir İtalyan 
şarkıcıdır; daha sonra onun metresi olmuş ve karısının ölümünden sonra Rezzan’ın 
mürebbiyesi olarak eve getirilmiştir. Oyunda, yaşam tarzı üzerinde Saip Bey’le birlikte çok 
belirleyici olduğu vurgulanır. 
 
Hizmetçi Rozina’ya ise kendisine söylenileni yapmak dışında oyunda herhangi bir nitelik 
yüklenmemiştir.  
 
Selma, Rezzan ve Nevin, yazarın herbirine farklı nitelikler yükleyerek oyunun iletisini 
kurguladığı birincil oyun kişileridir. Oyun asıl anlamını  bu üç kadın üzerinden kurar. 
 
Körü körüne Batı hayranlığı ile büyütülmüş, kendi kültürüne yabancılaşmış Rezzan, aristokrat 
ve varlıklı bir aileye mensuptur; ancak çalışmaz, zaten herhangi bir mesleki becerisi yoktur.  
 
Rezzan kendisine aşkla bağlı idealist kocası Azmi’nin değerini bilemez. Üstelik bir 
dolandırıcı olan Pertev Berki’nin sahte aşkını gerçek sanır ve bu ilişki yüzünden, hırsızlık 
yapacak kadar ahlakça düşkünleşir. Azmi’nin üzerinde çalıştığı İstanbul’un imarına dair 
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planlar, bir Cumhuriyet projesidir; onlar tutkuyla çalışarak kurulacak yeni Türkiye’yi tarif 
etmektedirler. Planları çalma girişiminde bulunan Rezzan bu hırsızlığı sadece kocasından 
değil, bütün Türk milletinden yapacaktır ve bunun farkında bile değildir. 
 
Selma Rezzan’ın karşıtı özellikler taşır. O sadece Anadolu’nun değil, bütün halkların öz 
nitelikleriyle ortaya konulan halk kültürüne ait her şeye karşı sevgi duyar. Ayrıca bir 
öğretmen olarak kendi yaşamını Anadolu insanını geliştirmeye adamıştır. Selma hem idealleri 
olan, hem de idealler doğrultusunda hedeflerini belirlemiş ve yaşamını buna göre kurgulamış 
bir kızdır. Yaşamdaki hedefleri ve mesleği ile kurduğu sıkı ilişki, özel yaşamındaki 
seçimlerinde de tutarlı bir ahlaki duruş ile bütünlenir. Denilebilir ki bir oyun kişisi olarak 
Selma’nın zaafı, hiç zaafı olmamasıdır. O bir demir yürek, çelik bilek olarak yazarın yeni 
Türkiye ütopyasının öznelerinden birisidir. Bu nedenle oyunun sonunda Azmi’nin Selma’ya 
söylediği sözler bir aşk itirafına değil, bir iş, bir yoldaşlık teklifine benzer:  
 
“Azmi- Birbirimizi pek iyi anladık. Dimağımız ayni şeyi düşündüğü gibi istemez misin 
kalplerimiz de ayni hisle çarpsın.. sen Türk kadınlığının, Türk çocuğunun yükselmesi için 
çalış, ben de şu viran yurdumuzun imar ve ihyasına çalışayım.” (Musahipzade, 1936, 70)   
 
Nevin Rezzan ve Selma’nın arasında durur. Babasının mesleği dolayısıyla Batı’yı tanır ama 
kör bir hayranlık içinde değildir. Aslında Nevin ne Batı’yı ne Anadolu’yu umursar. O sadece 
çok sevdiği nişanlısı ile düzgün bir hayat kurmanın peşindedir. Tüm erdemine rağmen bunu 
ancak Selma’nın yardımıyla başarabilir. Nevin’de kendi hayatını çekip çevirebilme gücü 
yoktur. 
 
Sonuç olarak, yazarlık yaşamının başından ve sonundan seçtiğimiz bu iki örnek oyun üzerinde 
gördüğümüz gibi, yazarın kadın kahramanları, oyunların yazıldığı dönemle yakından ilişkili 
portrelerdir. Gülsüm’de gördüğümüz çaresiz, boyun eğen, kendi hayatına bile yön vermekten 
aciz kadın, Selma’da yerini kendi ayakları üzerinde durabilen, sadece kendi hayatı için değil 
toplumun geleceği için azimle çalışan kadın figürüne bırakmıştır. Ancak Selma oyununda 
yazarın bu karakteri fazlaca idealize ettiğini de belirtmek gerekir. Cumhuriyet’ten sonra 
kadının toplumsal yaşamda hızla artan rolü ve görünürlüğü, hemen hemen yirmi dört yirmi 
beş yıl arayla yazılan  bu iki oyuna fazlasıyla yansımıştır. Oyunlarında her ne kadar kadın 
kahramanlar üzerinden özel bir kadın sorunsalı odaklanması görmesek de, Musahipzade 
Celâl’in eşsiz gözlem gücü, Cumhuriyet’le birlikte, Gülsüm’den Selma’ya, Türk kadının 
hızla değişen ve iyileşen toplumsal konumunu etkileyici bir şekilde ortaya koymaktadır.   
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Özet 
  İnternet bankacılığı hizmet kalitesinin doğru ölçülmesi sağlanan hizmetlerin kalite düzeyini 
anlamak ve geri bildirimle iyileştirmek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, algılanan 
hizmet kalitesinin gelişmesini sağlamak için bu çalışma, Türkiye’deki bankaların elektronik 
hizmet kalitesi ölçütlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikli olarak, 
bankaların web sitelerinden gelen yardımlarla sorun yaşayan müşteriler tarafından algılanan 
elektronik hizmet kalitesini ölçmek için E-S-QUAL ölçeği kullanılmıştır. Ardından E-S-
QUAL ölçeğine ait boyutlar DEAMATEL tabanlı ANP yöntemi ile önceliklendirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: E-S-QUAL, İnternet Bankacılığı, DEMATEL-ANP 

 
1. Giriş 

Müşterilerin istek ve arzularının karşılanması için insanlar tarafından fiziki unsular 
kullanılarak üretilen, dokunulamayan ve üretildiği andan itibaren tüketilen faaliyetler bütünü 
hizmet olarak tanımlanmaktadır.  İnsan ihtiyaçlarının çok farklı olması hem hizmet sunulan 
alanları arttırmış hem de işletmelerin rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermelerine neden 
olmuştur. Böylece ekonomik anlamda ağırlığını hissettirerek bir sektör haline gelmiştir. 
Çeşitlenen hizmet sektörlerinin birbirleri içerisindeki rekabetini ancak kalitesi ile ölçmek 
mümkündür. 

Hizmet kalitesi ise müşterilerin hizmeti almadan önceki beklentilerin hizmeti aldıktan 
sonraki algıları ile karşılaştırılmasından elde edilen sonuç biçiminde ifade edilmektedir. Bir 
başka tanıma göre de bir işletmenin müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da geçme 
yeteneğidir. Yani, hizmet kalitesinde önemli olan şey müşteri tarafından algılanan kalite 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte internet kullanımının artmasından dolayı insanların 
her türlü ihtiyaçlarını internet üzerinden gerçekleştirmesi, hizmet sektörünün bir başka çeşidi 
olarak elektronik hizmeti (e-hizmet) ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, hizmetlerin elektronik 
ortamlarda sunulması ile e-hizmet kalitesini takip etmek ve geliştirmek önemli bir konu haline 
gelmiştir. E-hizmet kalitesi ise bir web sitesinin ne ölçüde etkili ve verimli bir alışveriş, satın 
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alma ve dağıtım gerçekleştirdiğidir. E-hizmet, herhangi bir hizmet elemanına gerek 
duyulmadan müşteri ile hizmet sunan işletmenin sahip olduğu internet sitesi arasındaki 
etkileşimden ortaya çıkan bir süreçtir. Bu nedenle de bankacılık sektörü e-hizmeti hem 
üreticiler hem de tüketiciler için fayda sağlayan profesyonel bir hizmet olarak görmektedir. 
Çünkü teknolojik gelişmelerle pazarlama çeşidini artırmış buna bağlı olarak rekabeti de 
tetiklemiştir. Bu durum Bankaları klasik yönetim anlayışını terk ederek müşteri odaklı yeni 
pazar stratejilerini benimsemeye zorlamıştır. 

Bankaların e-hizmet kalitesi bakımdan ortaya koydukları performans değerlendirilmesi 
hem teoride hem de pratikte önemli bir rekabet göstergesi olarak görülmektedir. Çünkü 
İnternet bankacılığı hizmet kalitesi müşteriler tarafından her geçen gün daha fazla önem 
verilen ve sürekli beklentilerin arttığı bir özellik taşımaktadır. Dolayısıyla, internet bankacılığı 
hizmet kalitesini doğru ölçmek, sağlanan hizmetlerin kalite düzeyini anlamak ve geri 
bildirimle iyileştirmek açısından oldukça önemlidir. 

2. Bankacılık Sektöründe Elektronik Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi  
Bankacılık sektörünün hizmet ağını ağırlıkla elektronik ortamda yürütmesinden dolayı 

müşterilere verilen hizmetler kişiden kişiye değişmeyen standart bir hal almıştır. Burada 
önemli olan problem, bankaların mevcut potansiyel müşterilerinin beklenti ve taleplerini 
karşılayacak biçimde uygun ve kullanımı kolay internet sitelerinin tasarlanmasıdır. 
Müşterilerin bakış açıları temel alınarak Anantharanthan Parasuraman, Zeithaml, Berry 
(1985) tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeğinin fiziksel özellikler, güvenilirlik, güven, 
heveslilik ve empatiden oluşan hizmet kalitesinin beş boyutu, bankaların nitel e-hizmet 
kalitelerinin ölçüm yöntemleri arasında en çok kullanılan yöntemdir. Ardından  elektronik 
hizmet kalitesinin daha kapsamlı ölçümü için Ananthanarayanan Parasuraman, Zeithaml, 
Malhotra (2005), 11 boyutlu 121 maddeden oluşan web sitesi özelliklerini içeren bir ifade 
havuzu, istatistiksel yöntemler vasıtasıyla 4 temel boyut ve 22 madde indirgeyerek çekirdek 
hizmet kalitesi ölçeğini (E-S-QUAL) geliştirmişlerdir. Son olarak aynı yazarlar E-S-QUAL 
ölçeğine yanıt verme, telafi ve iletişim boyutlarını ekleyerek e-iyileştirilmiş hizmet kalitesi 
ölçeği (E-RecS-QUAL) geliştirmişlerdir. 

Türkiye’deki bankalar tarafından sunulan elektronik hizmet kalitesi ile ilgili ilk 
çalışma Akinci, Atilgan-Inan, Aksoy (2010)  tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren 13 banka 
üzerinde gerçekleşmiştir. Akinci ve diğ. (2010),  E-S-QUAL ölçeğinin orijinal 22 maddesini 8 
maddeye ve E-RecS-QUAL ölçeğinin 11 maddesini ise 7 maddeye indirgemişlerdir.  

Bu çalışmanın amacı da Türkiye’deki bankaların elektronik hizmet kalitesi ölçütlerini 
önem sıralamasına göre değerlendirerek işletmelerin algılanan hizmet kalitesinin gelişmesini 
sağlamaktır. Bu amaçla yöntemsel anlamda mevcut literatür incelendiğinde bulanık çok 
kriterli karar alma tekniklerinden (fuzzy multiple-criteria decision making -FMCDM) gezi-
seyahat web sitelerinin (Hu,  2009) ve internet bankacılığının (Hu ve Liao,  2011) 
değerlendirilmesinde yararlanılmıştır. Bunun yanısıra Jun ve Cai (2001), içerik (content) 
analizini kullanarak İnternet bankacılığı hizmet kalitesinin önemli belirleyicilerini 
araştırmışlardır. 

Bu Araştırma kapsamında da istenilen amaca ulaşabilmek için öncelikli olarak, 
bankaların web sitelerinden gelen yardımlarla sorun yaşayan müşteriler tarafından algılanan 
elektronik hizmet kalitesini ölçmek için E-S-QUAL ölçeği kullanılmaktadır. Altuntas vd. 
(2011) E-S-QUAL ölçeğini kullanarak DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation 
Laboratory) yöntemi ile boyutlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, 
Altuntas vd. (2011) çalışması temel alınarak, bankaların elektronik hizmet kalitesi ölçütlerinin 
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oluşturulmasına yardımcı olacak en önemli kriteri bulmak için ANP (Analytic Network 
Process) yöntemi uygulanarak boyutlar ağırlıklandırılmıştır. 

 
3. Araştırma Metodolojisi 

Bu bölümde, ANP ve DEMATEL'in bazı esasları aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 
3.1. DEMATEL yöntemi 

Karmaşık faktörler arasındaki nedensel ilişkileri içeren yapısal bir model oluşturmak 
ve analiz etmek için Battelle Memorial Enstitüsü, Cenevre Araştırma Merkezi (Gabus ve 
Fontela,  1972; Gabus ve Fontela,  1973) aracılığıyla bir DEMATEL yöntemini 
geliştirmişlerdir (Wu,  2008). 

DEMATEL, ilgili faktörleri neden grup ve etki grubuna ayırabilen, digraflara 
dayanmaktadır. Bu araştırma Gabus ve Fontela (1976) tarafından kullanılan DEMTEL 
versiyonunu aşağıdaki dört ana adımda ele almaktadır. 
Adım 1: Ortalama başlangıç direkt ilişkinin hesaplanması (A matrisi). Öncelikle, konuyla 
ilgili alanında uzman kişilere danışarak bir anket çalışması yürütülür. Anket, uzman görüşleri 
doğrultusunda kriterler arasında etki ve yön bulmak için karşılaştırma ölçeğini içermektedir. 
Karşılaştırma ölçeği, (0) etki yok, (1) düşük etki, (2) orta etki ve (3) yüksek etki olmak üzere 
dört seviye içermektedir. A matrisini hesaplamak için temel gösterim aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. 
X56: i’inci faktörün j’inci faktöre etki derecesi 
𝐻: toplam cevaplar (uzmanlar) 
𝑁: faktör sayısı 
X9: k’ıncı cevaplayıcı için nxn boyutunda negatif olmayan matris 
X569: k’ıncı cevaplayıcıya ilişkin i’inci faktörün j’inci faktöre etki derecesi 
A = ;a56= matrisi, 

𝑎1> =
"
?
⋅A X669

?

93"
      (1) 

 
Adım 2: Normalize başlangıç direkt ilişkisini (D matris) hesaplanması. D Matrisini 
hesaplamak için formülasyon aşağıdaki gibidir. 

𝑆 = "
CDE
"F1F&∑ DGHI

HJK
, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                                  (2) 

𝐷 = 𝐴𝑥𝑆       (3) 
Adım 3: faktör toplam etkisinin (T matrisi) hesaplanması. T matrisini hesaplamak için 
formülasyon aşağıdaki gibidir. 
𝐼: birim matris 

𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)U"     (4) 
Adım 4: C, R, C + R ve R-C değerlerinin hesaplanması ve aynı zamanda ölçütler arasında 
nedensel ilişkilerin gösterilmesi için gerekli olan eşik değerinin belirlenmesi. Bu adımı 
gerçekleştirecek temel gösterimler aşağıdaki gibidir. 
𝐶: 𝑇 matrisinin sütunlarının toplamı, 𝑐𝑗 diğer faktörlerden faktör j'ye göre dolaylı ve dolaylı 
etkileri temsil eder. 
𝑅: 𝑇 matrisinin satırlarının toplamı, faktör i tarafından diğer faktöre verilen dolaysız ve 
dolaylı etkileri temsil eder. 
𝑅𝑖 + 𝑐𝑗: faktör i’nin önemi 
𝑅𝑖 − 𝑐𝑗: faktör i’nin net etkisi 
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3.2.ANP yöntemi 
Saaty (2004) tarafından geliştirilen ANP yöntemi, karar verme sürecinde birbiri ile 

çelişen kriterler arasında içsel etkileşimi de dikkate alarak kriterler ve seçeneklerin göreli 
üstünlüklerinin hesaplanmasını sağlayan bir çok kriterli karar yöntemidir . 

Karar verme problemleri için ANP karar modeli ağ yapısı, kümeler (birleşenler) ve 
elemanlardan oluşan bir şebeke ile ifade edilir. Bu şebeke yapısı her zaman birbirleriyle ilişki 
içerisinde olan faktörler arasındaki bağımlılıklardan oluşan etkileşimleri kullanmaktadır. 
ANP, uygun bir şekilde bağımlı (ya da ara bağımlı) ilişkileri birleşenler arasında modeller, 
etkileşimleri analiz ederek ve gösterir.  Ayrıca bunların karşılıklı etkilerini tek bir mantıksal 
süreç ile sentezleyerek oluşturulan çok seviyeli (ya da hiyerarşik yapıdaki) karar ağlarını 
kullanarak bağımlılıkları ve geri beslemeyi birleştirir (Sarkis ve Sundarraj,  2002). ANP için 
izlenmesi gereken adımlar, akış diyagramı olarak Şekil 1 ile gösterilmiştir (Mandic, Bobar ve 
Delibašić,  2015). 

 
Şekil 1. ANP basamakları 

4. Ampirik Çalışma ve Bulgular 
Bu çalışmada, elektronik hizmet kalitesinde ön plana çıkan kriterlerin DEMATEL 

tabanlı ANP yöntemi ile belirlenmiştir. Öncelikle, E-S-QUAL ölçeğine dayalı bir anket 
geliştirilmiştir. Geliştirilen anket, 17 farklı bankanın internet ve mobil bankacılık bölümü, 
internet ve e-bankacılık bölümü, telefon ve internet bankacılığı bölümü, sistem planlama ve 
analizi bölümü, sistem geliştirme bölümü vb., bölümlerine gönderilmiş ve uzmanlar 
tarafından tamamlanmış anketler e-posta yoluyla alınmıştır. Toplamda 11 farklı bankadan 39 
tamamlanmış anket dönüşü gerçekleşmiştir. 

E-S-QUAL ölçeği için sekiz kriter vardır. Bunlar: (A1) web sitesindeki bilgilerin iyi 
bir şekilde düzenlenmesi, (A2) web sitesinin kolay kullanımı, (B1) web sitesinin 
kullanılabilirliği, (B2) web sitesinin başlatılması ve çalıştırılması, (C1) bilgilerin doğruluğu 
internet sitesinde (C2) internet sitesinde verilen sözleri tutmak, (D1) müşterilerinin web 
alışveriş davranışlarıyla ilgili bilgileri korumak ve (D2) müşterilerinin kişisel bilgilerini diğer 
web siteleriyle paylaşmamaktır. 

E-S-QUAL ölçeği için DEMATEL yöntemini ile elde edilen sonuçlar Altuntas vd. 
(2011) çalışmasından doğrudan alınmış ve Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. E-S-QUAL ölçeği kriterleri arasında verilen ve alınan etkilerin toplamı (Altuntas 
vd., 2011) 

  C R  C+R R-C 
A1 3.494 3.723 7.217 0.229 
A2 3.160 3.719 6.879 0.559 
B1 2.217 3.931 6.148 1.713 
B2 2.540 3.795 6.336 1.255 
C1 2.675 2.616 5.291 -0.059 
C2 3.407 2.285 5.691 -1.122 
D1 4.101 2.034 6.135 -2.068 
D2 2.816 2.309 5.125 -0.507 

 
Tablo 1'e göre, kriterlerin önemi, (C+R) değerleri bazında A1> A2> B2> B1> D1> 

C2> C1> D2 olarak sıralanabilir. Diğer bir deyişle C1, C2, D1 ve D2  (R-C) değerlerine 
dayanan net alıcılar iken A1, A2, B1 ve B2 net nedenlerdir. Buna göre eşik değerinin, sekiz 
kriter arasında nedensel ilişkilerin nasıl olduğunun gösterimi Şekil 2 ile gösterilmektedir. 

 
Şekil 2. Sekiz kriter arasında nedensel ilişkilerin özeti (Altuntas vd., 2011) 

Şekil 2, belirlenen eşik değerlerinin (0.381) üzerinde olan etkiler dikkate alınarak çizilmiştir. 
DEMATEL yöntemi ile kriterler arasındaki etkileşimlerin bulunmasının ardından ANP 

ile İB kullanıcılarının E-S-QUAL kriterlerini değerlendirmeleri istenmiştir.  E-posta yöntemi 
ile OMÜ akademik personele anket formu gönderilmiştir. İB kullanan 127 akademik personel 
geri dönüş yapmış ve bu anket formları ile hesaplamalar yapılmıştır. DEMATEL yöntemi ile 
kriterler arasında nedensel ilişkilerden hareketle, kriteler arasıda içsel etkileşimin ve nedensel 
ilişkinin var olduğu bir ağ yapısına göre kiterlerin göreli üstünlüklerinin hesaplanmasında 
kullanılan ANP yöntemine ait sonuçlar ise Tablo 2’deki gibidir.  
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Tablo 2. ANP yöntemi sonuçlarına göre kriter ağırlıkları 

    
Pür ANP 

Skoru 
Ortalama 

Algı 

Ağırlıklandırılmı
ş Genel ANP 

Skoru 

Etkinlik 
A
1 21,43% 4,27 21,64% 

Sistem Uygunluğu  
A
2 10,34% 4,32 10,56% 

İşlem Gerçekleştirme  B1 16,01% 4,39 16,65% 
Gizlilik B2 10,63% 4,30 10,81% 
Web sayfasındaki bilgilerin iyi düzenlenmesi C1 17,68% 4,24 17,76% 
Web sayfasının kullanım kolaylığı C2 9,31% 4,07 8,97% 

Web sayfasının ulaşılabilirliği 
D
1 9,30% 3,95 8,68% 

Web sayfasının açılma ve çalışmaya başlama 
süresi 

D
2 5,31% 3,91 4,92% 

 
Bankacılık elektronik hizmet kalitesinde dikkate alınan kriterler arasında DEAMTEL 

ile tespit edilen nedensel ilişkilerden dolayı oluşturulan ağ yapısına göre uygulanan ANP 
yöntemi sonucunda elde edilen ağırlık değerlerinden Etkinlik kriterinin en önemli unsur 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Ardından web sayfasındaki bilgilerin iyi düzenlenmesi ve işlem 
gerçekleştirme diğer dikkate alınması gereken önemli kritelerdir. Web sayfasının açılma ve 
çalışmaya başlama süresi ise elektronik hizmet kalitesinde diğerlerine göre daha az önem arz 
eden bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
 
 

5. Sonuç 
 
ANP, bağımsızlık varsayımına dayanan geleneksel çok kriterli karar verme (multi criteria 
decision making-MCDM) yöntemlerinin aksine, sistematik olarak her türlü etkileşimi ele 
alabilen bir MCDM yöntemidir. Ayrıca, DEMATEL ise sadece içsel bağımlılıkları bir dizi 
kriterle ele almak için değil, aynı zamanda karar vermek için daha değerli bilgiler üretebilen 
bir yöntemdir. Bu nedenle, bu çalışma elektronik hizmet kalitesinde dikkate alınan kriterlere 
göre en uygun stratejileri değerlendirmek ve seçmek zorunda olan bankalara yardımcı olmak 
için birleştirilmiş ANP ve DEMATEL yaklaşımına dayanan bir çözüm önermektedir. 
Bu çalışmanın sonuçları, en çok istenen amacın  Etkinlik, web sayfasındaki bilgilerin iyi 
düzenlenmesi ve işlem gerçekleştirme stratejilerinin tercih edilmesi gerektiğini 
göstermektedir. Önerilen çözüm bağımlılıkların etkilerini ele alabildiğinden, nispeten 
yararlıdır ve değerlendirme sonucunun daha makul olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu 
çalışma bankacılık e-hizmet alanındaki ANP ve DEMATEL'in pratik uygulamalarını 
genişletmeye katkıda bulunmaktadır. Dahası, önerilen analitik prosedürü kullanarak, çok 
yönlü faktörler ile herhangi bir seçim problemi yine etkili bir şekilde ele alınabilir. 
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ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMENİN YOLLARI 
( Çalışılan Okul Kademesi  Açısından ) 

Yaşar PEKTANÇ 
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ 

Pedagoji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 
 
 

21. yy da gelişen ve değişen dünyamızda öğretmenin rolü ve bu roldeki görevleri 
günden güne değişmektedir. Öğretmen yeterlikleriyle ilgili kapsamlı araştırmalar yapılırken 
bu konuda öğretmenlere hemen hemen hiç söz düşmemekte, yapılan çalışmalar bir kalıp gibi 
önlerine koyulup kendilerini bu kalıplara göre şekillendirmeleri istenmektedir. 

 
Çağımızın sürekli değişen ve gelişen yapısı öğretmenlik anlayışının da kendini 

yenilemesi ve değişime ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Fakat bu değişim süreçlerinde 
öğretmenlere pek söz hakkı verilmemekte, yaratılan kalıplara göre kendilerini 
şekillendirmeleri ve bunlara uymaları istenmektedir. Halbuki eğitim sürecinin en önemli 
faktörü öğretmenlerdir. Öğretmenliğin sadece bilgiyi aktarım mesleği değildir. Bireyi ve 
dolayısıyla toplumu şekillendiren en önemli unsur öğretmenlerken bu değişim ve gelişim 
sürecinde onların deneyimlerinden, bilgi ve becerilerinden yeteri kadar faydalanılmamaktadır. 
Öğretmenlerin eğitim kavramının en önemli yapıtaşı olması kendilerini öğretmen 
yeterliliklerini belirlemekte önemli bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yapılan bu 
çalışmada yeterliliğin geliştirilmesi için öğretmenlerin fikirleri  alınmış, ortaya çıkan sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma geniş bir çalışma olduğundan dolayı burada ‘Çalışılan Okul 
Kademesi  Açısından’ elde edilen veriler aktarılmıştır. 

Bu çalışmamda yeterlilik kavramı ve yeterliliklerini geliştirmenin yollarını  
öğretmenlere sorup kendilerinden aldığım cevaplarla yeterliliğin geliştirilmesinin yollarını bir 
de onlar açısından açıklamaya çalıştım. ‘Öğretmen Yeterliklerini Geliştirmenin Yolları’ 
anketimiz 5 ana başlık altında 39 soru sorularak yapılmıştır. Bu anket çalışmamıza 539 
öğretmen katılmıştır. Başlıklar: Demografik özellikler, Bakanlık faaliyetleri açısından, 
Okulun faaliyetleri açısından, Öğretmenler açısından ve diğer faaliyetler açısından olarak 5 
ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerini 
karşılaştırmak için frekans ve yüzdelikler alınmıştır. Anket görüşleri ile demografik bilgilerin 
karşılaştırılması amaçlı Ki kare testi yapılmış çapraz tablo kullanılarak aritmetik ortalamaları 
karşılaştırılmıştır. 

 Uygulama sonucunda elde edilen verilerin güvenirliliği ile ilgili olarak yapılan 
cronbach alfa analizi sonucunda 0,917 değeri bulunmuştur. Bu değer elde edilen verilerin 
yüksek güvenirlik taşıdığını göstermektedir. 
. 

Örneklem grubunu oluşturan öğretmen grubunun  151’i (%28,0) erkek,  388’i (%72,0) 
kadındır. Toplam 539 kişi vardır ve çoğunluğu kadındır. Katılımcılar 102’si  (%18,9) 
ilkokulda,  306’sı (%56,8) ortaokul, 13’i  (%24,3) Lisede çalışmaktadırlar.  43’ü  (%8,0) 20-
30 yaşında, 221’i (%41,0) 31-40 yaşında, 275’i (%51,0) 41 yaş ve üzerindedir. 421’i  (%78,1) 
evli, 118’i (%21,9) bekardır. 300’ü  (%55,7) lisans, 219’u  (%40,6) yüksek lisans, 20’si  
(%3,7) doktora mezunudur.   
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Bakanlık faaliyetlerine bağlı olarak öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde,  “Özlük 

haklarının geliştirilmesi öğretmen yeterliğini artırır. Öğretmenlerin yeterlikleri hizmet içi 
eğitimler yoluyla artırılabilir. Öğretmenlerin rotasyona tabi tutulması  (Belli sürelerle yer 
değiştirilmesi) onların mesleki yeterliklerini artıran bir unsurdur. Öğretmenlere uygulanan 
performans değerlendirmesi onların mesleki yeterliğini geliştirir. Çeşitli denetim ve 
değerlendirme modellerinin kullanılması öğretmenin yeterlikleri geliştirici etki yapar. 
Öğretmenler için mesleki danışmanlık sisteminin kurulması öğretmen yeterliğinde etkili 
olabilir. Öğretmenin ödüllendirilmesi yeterliğini geliştirir. Disiplin cezaları öğretmen 
yeterliğinde etkilidir. Yöneticilik yapmış olmak öğretmen yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde  
ki kare testi sonucunda çalıştıkları okul kademesine göre anlamlı farklılık görülmüştür. 

 
 
  İlkokula çalışan öğretmenler “Özlük haklarının geliştirilmesi öğretmen yeterliğini 

artırır.” Maddesinde diğer okullarda çalışan öğretmenlere göre daha çok katılma eğiliminde 
oldukları görülürken diğer maddelerde lisede çalışanların katılma eğilimleri daha yüksek 
bulunmuştur. 

 
 
Öğretmenlerin Bakanlık faaliyetlerine bağlı olarak tüm maddelere katılma eğiliminde 

oldukları görülmüştür. “Öğretmenlerin rotasyona tabi tutulması  (Belli sürelerle yer 
değiştirilmesi) onların mesleki yeterliklerini artıran bir unsurdur. Çeşitli denetim ve 
değerlendirme modellerinin kullanılması öğretmenin yeterlikleri geliştirici etki yapar. Çeşitli 
denetim ve değerlendirme modellerinin kullanılması öğretmenin yeterlikleri geliştirici etki 
yapar. Disiplin cezaları öğretmen yeterliğinde etkilidir. Yöneticilik yapmış olmak öğretmen 
yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde katılma eğilimi fazla olsa da diğer maddelere kıyasla  
daha az katılma eğilimlerini  yansıtmışlardır.  

 
 
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Bakanlık faaliyetleri açısından 

öğretmenler tarafından gerekli görülmektedir. 
Okul faaliyetleri açısından öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde,  “Meslektaş 

dayanışması sistemi öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin karara katılması öğretmen 
yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin plan ve program yapması öğretmen yeterliğini geliştirir. 
Okulların öğretmenler için düzenlediği sosyal aktiviteler öğretmen yeterliğini geliştirir. Okul 
yöneticisinin yönetim anlayışı öğretmen yeterliği üzerinde etkilidir. İş güvenliği tedbirleri 
öğretmen yeterliğini geliştirir.” Maddelerinde  ki kare testi sonucunda çalıştıkları okul 
kademesine göre anlamlı farklılık görülmüştür.  Tüm maddelerde lisede çalışanların katılma 
eğilimleri daha yüksek bulunmuştur. 
 

Öğretmenlerin Okul faaliyetleri açısından tüm maddelere katılma eğiliminde oldukları 
görülmüştür. “Okulların öğretmenler için düzenlediği sosyal aktiviteler öğretmen yeterliğini 
geliştirir.” Maddesinde diğer maddelere kıyasla  daha az katılma eğilimlerini  yansıtmışlardır.  

Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Okul faaliyetleri açısından 
öğretmenler tarafından gerekli görülmektedir. 

 



 
 

 Sayfa 69 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

Öğretmenler açısından öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde,   “Öğrencilerin başarı 
ve ilgi düzeyleri öğretmenin yeterliğinde etkili olan bir unsurdur. Daha çok derse girmek 
öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin sosyal kulüplere katılması öğretmen yeterliğini 
geliştirir. Öğretmenler arası sağlıklı iletişim öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin 
mesleğini sevmesi yeterlikleri üzerinde etkilidir. Teknolojik okur yazarı olmak öğretmen 
yeterliği üzerinde etkilidir. Toplum hizmeti çalışmalarına katılmak öğretmen yeterliğini 
geliştirir. Araştırma ve projeler yapmak öğretmen yeterliğini geliştirir. Gezi ve inceleme 
yapmak öğretmen yeterliğini geliştirir. Yurt dışına çıkmak öğretmen yeterliğini geliştirir.” 
Maddelerinde  ki kare testi sonucunda çalıştıkları okul kademesine göre anlamlı farklılık 
görülmüştür.  Tüm maddelerde lisede çalışanların katılma eğilimleri daha yüksek 
bulunmuştur. 
 

Öğretmenlerin Öğretmenler açısından tüm maddelere katılma eğiliminde oldukları 
görülmüştür. “Daha çok derse girmek öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğretmenlerin sosyal 
kulüplere katılması öğretmen yeterliğini geliştirir. Yüksek lisans yapmak öğretmen yeterliğini 
geliştirir. Toplum hizmeti çalışmalarına katılmak öğretmen yeterliğini geliştirir.” 
Maddelerinde katılma eğilimi fazla olsa da diğer maddelere kıyasla  daha az katılma 
eğilimlerini  yansıtmışlardır.  

 
 
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Öğretmenler açısından öğretmenler 

tarafından gerekli görülmektedir. 
 
 
Diğer etkenlere bağlı, olarak öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde,   “Okulun 

bulunduğu çevre öğretmen yeterlikleri üzerinde etkilidir. Velilerin okula ilgisi öğretmen 
yeterliğini olumlu etkiler. Velilerin eğitim düzeyleri öğretmenin yeterliğini üzerinde etkilidir. 
Kalabalık sınıflar öğretmenin mesleki gelişimine olumsuz etki yapar. Meslek örgütleri 
öğretmen yeterliğini geliştirir. Öğrenme ortamlarının fiziki durumu öğretmen yeterliği 
üzerinde etkilidir.” Maddelerinde  ki kare testi sonucunda çalıştıkları okul kademesine göre 
anlamlı farklılık görülmüştür.  

 
 İlkokulda çalışan öğretmenlerin “Okulun bulunduğu çevre öğretmen yeterlikleri 

üzerinde etkilidir.” Maddesinde katılma eğilimleri daha fazla görülürken diğer tüm 
maddelerde lisede çalışanların katılma eğilimleri daha yüksek bulunmuştur. 

 
 
Öğretmenlerin Diğer etkenlere bağlı  maddelere katılma eğiliminde oldukları 

görülmüştür. “Okulun bulunduğu çevre öğretmen yeterlikleri üzerinde etkilidir. Velilerin 
eğitim düzeyleri öğretmenin yeterliğini üzerinde etkilidir.” Maddelerinde katılma eğilimi 
fazla olsa da diğer maddelere kıyasla  daha az katılma eğilimlerini  yansıtmışlardır.  

 
Bu sonuçlar gösteriyor ki tablodaki tüm maddeler Diğer etkenlere bağlı  olarak 

öğretmenler tarafından gerekli görülmektedir. 
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Özet  
  Toplumun temel gereksinmelerinin karşılanması nedeniyle tarım sektörü oldukça önemli bir 
sektördür. Kaynakların kıt olması ve bu kaynaklardan faydalanmak isteyenlerin sayısının 
artması sektörde “etkinliği” daha da önemli hale getirmektedir. Kaynakların giderek azalması, 
nüfus artışı ve temel ihtiyaçların giderek artması minimum girdi ile maksimum çıktıya 
ulaşmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 26 alt bölgesinde tarım sektöründe 
etkinlik düzeyini belirlemek amacıyla tarımda kullanılan tarımsal alet ve makineler sayısı, 
tarımsal ekim alanı ve tarımsal sulamada elektrik kullanımı girdi değişkenleri ve bitkisel 
üretim değeri çıktı değişkeni olarak alınarak yıllar itibariyle etkinlik analizi yapılmıştır.  
Böylece etkinlik ölçümü ile hangi alt bölgelerin kaynaklarını daha etkin kullandıkları tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Tarım Sektörü, Etkinlik Analizi 

THE EFFICIENCY IN AGRICULTURAL SECTOR AND AN APPLICATION ON 
TURKEY'S SUB-REGİONS 

Abstract 
Agricultural sector is a very important sector due to the fact that it provides basic needs for 
society. The scarcity of resources and the increase in the number of people who desire to 
make use of these resources make “efficiency” even more important in the sector. Decreasing 
resources, increasing population and basic needs have obligated using minimum input 
reaching maximum output. In this study; to determine the efficiency level in agriculture sector 
in 26Turkey’s sub-regions, the number of tractors used in agriculture, agricultural plantation 
area and the use of electricity in agricultural irrigation input variables and plant production 
value output variable are analyzed. Thus, it has been determined which subregions have more 
efficient use of resources with efficiency measurement.    
Keywords: Data Envelopment Analysis, Agricultural Sector, Analysis of Efficiency 

1. GİRİŞ 
Tarım ve ziraat, toprağın ve tohumun kullanılması sonucu, bitkisel ve hayvansal 

ürünlerin üretilmesi, bu ürünlerden katma değeri yüksek ürenler elde etmek için yapılan 
ekonomik faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Tarım; iktisadi bir faaliyet olmanın yanı sıra 
sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması açısından oldukça önemli bir 
toplumsal süreçtir (TUİK, 2008: 1 ).  

Tarım sektörü, tarımsal üretim yapmanın yanı sıra diğer sektörleri de etkilemesi 
açısından oldukça önemlidir. Toplumun temel ihtiyaçlarını gideren tarım sektörü, her ülke 
için vazgeçilmez ve uzun vadeli planlarında önemle yer verildiği bir sektördür (Türkiye Çevre 
Vakfı Yayını, 1997: 16). Bu sektör, Türk ekonomisinin de temelini önemli ölçüde 
oluşturmaktadır.  
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Tarım sektörü; kırsal nüfus, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve ülke ekonomisi içindeki 
payı ile doğrudan ilintilidir. Gelir dağılımındaki eşitsizliğin artması, sektörün ülke ekonomisi 
içerisindeki öneminin azalması gibi olayların kırsal nüfusun azalmasına neden olup, 
nihayetinde tarım sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim son yıllarda Türkiye’de 
kırsal alandan kente doğru yaşanan göç sürekli artmış ve tarım sektörünün ülke ekonomisi 
içindeki payı azalmıştır.  Gülçubuk (2005)’un ifade ettiği gibi 2000 yılında nüfusunun %35’i 
kırsal alanda yaşarken, kentleşme alanında kaydedilen gelişmelerden sonra 2009 yılında bu 
oran %24 olmuştur. 2012 yılına gelindiğinde ise kırsal nüfusun oranı %23’ün altına inmiştir.  

Tarımsal girdi fiyatlarının yükselmesi, toprakların miras yoluyla küçük parçalara 
bölünmesi, yeni çekirdek ailelerde işgücü yetersizliği nedeniyle tek başlarına tarımsal 
faaliyette bulunma zorluğu ve tarım dışı sektörlerde çalışma isteği kentlere olan göçü 
artırmıştır (Gülçubuk, 2005: 73). Bunun sonucunda, kırsal alanda hayatını sürdüren insanların 
birincil ekonomik faaliyet kaynağı olan tarım sektöründeki istihdam 2000 yılında %36 iken, 
2009 yılında %25’e, 2013 yılında %23,6 2014 yılında %22 ve 2015 yılında ise %20’e 
gerilemiştir (www.tuik.gov.tr, 06.02.2017).  

Tarım sektöründe istikrarlı bir büyümenin olmaması, sektörün istihdam verilerinde 
iyileşmelerinin yaşanmaması, ülke ekonomisi içerisindeki payının azalması, Türkiye’nin 
tarım performansının araştırılması gereğini ortaya çıkarmaktadır.  

Kaynak kullanım performansının değerlendirilmesinde genellikle verimlilik ve etkinlik 
kavramları kullanılmaktadır. Verimlilik, performansın tanımlayıcı bir ölçüsüyken, etkinlik ise 
normatif bir ölçüsüdür (Subhash, 2004: 15). Kaynak kullanım performansının iyi olmasını 
sağlamak için mümkün olduğunca girdi değişkenleri minimize edilmesi gerekirken, çıktı 
değişkenlerini ise maksimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla etkinlik analizlerin 
yapılması karar birimlerinin en uygun girdi-çıktı bileşimini elde etmeleri açısından çok 
önemlidir.  

Bir üretim biriminin farklı zaman diliminde ve farklı ölçek büyüklüklerinde nasıl bir 
performans sergilediğini ölçmek için en önemli kıstas ekonomik etkinliktir. Türkiye’de 26 
(Düzey-2) alt bölgenin tarım sektörünün etkinlikleri ölçmek çalışmanın amacınıteşkil 
etmektedir. Çalışmanın veri seti Türkiye İstatistik Kurumu web veri tabanından elde 
edilmiştir.  2011-2014 yılları için söz konusu bölgelerin etkinliği Veri Zarflama Analizinin 
çıktı odaklı BCC ile çıktı odaklı CCR modeline göre ölçülmüştür.  

2. TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜ 
Türkiye’nin genç nüfusa, verimli, geniş ve sulama potansiyeli yüksek olan düz 

topraklara sahip olması açısından, gelişmekte olan ülkelerden bir tanesidir. Türkiye 
ekonomisinin temelini oluşturan tarım sektörünün etkinliği, genç nüfusun istihdam edilmesi 
ile işsizliğin azaltılması; kaynakların doğru yerde ve verimli kullanılması; gıda sektöründe iç 
talebi oluşturulup gerek dışa bağımlılığın gerekse hammadde maliyetlerinin minimum 
seviyelere indirilmesi açısından son derece önemlidir.  

Tarım sektörünün en önemli özelliği, kırsal kesimin temel ekonomik geçim kaynağı 
olmasıdır. Bu anlamda kırsal kalkınma, halkın kendi kendine yeterliliği, temel ihtiyaçların 
giderilmesi, gelir dağılımında eşitsizliğin azaltılması, sanayi sektörü için hammadde 
sağlanması, yaşam kalitesinin iyileştirmesi gibi katkıları nedeniyle söz konusu sektörün önemi 
Türk ekonomisi için oldukça yüksektir. Dolayısıyla, tarım sektörü; GSYH, istihdam ve dış 
ticaret içerisinde önemli bir konuma sahiptir. 
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Tablo 1. İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam, (15+ Yaş, %) 
Yıllar Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler 
2005 25,5 21,6 5,6 47,3 
2006 23,3 21,9 6,0 48,8 
2007 22,5 21,8 6,1 49,6 
2008 22,4 22,0 6,0 49,5 
2009 23,1 20,3 6,3 50,4 
2010 23,3 21,1 6,6 49,1 
2011 23,3 20,8 7,2 48,7 
2012 22,1 20,5 7,2 50,2 
2013 21,2 20,7 7,2 50,9 
2014 21,1 20,5 7,4 51,0 
2015 20,6 20,0 7,2 52,2 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri 
Son yıllarda kentleşme faaliyetlerinde kaydedilen çok önemli gelişmelere rağmen 

sektörün istihdam içerisindeki payı halen yüksektir. Tablo 1’de de görüldüğü gibi tarım 
sektörü istihdam yaratmada hizmet sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllara 
doğru tarım sektörünün istihdam içerisindeki payı azalsa da genel olarak %20’nin üstündedir. 
Her geçen yıl sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin daha çok istihdam yaratması, tarım 
sektörünün istihdam payını düşürmüştür.  
Tablo 2. Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık GSYH İçindeki (Değer, Pay, Değişim Oranı) 

Yıllar Değer (TL) Pay (%) Değişim oranı(%) 
2000 17 205 761 10,1  

2001 21 729 848 8,9 26,3 
2002 36 901 720 10,3 69,8 
2003 46 249 933 9,9 25,3 
2004 54 365 145 9,4 17,5 
2005 62 349 598 9,3 14,7 
2006 64 415 593 8,2 3,3 
2007 66 197 107 7,5 2,8 
2008 74 451 345 7,5 12,5 
2009 81 234 274 8,1 9,1 
2010 104 703 635 9,0 28,9 
2011 114 838 169 8,2 9,7 
2012 121 692 893 7,8 6,0 
2013 121 709 079 6,7 0,0 
2014 134 724 745 6,6 10,7 
2015 161 146 448 6,9 19,6 

Kaynak: TÜİK, Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, 2015 
Tablo 2 tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün değerini, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

içindeki payını ve yıllık değişimini göstermektedir. 2000 yılında tarım, ormancılık ve 
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balıkçılık sektörünün üretim değeri 17 205 761 TL iken, 2015 yılında ise sektörün değeri 
yaklaşık olarak 9 kat artarak 161 146 448 TL olmuştur. Yıllar itibariyle, sektörün değerinde 
sürekli ve dalgalı bir artış yaşanırken, GSYH İçindeki payı ise azalmıştır.  
Tablo 3. Tarım ve Ormancılık sektörünün İhracat Verileri (Bin ABD $,%) 

 Tarım ve ormancılık Toplam % 
2000 1.659.092 27.774.906 5,97 
2001 1.976.410 31.334.216 6,31 
2002 1.754.287 36.059.089 4,87 
2003 2.120.690 47.252.836 4,49 
2004 2.541.777 63.167.153 4,02 
2005 3.328.814 73.476.408 4,53 
2006 3.480.539 85.534.676 4,07 
2007 3.725.213 107.271.750 3,47 
2008 3.936.711 132.027.196 2,98 
2009 4.347.483 102.142.613 4,26 
2010 4.934.710 113.883.219 4,33 
2011 5.166.596 134.906.869 3,83 
2012 5.188.858 152.461.737 3,40 
2013 5.653.323 151.802.637 3,72 
2014 6.029.749 157.610.158 3,83 
2015 5.756.596 143.838.871 4,00 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2016 
Tablo 3’te görüldüğü üzere, tarım ve ormancılık sektörünün ihracat değeri 2000 

yılında 1 milyar 659 milyon Dolar civarında iken, 2015 yılında ise yaklaşık olarak 3,5 kat 
artarak 5 milyar 757 milyon Dolar civarında olmuştur. Ancak, sektörün ihracat değerinde artış 
olmasına rağmen, toplam ihracat içindeki payı azalmıştır.  
Tablo 4. Tarım ve Ormancılık sektörünün İthalat Verileri (Bin ABD $,%) 

 Tarım ve ormancılık Toplam % 
2000 2.123.187 54.502.821 3,9 
2001 1.409.313 41.399.083 3,4 
2002 1.702.642 51.553.797 3,3 
2003 2.535.427 69.339.692 3,7 
2004 2.757.392 97.539.766 2,8 
2005 2.801.365 116.774.151 2,4 
2006 2.902.369 139.576.174 2,1 
2007 4.640.577 170.062.715 2,7 
2008 6.391.914 201.963.574 3,2 
2009 4.593.839 140.928.421 3,3 
2010 6.456.707 185.544.332 3,5 
2011 8.895.184 240.841.676 3,7 
2012 7.446.641 236.545.141 3,1 
2013 7.718.045 251.661.250 3,1 
2014 8.588.523 242.177.117 3,5 
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2015 7.176.330 207.234.359 3,5 
2016 7.041.785 198.601.934 3,5 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2016 
Tablo 4, tarım ve ormancılık sektörünün ithalat verileri, yıllık değişimi ve genel ithalat 

içindeki payını göstermektedir. Sektörün ithalat değeri 2000 yılında yaklaşık olarak 2 milyar 
123 milyon Dolar iken, 2015 yılında ise yaklaşık olarak 3,5 kat artarak 7 milyar 42 milyon 
Dolar civarında olmuştur. Sektörün ithalat değeri, toplam ithalat değerinin içindeki payı 2007 
yılına kadar azalsa da 2008 yılından itibaren bir yükselişe geçmiştir. Son yıllara gelindiğinde 
ise, sektörün payı %3,5 seviyesine çıkmıştır.  

3. VERİ ZARFLAMA METODOLOJİSİ 
DEA, üretim sınırlarının tahmini için ekonometri ve yöneylemde sıkça kullanılan 

parametrik olmayan ve DMU’lar için göreli etkinlik kıyaslaması yapan bir metottur (Førsund 
ve Sarafoglou,  2002). İlk olarak, 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından ölçeğe 
göre sabit getirili olan CRS (Constant Returns to Scale) modeli geliştirilmiş ardından 1984 
yılında Banker, Charnes ve Cooper tarafından ölçeğe göre değişken getirili VRS (Variable 
Returns to Scale) modeli geliştirilmiştir (William W. Cooper, Seiford ve Zhu). Sonraki 
yıllarda The Additive Model, A Slacks-Based Measure of Efficiency (SBM) gibi modeller ile 
farklılaşmalar ortaya çıkmıştır (William W. Cooper ve diğ.). DEA analizinde amaç 
DMU’ların etkinliklerini ölçmektir. Karar birimi, ya etkinsiz bir şekilde işletilirse ya da 
çalışma şartları içerisinde dezavantajlı bir duruma sahip olursa etkinsiz olur (Kutlar ve 
Babacan,  2008). Bunu belirleyebilmek için de CRS etkinlik skorunun VRS etkinlik skoruna 
bölümü ile elde edilen ölçek etkinliğine başvurulur.  CRS ve VRS modelleri de girdi ya da 
çıktı odaklı olarak kurulabilirler.  

Kullanım alanlarına ve varsayımlara göre pek çok DEA modeli kurulabilir. Bu modeller 
temel olarak girdiye ve çıktıya yönelik olmak üzere iki ana gruba ayrılabilirler. Girdiye 
yönelik olanlar, herhangi bir çıktı düzeyi için etkin olmayan karar birimlerinin girdilerini ne 
derece azaltmaları gerektiğini araştırırlar. Benzer şekilde, çıktıya yönelik etkinlik ölçütleri ise 
herhangi bir girdi bileşimi için etkin olmayan karar birimlerinin etkin duruma getirilebilmesi 
amacıyla çıktılarını ne kadar artırabilecekleri üzerinde dururlar. Eğer modeller girdi ya da 
çıktı yönelimli kurulamıyorsa, toplamsal modeller kullanılır. Öyleyse “Girdi odaklı modeller, 
sabit çıktı düzeyinde girdi kullanımını oransal olarak azaltarak teknik etkinsizliği ölçmeye 
çalışır. Çıktı odaklı modeller ise sabit girdi düzeyinde çıktı kullanımını oransal olarak 
artırarak teknik etkinsizliği ölçer” denir. Bu iki ölçek değerinin CRS altında aynı değeri 
verdiği ve VRS altında biraz farklı olduğu görülür. Literatürdeki çalışmaların büyük 
çoğunluğunda girdi miktarı öncelikli karar değişkeni olarak ortaya çıktığı için genellikle girdi 
odaklı modeller seçilmiştir. Fakat kaynak miktarının sabit tutulup çıktı miktarının mümkün 
olduğu kadar artırılmasının söz konusu olduğu durumlarda olabilir. Böyle bir durumda da 
çıktı odaklı model daha uygundur. Ayrıca, yönelimin seçimi, elde edilen skor değerleri 
üzerinde küçük bir etkiye sahiptir (Coelli ve Perelman,  2000). 
4.1. Ölçeğe Göre Sabit Getiri (Constant Return to Scale- CRS) ve Ölçeğe Göre Değişken 
Getiri (Variable Return to Scale-VRS) modelleri 

Charnes, Cooper, Rhodes (1978) tarafından geliştirilen model yazarların baş harfleri 
olan için CCR modeli olarak adlandırılmaktadır. CCR modeli ölçeğe göre sabit getirili bir 
model türüdür. Bu modelde, herhangi bir karar biriminin tüm girdilerindeki %1’lik bir artışın 
çıktılarında aynı oranda bir değişme sağladığında etkin olarak ifade edilebilir.  

Banker, Charnes, Cooper (1984) tarafından geliştirilen model yazarların baş harfleri 
olan BCC modeli olarak adlandırılmaktadır. Ölçeğe göre değişken getirili bir model türüdür. 
Herhangi bir karar biriminin tüm girdilerindeki %1’lik bir artışın çıktılarında diğer karar 
birimlerine göre en fazla ya da en az değişme sağladığında etkin olarak ifade edildiği 
modeldir. Buna göre girdi (çıktı) odaklı-primal (dual) modeller tablodaki gibidir. 
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Tablo 5. Girdi (Çıktı) Odaklı-Primal (Dual)  DEA Modelleri 
 Primal Dual 
Girdi 
odaklı 
   

Kısıtlar: 

 

  
  Sınırsız 
 

 
 
Kısıtlar: 

 

 

 
Çıktı 
odaklı 
  

Kısıtlar: 

 

 
Sınırsız 

 
 
Kısıtlar: 

 

 

 
( )* BCC modelde kısıt olarak eklenir. 

Burada ve X, n×m boyutunda tüm karar birimleri için girdileri veren matris ve 
ve Y,  n×s boyutunda tüm karar birimleri için çıktıları veren matristir. 𝑥1Z  ve  𝑦\Z, o. 

karar biriminin girdi ve çıktılarını veren sırasıyla m×1 ve s×1 boyutlu vektörler; 𝑢\ ve 𝑣1 
sırasıyla çıktı ve girdi ağırlık vektörleridir. Yine bir skaler değer olan 𝜃Z  ve ØZ, o. karar 
biriminin etkinlik skorudur. Varsayılan bu kısıtlar altında model n tane karar birimi için ayrı 
ayrı çözülerek her karar biriminin skor değerleri elde edilir. Primal doğrusal modelin kısıt 
sayısı dualine göre fazla olduğu için genellikle işlem kolaylığı açısından dual model tercih 
edilir. 
4.2. Ölçek Etkinliği Hesabı 

Bir karar biriminin etkinsizliğinin kaynağı, karar biriminin etkinsiz faaliyetlerinden mi 
kaynaklı yoksa karar biriminin faaliyet gösterdiği dezavantajlı koşullardan mı kaynaklı 
olduğu belirlenebilir. VRS modelinde gözlemlenen tüm karar birimlerinin konveks 
kombinasyonlarının üretim olanakları kümesini oluşturduğu varsayılır. Bu yüzden VRS skoru 
lokal saf teknik etkinlik olarak adlandırılmaktadır. CRS modelinde ise ölçeğe göre sabit 
getirili üretim olanakları kümesi varsayılır. Bu yüzden CRS skoru global teknik etkinlik 
olarak adlandırılır. Bir karar birimi hem CRS hem de VRS skorlarında tam etkinse en verimli 
ölçek büyüklüğünde faaliyet gösteriyor demektir. Fakat karar birimi tam VRS skorlu buna 
karşın düşük CRS skoruna sahipse o zaman lokal olarak etkin olup ölçek büyüklüğünden 
dolayı global olarak etkin olmadığı sonucuna varılır. Bu yüzden iki skor değeri oranlanarak 
Ölçek Etkinliği (Scale Efficiency) elde edilir (William W. Cooper ve diğ.). 

Statik DEA,  belli bir dönemdeki homojen karar verme birimlerinin birden fazla 
çıktısını üretmesi için birden fazla girdisinin kullanmasına ilişkin göreceli etkinliklerini 
ölçerken Panel DEA belli bir zaman dönemindeki bir grup karar alma biriminin performansını 
hesaplayan yeni bir yaklaşımdır (Repková,  2013). 
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4.3. Panel Veri Zarfalam Modeli 
Statik DEA birden fazla zaman periyodu olduğunda etkinlik değişikliklerinin 

ölçülmesini engellediği için yalnızca bir zaman diliminde gerçekleştirilir. Zaman serisi ve 
yatay kesit örneklerini de içeren bir panel veri seti mevcut olduğunda Statik DEA modeli 
bazen tekrarlama esasına göre uygulanır. Fakat bu ise statik sonuçların bir uzantısının biraz 
daha fazlasını üretir, ancak böyle statik bir bakış açısı uygunsuz kalmaktadır. Böyle bir durum 
için,  Färe, Grosskopf, Brännlund (1996) tarafından önerilen Panel DEA modeli,  birbirine 
bağlı farklı zaman dönemlerdeki faaliyetleri biçimsel olarak irdeleyen ilk yenilikçi sistem 
olarak ortaya çıkmıştır. 

 Sengupta (1996),Kaoru Tone ve Tsutsui (2010) ve K. Tone (2001) tarafından sunulan 
panel DEA modeli Lotfi ve Poursakhi (2012) tarafından geliştirilmiştir. Buna göre çıktı odaklı 
bir panel DEA modeli şöyle ifade edilir: 
 
Primal      Dual 

  
 
Kısıtlar: 
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         Kısıtlar: 

 

 

 
( )* BCC modelde kısıt olarak eklenir. 
Kriz, tek dönemi içermeyen önceki dönemlerden gelen olumsuz etkilerin ortaya çıkardığı ve 
oluşmasından sonraki dönemleri de etkileyen bir olgu olmasından dolayı, 2008 öncesi ve 
sonrası dönemler için Panel DEA modeline göre model kurulmuştur. 

4. BULGULAR 
Çalışmada, tarımsal sulamada elektrik kullanımı (MWh), tarımsal alet ve makineler,  

toplam işlenen tarım alanı (hektar) verileri girdi; bitkisel üretim çıktı olarak ele alınıp 
Türkiye’de İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin birbirine göre 
göreceli etkinliklerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Türkiye’de Düzey 2 İstatistiki Bölge 
Birimleri, Düzey 3 kapsamındaki komşu illerin gruplandırılması sonucu 26 bölgeden 
oluşmaktadır (Şekil 1). 
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Kaynak: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=114820 
DEA modellerinde, modelde çok fazla girdi ve çıktı olması, analizin sonucunda etkin ve 

etkinsiz birimlerin ayırt etmede güçlüklere neden olmaktadır. Bu yüzden DEA çalışmaları 
incelendiğinde genel olarak karar birimlerinin sayısının çıktı ve girdi sayıları toplamından çok 
olması tavsiye edilir (Kutlar ve Babacan,  2008). Bu çalışmada 3 girdi ile 1 çıktı ve 26 DMU 
(Düzey 2 Bölgeleri) ele alınarak model kurulmuştur. 

İlk olarak, 2012-2016 yılları verileri dikkate alınarak, 26 bölgenin tarım sektörünün 
etkinliklerini ölçmek amacıyla her bir yıl için ayrı ayrı olmak üzere çıktı odaklı statik DEA 
modeli kurulmuştur.  

Ekonomik birimler genel olarak sabit kaynak miktarları altında çıktı miktarını mümkün 
olduğu kadar artırmak ister. Bu amaca yönelik olarak çıktı odaklı DEA modellerinde, amaç 
fonksiyonunun çıktıyı maksimize edecek getiriyi sağlaması söz konusudur. Çünkü bu model, 
mevcut girdi ile en fazla çıktıyı üretme amacına yöneliktir. Bundan dolayı bu çalışmada DEA 
modeli çıktı odaklı model olarak ele alınmaktadır. 

CRS modelinde etkin bulunan bir karar birimi VRS modelinde de etkin ve ölçeğe göre 
sabit getirilidir (William W Cooper, Seiford ve Zhu,  2011). Ama bunun tersi her zaman 
doğru değildir. Yani VRS etkinliği CRS etkinliğine göre daha iyimser sonuçlar sergiler. Bu 
yüzden düzey 2 bölgelerinin etkinlik değerlendirmesinde CRS modeli dikkate alınmaktadır. 
VRS skorları ise ölçek etkinliğinin hesabında kullanılmaktadır. Çünkü ölçek etkinsizliği, 
operasyonel olmayan tamamen yönetimin dışındaki etkenlere bağlıdır. Bir karar biriminin 
ölçek büyüklüğü, ya ölçeğe göre artan getiri, ya da ölçeğe göre azalan getiri özelliğindedir. 
Ölçek etkinsizliği olmayan bir karar birimi sabit ölçek özelliğine sahiptir. Ölçeğe göre artan 
getiri özelliğini sergileyen ve etkin olmayan karar birimi, aynı girdi ile fazla çıktı 
üretebilecekken daha az çıktı üretmektedir. O halde bu karar birimi potansiyelini daha iyi 
kullanıp daha fazla çıktı üretebilir demektir. Potansiyelini iyi kullanamama sebebi tamamen 
dış etkilerden kaynaklanmaktadır. Kapasite kullanımının yetersizliği anlamına gelen bu 
nedenler etkinsizliği artırmaktadır. Bazen de bir karar biriminde bir birimlik girdi ile bir 
birimden daha az çıktı üretilebilir. Ölçeğe göre azalan getiri sergileyen ve etkin olmayan bu 
karar birimleri, aynı girdi ile fazla çıktı üretmesi beklenirken bu fazla çıktıyı üretemez 
konuma gelmiştir. Bu karar birimlerinin etkinsiz bir şekilde işletildiği an-lamına gelir.  Bu 
karar birimlerinin etkinliğinin artması için kaynaklarını daha iyi kullanması yani ölçeklerini 
küçültmeleri gerekir. 

Bu çalışmada Düzey 2 bölgeleri ile ilgili çıktı odaklı CRS, VRS modelleri kullanılarak 
Ölçek Etkinliği- Scale Efficiency (SE=CRS/VRS) skorları yıllar itibariyle hesaplanmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre DEA analizi sonuçları yorumlanmıştır. Araştırmada kullanılan 
veriler TÜİK veri tabanından derlenmiştir. 
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Grafik 2. Düzey 2 Bölgelerinin Ortalama Etkinlik Değerleri 

 
Grafik 1’de global etkinliği ölçen ortalama CRS değerlerine göre 2014 yılına kadar 

Düzey 2 bölgelerinin belirli bir etkinsizlik seviyesinde olduğu ancak bu etkinsizliğin kısmen 
de olsa azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. 2015 yılında oldukça artış gösteren 
etkinsizlik 2016 yılında yeniden azalış yönünde eğilim göstermiştir. Genel etkinliği ifade eden 
CRS skoru, saf teknik etkinliği ifade eden VRS skoruna ve ölçek etkinliğini ifade eden SE 
skoruna bağlıdır. Ortalama SE skoru da 2015 yılına kadar 1,00 değerinden uzaklaşarak 
etkinsizliğin arttığını göstermiştir. 2016 yılında ise SE skoru azda olsa azalma eğilimi 
göstermiştir. Buna karşın ortalama VRS skoru da 2014 yılına kadar azalma eğilimi göstermiş 
ancak 2015 yılında 1,00 değerinden uzaklaşarak Düzey 2 bölgelerinin ortalama saf 
etkinsizliğinin arttığını göstermiştir. 

Elde edilen bulgulara göre 2015 yılında etkisizliğin hem ölçek ekonomisinden hem de 
yönetimsel faaliyetlerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

2016 yılındaki ortalama SE skoru ortalama VRS skoruna göre optimal nokta olan 1,00 
değerinden uzak olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Düzey 2 bölgelerinin 2016 yılındaki 
etkisizliğinin yönetimsel faaliyetlerden çok ölçek ekonomisini yakalayamamasından kaynaklı 
olduğu sonucu çıkmaktadır. 
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Tablo 6. Düzey 2 Bölgelerinin CRS, VRS ve SE (Ölçek Etkinliği-Scale Efficiency) Değerleri 

DMU 
Name 

Output-
Oriented 

VRS 
Efficiency 

Output-
Oriented 

CRS 
Efficiency 

SE Sl 
Output-
Oriented 

RTS 

TR10 1,00 3,69 3,69 0,32 Artan 
TR21 1,61 4,43 2,74 4,16 Azalan 
TR22 1,28 2,95 2,31 2,98 Azalan 
TR31 1,00 1,00 1,00 1,00 Sabit 
TR32 1,13 1,75 1,55 2,86 Azalan 
TR33 1,51 4,63 3,07 6,71 Azalan 
TR41 1,68 3,65 2,17 4,11 Azalan 
TR42 1,28 1,91 1,50 1,61 Azalan 
TR51 2,10 3,30 1,57 2,25 Azalan 
TR52 1,17 3,22 2,74 5,85 Azalan 
TR61 1,00 1,35 1,35 3,20 Azalan 
TR62 1,00 1,76 1,76 3,64 Azalan 
TR63 1,54 2,51 1,63 2,79 Azalan 
TR71 1,76 4,61 2,62 4,76 Azalan 
TR72 2,28 5,79 2,54 4,63 Azalan 
TR81 1,00 3,61 3,61 0,64 Artan 
TR82 3,31 7,29 2,20 2,25 Azalan 
TR83 1,00 5,17 5,17 7,07 Azalan 
TR90 1,00 1,00 1,00 1,00 Sabit 
TRA1 4,22 5,73 1,36 1,42 Azalan 
TRA2 1,00 1,75 1,75 0,26 Artan 
TRB1 2,71 3,32 1,23 1,40 Azalan 
TRB2 4,83 5,48 1,14 1,24 Azalan 
TRC1 1,95 2,95 1,52 2,10 Azalan 
TRC2 1,00 1,26 1,26 1,86 Azalan 
TRC3 1,12 1,23 1,09 0,80 Artan 

Grafik 2. Düzey 2 Bölgelerinin VRS skorları 

 
Grafik 3. Düzey 2 Bölgelerinin CRS skorları 
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Grafik 4. Düzey 2 Bölgelerinin SE skorları 

 
Optimal etkinlik ve ölçek düzeyi olan 1,00 değerine en uzak etkinlik değerine sahip 

bölge en etkinsiz bölgedir. Yukarıda yer alan tablo ve grafiklere bakıldığında TR82 bölgesi 
optimal global etkinlik değerinden en uzak bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. TR21, TR22, 
TR32, TR33, TR41, TR42, TR51, TR52, TR61, TR62, TR63, TR71, TR72, TR82, TR83, 
TRA1, TRB1, TRB2, TRC1 ve TRC2 bölgeleri azalan ölçek özelliğini göstermektedirler. Bu 
bölgeler ölçeklerini küçülterek ve yönetimsel faaliyetlerini düzenleyerek ölçek etkinliğini 
sağlayabilirler. TR10, TR81, TRA2 ve TRC3 bölgeleri ise artan ölçek özelliğini 
göstermektedirler. Bu bölgeler global olarak etkin değillerdir. Bu etkinsizliklerinin sebebi 
dışsal olup, kapasiteleri uygun olmasına rağmen dışsal sebeplerden dolayı kapasitelerini iyi 
kullanmamaktadırlar.TR31 ve TR90 bölgeleri diğer bölgelere göre optimal ölçek 
büyüklüğünü korumuş hem de yönetimsel faaliyetlerini iyi bir şekilde sağlayarak kaynaklarını 
en etkin bir şekilde kullanmışlardır. 
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SONUÇ 
İnsanların temel gereksinmelerinin karşılanması açısından tarım sektörünün önemi 

oldukça yüksektir. İnsanların temel gereksinimlerini karşılayan kaynakların insanların istek ve 
ihtiyaçlarına göre çok daha az olması ve bu kaynaklardan faydalanmak isteyenlerin sayısının 
sürekli artması sektörde “etkinliği” daha da önemli hale getirmiştir.  

Bu çalışma kapsamında kullanılan değişkenlere ait veriler 2011-2014 dönemine ait olup 
Türkiye’nin 26 alt bölgesini kapsamaktadır. Tarım sektöründe etkinliği ölçmek amacıyla Veri 
Zarflama Analizinin iki modeli olan çıktı odaklı BCC ve CCR yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca 
etkin olmayan alt bölgelerin çıktı değişkenine ait değerin ne kadar artması gerektiği ve 
toplamda bu değerin ne kadar olması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde şu 
sonuçlar elde edilmiştir.  

CCR Modeline göre, 
- 2011 yılında TR10, TR31, TR42, TR51, TR61, TR62, TR81, TR83, TR90, TRA2, TRC2 ve 

TRC3 karar birimlerinin skorları 1’e eşit olup bu alt bölgelerin etkin olduğu saptanmıştır.  
- 2012 yılında, TR10, TR22, TR31, TR42, TR61, TR90, TRC2 ve TRC3 bölgeleri etkin çıkmıştır.  
- 2013 yılında, TR10, TR61, TR62, TR90, TRC2 ve TRC3 etkin bölgeler olmuştur.  
- Son olarak 2014 yılında ise TR31, TR42, TR51, TR52, TR61, TR62, TR90 ve TRC3 bölgeleri 

etkin olmuştur. 
- Ayrıca, 26 alt bölge arasında dört yıl boyunca etkin olan TR61 ve TR90 bölgeleridir. 

-BCC Modeline göre ise; 
- 2011 yılında, TR10, TR31, TR42, TR51, TR61, TR62, TR81, TR83, TR90, TRA2, TRC2 ve 

TRC3 karar birimlerinin etkinlik skorları 1’e eşit olup etkin olduğu saptanmıştır.  
- 2012 yılında, TR10, TR22, TR31, TR42, TR61, TR83, TR90 ve TRA2 bölgelerinin etkin olduğu 

saptanmıştır.  
- 2013 yılında, TR10, TR31, TR52, TR61, TR62, TR81, TR82, TR83, TR90, TRA2, TRC2 ve 

TRC3 bölgelerinin etkin olduğu saptanmıştır.  
- 2014 yılında da TR10, TR22, TR31, TR42, TR51, TR52, TR61, TR62, TR81, TR90, TRA2, 

TRC2 ve TRC3 bölgeleri etkin çıkmıştır.  
- Ayrıca, 26 bölge arasında dört yıl boyunca etkin olan TR10, TR31, TR61, TR90, TRC2, TRC3 

ve TRA2 bölgeleridir.  
Son olarak, etkin karar birimleri aynı zamanda etkin olmayan karar birimleri için 

referans kümesini oluşturmaktadır. Etkin olmayan karar birimlerinin etkin olabilmesinin 
göstergesi, aynı girdi-çıktı değişkenleri kullanarak etkin olan karar birimlerinin varlığıdır. 
Dolayısıyla;  etkinlik sınırını yakalayamayan bölgelerin tabloda gösterildiği gibi kendi 
referans kümesini örnek alarak çıktı miktarını artırması gerekmektedir. 
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Özet 

Tarih araştırmalarının önemli referansları arasında yer alan hatıratlar akademik tarih 
araştırmalarına, olayların daha çok sosyo-pisikolojik yönünü kazandırmakta oldukça etkilidir. 
Bu şekilde tarihi olayların aynada görülmeyen öteki yüzü görülebilmektedir. Bu durum 
olayların insan’ı birçok yönüyle ortaya çıkaran detaylarını, hassasiyetleri, endişeleri ve 
heyecanlarını ortaya koyarak farklı bakış açıları sunabilmektedir. Bu teorik arka plandan 
hareketle söz konusu çalışmanın temel problematiği Atatürk’ün yaşamının bir kesitini 
dönemin tanıkları olarak da değerlendirilebilecek hatıratların gözünden anlamaya çalışmaktır. 
Dolayasıyla sınırları belirlenen konu ekseninde arşiv ve literatürün ortaya koyduğu bilgilerden 
farklı olarak dönemin kaleme alınmış birçok hatıratı bir arada karşılaştırmalı bir biçimde 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu sayede bu konuda yazılmış hatırat türünden eserler 
Atatürk’ün Selanik günleri çerçevesinde kritik edilerek mercek altına alınacaktır. Selanik 
günleri, Atatürk’ün yaşamına esasını oluşturacak fikirlerin ya da dünya görüşünün 
şekillendiği önemli bir dönemdir. Öyle ki ulus devlet sürecinin inşasında demokratik, halkçı, 
yenilikçi ve inkılapçı yönünü besleyen yetişme ortamını, Selanik özelinde ele alarak söz 
konusu sürecin farklı açılardan anlaşılması amaçlanmıştır. Kişi-zaman ve mekân ilişkisi 
bağlamında özelde Atatürk, mekân açısından Selanik, zaman açısından da Şam’a geçişe kadar 
(1905) geçen süreç her açıdan etkileri ile bir arada irdelenecektir. 

Yukarıda sıralanan hedeflerden hareketle çalışmada ilk aşamada Atatürk’ün doğrudan 
yakın çevresinde yer alanların kaleme aldığı hatıratlar daha sonra ise sürece tanıklık etmiş 
diğer bu türden eserler çalışmaya kaynaklık edecektir. Başta Makbule Atadan’ın Büyük 
Kardeşim Atatürk olmak üzere Sabiha Gökçen’in Atatürk’le Bir Ömür, Afet İnan’ın Atatürk 
Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ali Fuat Cebesoy’un Sınıf Arkadaşım Atatürk, Kılıç Ali’nin 
Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları gibi önemli diğer hatırat türünden çalışmalar 
Atatürk’ün iç dünyası ve fikir yaşamının anlaşılmasını sağlayacak önemli detayların 
bulunduğu Selanik günlerinin temel kaynakları olacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Atatürk, Selanik, Hatırat, Milli Mücadele, Bağımsızlık. 
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SALONIKA DAYS OF ATATÜRK IN MEMOIRS WITHIN THE SCOPE OF THE 
HISTORY MEMOIR RELATIONSHIP  

Asst. Prof. Dr. Olcay ÖZKAYA DUMAN, Mustafa Kemal University, 
ozkaya@mku.edu.tr 

 
 

Abstract  
Memoirs which are among the most important references in history researches are 

quite effective in putting forward the socio-psychologic aspects in academic researches. By 
this means, the other side of the historical events can be discovered. This situation can provide 
different point of views by revealing the details of the events regarding the sensitivity, 
concerns and excitements of human. With reference to this theoretical background, the main 
problematic of this study is trying to comprehend a part of Atatürk’s life from the perspectives 
of memoirs which can be regarded as the witnesses of the period. Thus within the scope of the 
limited subject, apart from the information put forward by the archive and literature memoirs 
which are written in the relevant period will be assessed comparatively. By this means, 
memoirs written on this subject will be examined and criticized within the framework of 
Atatürk’s Salonika days. Salonika days constitute an important period in which the ideas and 
world-view composing Atatürk’s principles of life are shaped. Such that the aim is to 
understand the environment, which supported his democratic, populist, innovative and 
revolutionary side during the establishment of nation state process with different perspectives 
based on the Salonika days. In terms of person, time and place relation, Atatürk as a person, 
Salonika as a place and the period until the transition to Damascus will be examined in every 
aspect together with their effects.  
           In relation with the aims stated above first, the memoirs which are written by people 

close to Atatürk then other works that witnessed the period will be regarded as resources for 

this study. Notably Büyük Kardeşim Atatürk (Atatürk, My Brother) by Makbule Atadan, 

Atatürk’le Bir Ömür (A Life Along the Path of Atatürk) by Sabiha Gökçen, Atatürk Hakkında 

Hatıralar ve Belgeler (Memoirs and Documents on Atatürk) by Afet İnan, Sınıf Arkadaşım 

Atatürk (My Classmate Atatürk) by Ali Fuat Cebesoy, Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları 

(The Memoirs of Kılıç Ali, Atatürk's Confidante) by Kılıç Ali and other significant works of 

memoirs will be the resources of Salonika days which will ensure the understanding of 

Atatür’s inner world and ideas. 

Key Words:  Atatürk, Salonika, Memoir, War of Independence, Independence. 
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GİRİŞ 
I.TARİH HATIRAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE KISA BİR GİRİŞ 
Hatıra öz yaşam öyküsü değil kişinin kendisinin ötesinde çevresinde gelişen her şeyin 

anlatımıdır. Bu şekilde düşünüldüğünde hatıra türü tarihsel dönem ve olayları çeşitli 
yönleriyle önümüze sunan kaynaklardandır. Hatıra türünün XX.Yüzyılın başından itibaren 
yaygınlaştığını belirtmek gerekir. Kurtuluş Savaşı’nı ayrıntılı bir biçimde anlatan ve bizzat 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış olan Nutuk anı yazımının Türk literatüründeki en 
önemli örneklerindendir. Ayrıca Kazım Karabekir (Cihan Harbine Neden Girdik. Nasıl 
Girdik, Nasıl İdare Ettik?), Ali Fuat Cebesoy (Milli Mücadele Hatıraları), İsmet İnönü 
(Hatıralar), gibi önemli kumandanların yazmış olduğu hatıratlar da mevcuttur. Bu türden 
hatıratlar özellikle Türkiye’de yakın dönem tarih yazıcılığının en çok hassasiyet gerektiren 
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Öyle ki bu türden metinler son bir asırlık tarihe dair 
yapılacak araştırmalarda; arşiv, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra dördüncü kaynak 
grubunu teşkil etmektedir. Özellikle bazı hatıralarda yer alan mektup ve belgeler bu 
eserlerdeki bilgilerin güvenilirlik derecesini artırmakta ve tarih araştırmaları için değerli bir 
kanıt olmaktadır.1  

Fransızca “memoire”ın Türkçe karşılığı olarak “hatıra” kelimesi kullanılmaktadır. 
Arapça asıllı hatıra, “hatır, gönül, hayal” manasındadır. XIX. yüzyıla gelindiğinde hatıra 
kelimesi, yeni edebî metinler hakkında kullanılmaya başlanmıştır. “Hatıra”nın çoğulu olan 
“hatırat” kelimesinin edebî metinleri karşılayacak bir terim hâline gelmesi bu yüzyılın 
başlarına denk gelmektedir. Kelime manası olarak hatıra “fikre gelen şey, hatırda kalmış şey” 
manasında kullanılmaktadır. Hatırat kelimesini edebî tür karşılığı olarak ilk kullanan Muallim 
Naci’dir.2 

Hatıralar belli bir dönemi aydınlatan önemli referanslar olmanın yanı sıra söz konusu o 
önemli döneme bir şekilde etkide bulunmuş ya da etkili bazı roller üstlenmiş kişiler ya da 
sürece tanıklık etmiş olanların anlatıları olması açısından ada değerlidir. Bu yönüyle 
değerlendirildiğinde önemli birçok biyografik değer hatıra anlatımlarıyla ortaya 
konulabilmekte ve tarih çalışmaları sadece bir dönem analizi olmaktan çıkarak özneyi yani 
İnan’ı da öne çıkarak bu sayede olayları birçok yönüyle anlamamıza olanak tanıyan bir 
referans elde edilebilmektedir. Bu tür hatıralara örnek olarak Ali Fuat Cebesoy’un Sınıf 
Arkadaşım Atatürk, Kılıç Ali’nin hatıraları, Cevat Abbas Gürer’in hatıraları, Makbule 
Atadan’ın Büyük Kardeşim Atatürk verilebilir. 

Kişilerin anılarını yazmadaki amaçlarının ne olduğu sorusu düşünüldüğünde ana bazı 
gerekçeler dikkat çekicidir. Bunlar arasında; hazırladıkları eserler üzerinde not tutabilmek, 
daha sonra kaleme aldıklarını yayınlamak, üçüncü şahısların okumasını önemsemeden 
                                                             
1 Bahattin Demirtaş, “Tarih Yazımında Hatırat ve Günlüklerin Yeri ve I.Dünya Savaşında Kafkas 
Cephesi Örneği”, Tarih ve Gelecek Dergisi, C.3, Sayı 1, Nisan 2017, s.167. Sosyal Bilim disiplinleri 
hakkında detaylı bilgi için bkz.: Gulbenkıan Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları, 
İstanbul, 1996. 
2 Aydın Efe, “Antep Savunması: Bir Albayın Hatırası”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, 2015, Sayfa Aralığı 221-2 
53, s.222. 
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kendileri için yaşananların kalıcılığını sağlamak gibi nedenler vardır. Ancak daha gerçekçi 
görünene nedenler arasında; unutulma korkusundan korkmak, yazma alışkanlığı, gelecek 
kuşaklara ders vermek, Tarih ve Kamuoyu karşısında hesaplaşmak gibi nedenler de yer 
almaktadır.3 

Farklı bir kaynağa göre hatırat yazarlarının, yaşadıkları ve tanık oldukları olayları 
aktarma, unutulma korkusu, belirtmek istedikleri gerçekler, yazma alışkanlığı, hesaplaşmak, 
ders vermek, kötülemek ya da kendini savunmak vb gibi çeşitli nedenlerden dolayı bu türden 
eserleri kaleme aldıklarına dair bilgiler verilmiştir. Ancak bunlara karşın, araştırmacılar 
hatırat türü eserlerde yer alan önemli bilgilerin varlığına dikkat çekmektedir. André Gide, 
“Hatıra yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır” diyerek hatıratın değerine dikkat 
çekmiştir.4 
 

II. HATIRATLARDA ATATÜRK’ÜN KISA BİYOGRAFİSİ VE SELANİK 
GÜNLERİ 

A-Kısa Biyografisi ve Eğitim Hayatı 
Mustafa Kemal’in Selanik günleri Rumeli’nin bu önemli kentinde dünyaya gelmesiyle 

başlatılmalıdır. Aile çevresi, yaşamını sürdürdüğü mahalle ve eşraf, hayatında etkisi altında 
kaldığı kişi ve çevreler, okuduğu okullar söz konusu sürecin mihenk taşları olarak 
değerlendirilmelidir. Selanik’ten İstanbul’a geçişine kadar geçen süre aslında dönemin 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum ve koşullara dair geliştirdiği düşünce ve 
yönelimin şekillenmesi ve netleşmesine ihtiyaç duyulan zaman olarak değerlendirilebilir. 
Meşrutiyet ya da söz konusu dönemin bir anlamda özgürlük ya da hürriyet olarak da 
tanımlanmış olan parlamenter monarşi düşüncesinin taraftar bulduğu bilhassa Rumeli ve 
özellikle Selanik bu anlamda önemlidir. Atatürk’ün yaşamının önemli ilklerini yaşadığı bu 
coğrafyanın, tüm bu hazır durumuyla kendisinin kişiliğinin ve sahip olduğu düşüncelerinin 
oluşması, olgunlaşması ve gelişmesinde son derece etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
çerçevede düşünüldüğünde söz konusu konu Atatürk’ün olaylara yön veren bir tarihi karakter 
olarak olayların içinde değerlendirildiğinde, dönem ve mekân ile ilişkilendirildiğinde tarihte 
zaman-mekân ve insan arasındaki doğrudan ilginin gerekliliğine önemli bir örnek olarak 
gösterilebilir. 

Mustafa Kemal’in yaşamı ve yetiştiği ortama dair en temel eserlerin başında 
Prof.Dr.Ayşe Afet İnan’ın hatıraları gelmektedir. Arı İnan’ın kaleme aldığı eser bu yönde 
detaylı ve birinci elden bilgiler vermektedir. Buna göre 1881 yılının Mayıs ayında Selanik’te 

                                                             
3 Şevket Kamil Akar; İrfan Karakoç, “Siyasi Tarih Kaynağı Olarak Hatırat ve Gezi Notları”, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2004, s.386. Hatırat konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: 
Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem, Yayına Hazırlayan: Ruşen Keleş, Sevinç Matbaası, 
Ankara, 1976; Banu Öztürk, “Tanzimat Yazarlarına Göre Hatırat Türü”, TÜBAR, XXIX, Bahar, 2011,  
4 Ali Altınkulaç; Emine Güntepe Yeşilbursa, “Tarih Araştırmacılarına Göre Hatıratlarının Tarihsel 
Değeri”, ISHE, 2014, S.162. Bkz.: Ali Birinci, “Hatırat Türünden Kaynakların Tarihi Araştırmalardaki 
Yeri ve Değeri”, file:///C:/Users/hp/Desktop/HATIRAT/hatırat%209.pdf. 
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dünyaya gelen Atatürk5, babası Ali Rıza Efendinin arzusu üzerine yeni tarz bir okulda 
okumaya hazırlanmış. Ancak annesi Zübeyde Hanım ise eski tarz ve dini eğitim veren bir 
okulda okuması yönünde telkinde bulunmuş.6 Bu eski-yeni çatışması dönemin tarihi 
konjonktürüne has bir ikircikli durum olarak göze çarpmaktadır. Zira yaşamın neredeyse 
birçok alanında yaşanan eski-yeni, modern-klasik, batı-doğu çatışması dönem hatıralarında da 
kendini açıklıkla ortaya koymaktadır. Aynı konu dönem hatıralarından Ali Fuat Cebesoy’un 
Sınıf Arkadaşım Atatürk adlı eserinde de detaylandırıldığı görülmektedir. Buna göre Cebesoy, 
Atatürk’ün okuma çağına gelince söz konusu durumun annesi ile babası arasında bir sorun 
oluşturduğuna dikkat çekmiştir. Konu şu şekilde aktarılmaktadır; 

“Mustafa Kemal okul çağına gelince, Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım arasında 
anlaşmazlık baş gösterdi. Zübeyde Hanım eski geleneklere sadık kalınmasını istiyor, 
oturdukları Hoca Kasımpaşa semtine yakın olan mahalle mektebine girmesini ve ilahiler ile 
elifbaya başlamasını ileri sürüyordu. Babası ise, ileri düşünceli bir kişiydi. Şemsi Efendi’nin o 
zamana göre yeni metotla öğretim yaptığı okuluna vermek için diretiyordu. Atatürk bu 
okullardan bahsederken bize şunları söylemişti: Annemle babam arasındaki anlaşmazlık 
epeyce sürdü. Araya halam Emine Hanım da girdi. Pek mühim bir meseleymiş gibi diğer 
akrabalar da işe karıştılar. Fakat benim fikrimi soran olmadı. Nihayet bir çaresi bulundu. 
Önce ilahilerle mahalle mektebine başladım. Bu suretle anamın dediği oldu. Birkaç gün sonra 
oradan çıkarak Şemsi Efendi’nin mektebine kaydedildim. Babam da memnun kaldı. 

Yıllar sonra birer kurmay subay olarak Selanik’te bulunduğumuz zaman her iki okulu 
da birlikte ziyaret etmiştir.”7 
                                                             
5 Atatürk, 1881 (Rumi 1296) yılında Selanik’te Koca Kasım Paşa mahallesi Islahhane Caddesi’nde bu 
gün müze olan üç katlı bir evde doğmuştur. Babası o dönem kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi’dir. 
Annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni olan Kızıl Hafız Ahmet 
Efendi’dir. Anne tarafından dedesi ise Sofu-zade (Sofi-zade) Feyzullah Efendi’dir. Atatürk’ün aile 
kökeni hem anne hem de baba tarafından Rumeli’nin fethinden sonra bu bölgelere Anadolu’dan 
getirilen Yörük (Yürük) veya Türkmenler ’den gelmektedir. Ali Güler, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Soyu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt XV, Sayı 45, Ankara, 1999, S.968; Ali Güler, Atatürk ve 
Cumhuriyet, Türkar Yayınları, Ankara, 2007, s.29. Atatürk’ün doğumuna dair bazı önemli bilgileri 
Falih Rıfkı Atay ise şu şekilde aktarmaktadır; “Atatürk 1881 tarihinde Selanik’te Ahmet Subaşı 
mahallesinde Sanayi okulu karşısında orta halli bir ahşap evde doğdu. Babasının adı Ali Rıza 
annesinin adı ise Zübeyde’dir. Zübeyde Hanım, Molla Selanik’e birkaç saat uzak Sarıyer adlı bir 
Yörük köyündendir. Mustafa Kemal ana tarafından Yörük’tür… Ama aslı Tesalya fethinden sonra 
Anadolu’dan göçmüş, 1810 da Vodina’da Sarıgöl bucağından Selanik’e gelip yerleşmiştir. Bu 
göçmenin adı Feyzullah’tır. Soyadı Hacı Sofular. Kızı Zübeyde’nin iki kardeşi vardır. Biri Lankaza’da 
ahçılık yapan Hasan, ikincisi Selanik eşrafından Hacı Sami Bey’in Çalı çiftliğinde Subaşı Hüseyin. Ali 
Rıza Efendi, Katerin ilçesinin Pasaport Köprü denilen yerinde gümrük muhafaza memurudur. 
Zübeyde Hanım ile aralarında yirmi yaş fark vardır… Babasına kırmızı Hafız Ahmed derlerdi. Kızıl 
bıyıklı ve iri yarı idi. Aydın’ın Söke taraflarından gelmişlerdi. Memurlukta iyi geçinemediği için 
keresteci Cafer Efendi ile ortak olmuştur. Islahhanede bulunan üç katlı evi bu dönemde almıştır. Falih 
Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Atatürk Dizisi, İstanbul, 1998, s.17. 
6 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Afet İnan, Hazırlayan: Arı İnan, İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s.5. ;Bkz.: Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 
(1881-1919), Remzi Kitapevi, İstanbul, 1999, s.45. 
7 Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap yayınevi, İstanbul, 2017, s.12-13. Atatürk’ün 
Selanik günleri için bkz.: Hiristos Hiristodulu, Mustafa Kemal ve Selanik Yaşamı, Telos Yayıncılık, 
İstanbul, 2008. 
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Mustafa Kemal’in eğitim meselesi ve ilkokul tercihi konusu hakkında dönem 
hatıralarını ayrıntılı bir biçimde kaleme alan kız kardeşi Makbule Atadan durumu şu şekilde 
aktarmaktadır; 

“Mustafa altı yaşındadır artık… Yaşına göre çok ileride bir çocuk. Okula verme 
zamanı gelmiştir. Fakat hangi okula? Oğlunu okula başlatmak, o zamanlarda sünnet gibi, 
evlenme gibi, hayatın önemli günlerinden sayılıyordu. Selanik’te iki çeşit okul vardı: Eskiden 
mahalle mektepleri adı verilen okullar, yeni bir anlayışla açılan ve çocuk eğitimini daha ileri 
bir görüş çerçevesinde gayet iyi bilen okullar. Annem, Mustafa’nın mahalle okuluna 
verilmesini istiyor. Babamın fikri başka… Mustafa için en iyi okul, Şemsi Efendi’nin okulu 
olabilir. Şemsi Efendi zamanın en kültürlü öğretmenlerindendir. Eski okulların 
yetiştirmesidir, ama vaktini boş yere geçirmemiş, mükemmel Fransızca öğrenmiş, çocuk 
edebiyatını adamakıllı karıştırmış ve bu suretle kendisini yetiştirmiştir. Bu değerli öğretmen 
eğitim hayatımızın yalnız Selanik’te değil, belki bütün ülkede sayılı öncülerindendir… Bütün 
davası, memlekete yeni bir eğitim yolu açmak… Okul seçmek konusunda babam ile annemin 
görüşleri ayrı olduğu için, Mustafa’nın işi bir ay kadar gecikiyor… Önce annemin istediği 
okula bir buçuk ay sonra da dayanamayarak Hafız Mehmet Efendi’nin okulundan alınarak 
Şemsi Efendi’nin okuluna8 veriliyor…”9  

Atatürk’ün okul yıllarına dair bilgiler veren hatıraların sıklıkla dikkat çektiği konunun 
okul tercihi olduğu anlaşılmaktadır. Zira söz konusu konunun aile içinde ve çevresinde 
oluşturduğu ikircikli tutumun sonunda alınan karar ve izlenen yolun Mustafa Kemal’in kişiliği 
ve ileriki eğitim hayatında önemli etkiler yarattığı görülmektedir. Bunu destekleyici nitelikte 
                                                             
8 Şemsi Efendi’nin takriben 1852 yılı doğmuş olduğu belirtilmektedir. Fakir bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelen Şemsi Efendi, eğitim ve öğrenimi süresince karşılaştığı her türlü güçlükle mücadele 
etmesini bilmiş ve önce ilköğrenimi ardından da 1867’de 15 yaşlarındayken Tanzimat Döneminin 
modern eğitim kurumlarından olan Selanik Rüştiye’sini bitirerek ortaöğrenimini tamamlamıştır. Daha 
sonra Selanik’in ilk özel halk dershanesi olan okulu açmıştır. Burada rüştiyeye gitmeyen öğrencilere 
eğitim fırsatı sunmuştur. Arapça, Farsça ve Fransızca da bilmektedir. 1871’de Aynaroz’da gümrük 
idaresinde katip olarak da çalışmıştır. 1871’den itibaren de Selanik’te yeni açılan bir yabancı özel 
okulda Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Burada edindiği tecrübeler ve bilgileri değerlendirerek Türk 
öğrencilerine yeni metotlarla eğitim verecek bir ilkokul açmayı düşünmüştür. Şemsi Efendi bu 
düşünceler çerçevesinde 1869 tarihli maarif nizamnamesinin 129. Ve 130. Maddeleri ecnebi ve gayr-ı 
müslim tebaa yanında Müslüman Türklere de özel okul açma imkânı veren yasadan da faydalanarak 
bir ilk okul açmıştır. Bu okulu 1872’de Selanik’te Sabri Paşa caddesinde bulunan Çarşamba Dergahı 
adlı bir tekkenin karşısında bulunan tek katlı küçük bir binada açmıştır. Okula Şemsi Efendi Mektebi 
adını vermiştir. Özcan Mert, “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi (1852-1917)”, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayınları, Cilt VII, Sayı 20, Ankara, 1991, s.333. 
9 Makbule Atadan, Büyük Kardeşim Atatürk, Kız kardeşi Atatürk’ü Anlatıyor, Thales Yayınları, 
İstanbul, 2018, s.98. Mustafa Kemal’in yetiştiği dönemde ülke içerisinde bir eğitim birliği yoktu. Bir 
tarafta geleneksel öğretim yapan kurumlar diğer tarafta ise batı örneklerine göre kurulmuş ordunun 
ihtiyacını sağlayan askeri okullar ve çeşitli meslek erkânını yetiştirmek üzere kurulmuş meslek 
okulları vardı. Dar-ül Muallimin (1848), Mülkiye (1859) gibi. Bir de azınlıkların kendi cemaatlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için açtıkları azınlık okulları vardı. Bunların dışında kapitülasyonlardan 
yararlanarak açılan yabancı okulları faaliyetteydi. Bunların içinde askeri okullar zamanın en iyi devlet 
okullarıydı. Eğitim parasız olduğu gibi dersler iyi yetişmiş öğretmenler tarafından veriliyordu. 
Öğretmenler, pozitif düşünebilen, olayları objektif yorumlayabilen vatansever öğrenciler 
yetiştirmekteydi. Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma 
Önderi (Hayatı ve Eserleri), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2002, s.6. 
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önemli bir diğer ayrıntı Mustafa Kemal’in kardeşi Makbule Hanımın kaleminden şu şekilde 
detaylandırılmıştır; 

“Mustafa birden bire değişmiştir sanki. Akşamları babama rahat vermiyor ve 
bilmediklerini boyuna sorarak öğrenmeye çalışıyor. Annem ve babam memnun. Okulun ilk yılı 
başarılıdır. Mustafa birçok şey öğrenmiştir. Oğlunun okuldaki durumunu daha iyi anlamak 
için, babam bir gün Şemsi Efendi ile görüşüyor.  

-Mustafa’dan memnun musunuz Şemsi Efendi? 
-Hem de çok… Çalışkan bir çocuk. Yalnız çalışkan değil, anlayışlı ve kavrayışlı. 

Öğrenmek istediği şeyi, iyi öğrenmek, anlayarak öğrenmek istiyor… 
Mustafa Okulun ikinci yılı annemi ve babamı çok sevindirdi. Büyük kardeşim sınıfının 

birincisidir…”10 
Mustafa Kemal’in ilk okul yılları Kılıç Ali’nin hatıralarında da yer almaktadır. Buna 

göre, Ali Rıza Efendi oğlunun yeni uygulamalarla eğitim veren okula gitmesi yönünde ısrara 
etmiştir. Sonuçta bu okula yani Mustafa Şemsi Efendi okuluna gitmiştir. Ancak babasının 
vefatı üzerine başlayan geçim sıkıntıları nedeniyle okul hayatına ara vermek zorunda kalan 
Mustafa annesi ve kız kardeşi ile Langaza civarındaki Rapla köyünde bulunan dayıları 
Hüseyin Efendi’nin yanına yerleşir.11 Makbule Atadan’ın hatıratında Ali Rıza Bey’in 
vefatından sonra dayı Hüseyin Bey’in yanına gidişin öncelikli nedeni Mustafa Kemal’in 
eğitim hayatının yarıda kalması ve özellikle iyi yetişmesi, eğitilmesi hususuydu. Atadan 
süreci aşağıdaki gibi aktarmaktadır; 

“Babamın yarıda bıraktığı işi ancak Hüseyin dayım tamamlayabilir. Mustafa’nın 
eğitimi ile onun uğraşması lazım. Hüseyin dayım çiftliğe yerleşmemizi istiyor.  Bu çiftlik 
Abdürrahman Paşaların mülküdür. Dayım da onun müdürü, daha doğrusu vekilidir. Selanik’in 
yakınlarında bakımlı, büyük bir çiftlik…”12 

Mustafa Kemal’in dayısının yanında kaldığı dönem yani çiftlik yıllarına dair önemli 
bazı ayrıntılar, Falih Rıfkı Atay’dan elde edilebilmektedir. Atay’ın Çankaya adlı eserinde 
döneme dair dikkat çekici notlara yer verilmiştir. Buna göre; “Mustafa’yı yakındaki bir Rum 
okuluna vermeyi düşündüler. Daha sonra bundan vazgeçtiler. Çiftlik yazıcısı Karabet 
Efendi’nin derslerinden pek faydalandığı yoktu…Selanik’te bulunan teyzesi onu okula 
göndermek üzere yanına almak istedi…Bunun üzerine Zübeyde Hanım ile birlikte Selanik’e 
döndüler. Halasının kocası gümrük memurlarından Hacı Hüseyin Efendi idi. Okul işinde bu 
aileye Evrenoszade Muhsin Bey yardımda bulunmuştu. Atatürk’ten çok defa bu Muhsin Bey 
ailesine bağlılığını duymuşumdur.”13 

Kılıç Ali, gelişmeleri hatıralarında şu şekilde aktarmaktadır; 
“…Zübeyde Hanım, çocuğunun öğrenimsiz kalmasından üzülmeye ve kaygılanmaya 

başlar. Zübeyde Hanım, oğlunun öğrenimine olağanüstü önem vermekte, ancak asker 

                                                             
10 Makbule Atadan, Büyük Kardeşim…, s.101-102. 
11 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Derleyen: Hulusi Turgut, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 
2018, s.503. 
12 Makbule Atadan, Büyük Kardeşim, s.108. 
13 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Atatürk Dizisi, İstanbul, 1998, s.18. 
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olmasını istememektedir. Selanik’e gidiş süreci Atadan’a göre annesinin bir süredir üzerinde 
düşündüğü bir konuydu. Mustafa Kemal’in özellikle iyi bir biçimde eğitilmesi için Selanik’te 
bulunması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal Selanik’te bulunan küçük 
halası Hatice’nin yanına gönderildi. Mustafa’yı tekrar Selanik’e götürerek Hacı Rüştü Efendi 
mülkiye rüştiyesine kaydettirir. Ancak Selanik’te halasının yanında yaşadığı sıkıntılar üzerine 
annesi de yanına Selanik’ e taşınır.14 Hacı Rüştü Efendi mülkiye rüştiyesinde Mustafa bir 
arkadaşıyla yüksek sesle konuşup gürültü yapınca Kaymak Hafız adındaki hoca tarafından 
feci bir biçimde dövülür. Arkadaşımız Salih Bozok da aynı okulda, aynı hocanın bir hayli 
dayağını yemiştir…”15 

Bu dayak olayından sonra Mustafa Kemal’in mülkiye okulunu bırakmış olduğunu 
aktaran Kılıç Ali, kiracıları Binbaşı Kadri Bey’den asker olması konusunda yardım ve bilgi 
istediğini de belirtmiştir. Kadri Bey’in aracılığı ile sınava giren Mustafa Kemal, başarı elde 
ederek Askeri Rüştiye’ye girmiştir.16 Kadri Bey ile ilgili önemli bazı ayrıntılar, Atadan’ın 
anılarında da yer alır. Buna göre;  

“Selanik’teki evimizin bitişiğinde sevilen ve sayılan bir binbaşı oturuyor. Abim 
rastladıkça onu selamlamaktan derin bir sevinç duymaktadır. O zamanlarda binbaşının oğlu 
Ahmet de askeri rüştiyeye devam ediyor. Baba-oğul üniformalı. Abim onların eve dönüşlerini 
pencereden seyrediyor. Binbaşı Kadri Bey, abimle ilgileniyor ve çalışıp çalışmadığını 
soruyor. Cevap verirken büyük kardeşim son derece ciddidir. Bir yandan memleket olayları, 
öte yandan Kadri Bey’in üniforması, abimin askerlik ruhunu diriltiyor…”17   

Aydemir, Atatürk’ü etkileyen ve askerlik mesleği konusunda heyecanlandıran Kadri 
Bey hakkında Atatürk’ün ağzından şu önemli bilgileri vermiştir; 

“Komşumuz Binbaşı Kadri Bey’di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri 
mektep elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. 
Sokaklarda zabitler görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen 
yolun askeri rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik’e gelmişti. 
Askeri rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker 
olmama şiddetle engel oluyordu. Kabul imtihanı zamanı gelince ona sezdirmeden kendi 
kendime askeri rüştiyeye imtihan verdim. Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım.”18 
Atatürk, annesinin kendisini askeri okula gitmemesi yönündeki ısrarına büyük bir ısrarla 
cevap vermiştir. Bu durumu anlatan ve Atatürk’ün askerlik okulu isteği konusundaki ısrarı 
hakkında önemli ölçüde fikir veren bir sözü önemlidir. Rüştiyeye gittiği yıllarda annesine; -

                                                             
14 Makbule Atadan, a.g.e., s.147. 
15 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Derleyen: Hulusi Turgut, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 
2018, s.503; Makbule Atadan, Atadan, dayak olayını aktarırken, Kaymak Hafız’ın büyük kardeşinin 
bilmeden işlediği bir günah sonucu geliştiğine dikkat çekmiştir. Nasara çekerken bir sözü yanlış 
söylediği için var gücüyle darp ettiğini bu gelişme üzerine Mustafa Kemal’in bir daha o okula 
gitmeyeceği yönünde annesi ile konuştuğunu belirtiyor. Büyük Kardeşim, s.150; Şevket Süreyya 
Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.50. 
16 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, s.504. 
17 Atadan, a.g.e., s.158.  
18 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.52. 
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Ben, omzunda bez satan bir bezzan olamam. Bakın ben daha neler olacağım… Demiştir. 
Halbuki annesi kendisini bir din hocası ya da bir tüccar olarak görmeyi beklemiştir.19 

Atatürk’ün Selanik Mülkiye rüştiyesi dönemi hakkında Şevket Süreyya Aydemir şu 
önemli bilgileri vermektedir; 

“Mülkiye rüştiyesinde bir hocanın bilgisiz ve şiddetli muamelesi onun bu mektepte 
okumaya devamına engel oldu… Günlerce mektebe gitmedi. Zaten bu sivil mektebe pek de 
ısınmış değildi. Hem babaannesi de onun okumasına taraftar görünmüyordu. Onu mektepten 
aldı. Mustafa o sene mülkiye rüştiyesini bir daha dönmemek üzere bıraktı. Bir olayın zorladığı 
bu netice, onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü ona asıl mesleğini seçmek ve 
bulmak yolunu açtı. Bu meslek askerlikti.”20 

Bu süreç daha doğrusu Mülkiye’den Rüştiye’ye geçişin aslında en başından sadece 
Mustafa Kemal’in tercihinin ve bu yöndeki ısrarının bir sonucu olduğu anlaşılmaktadır.21 Söz 
konusu bu karar, gelecekte devam ettireceği askeri eğitim sürecinin Selanik’te başlayacak ilk 
bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Atatürk’ün Askeri rüştiyeye geçişi Nuri Conker’in hatıralarında da yer almaktadır. 
Conker olayla ilgili şu önemli notları aktarmıştır; 

“Mustafa’nın en çok imrendiği, Askeri Rüştiye’ye giden, üniformasıyla caka satan 
komşu çocuğu Ahmet’di. Bir gün cesaretini topladı, Ahmet’in binbaşı babasına durumunu 
anlattı.  

-Zabit olmak istiyorum! 
O cesareti, şerefli bir ülkenin kurulması yolunda atacağı adımların ilk basamağıydı.”22 
 
B-Askeri Eğitim Dönemi ve Fikir Dünyasını Etkileyen Olaylar 
 
 Atatürk’ün Selanik yıllarının en erken dönemleri, ilköğretim hayatı ile ve bu süreçte 

kendi kişisel, akademik gelişimi adına aldığı dersler ve kurslarla geçmiştir. Atatürk Selanik 
Askeri Rüştiyesine23 1893’de ilgili sınavda başarılı olarak geçiyor.24Selanik Askeri 

                                                             
19 Şevket Süreyya Aydemir, a.g.e., s.59. 
20 Y.a.g.e., s.51. 
21 Makbule Atadan Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiye’sine geçiş tarihini 1893 olarak 
belirtmiştir. Selanik Askeri rüştiye süreci hakkında detaylı bilgiler veren Atadan konuyu dönem ve 
süreç ilişkisi bağlamında şu şekilde değerlendirmiştir; “Büyük kardeşimin Selanik Askeri rüştiyesi ’ne 
girmesine yardım eden görünmez sebepler arasında Osmanlı Devleti’nin son bölümündeki dramatik 
olaylar pek önemli bir yer tutmaktadır. Her insan, ister istemez zamanının çocuğudur. Büyük 
kardeşimi de başka türlü düşünmek imkânsızdır. Biraz büyüyüp de kendisini sezmeye başlayınca, 
büyük kardeşimin karşılaştığı şey yaşamak sevincini kaybetmiş bir millettir.”,  Makbule Atadan, 
Büyük Kardeşim, s.157. 
22 Yaşar Gürsoy, Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011, s.23. 
23 Rüştiye, Orta mekteptir. Mülkiye rüştiyeleri sivil orta mekteplerdir. Askeri rüştiyeler de askeri 
idadilere ve bu yoldan harp okullarına öğrenci veren askeri ortaokulları oluştururlar. Genellikle üç 
sınıflık olan rüştiyelerle dört sınıflık olan idadiler, bir arada orta öğretim kademelerini oluştururlar. 
Fakat idadiler Anadolu ve Rumeli’de ancak 1895’ten itibaren kurulmaya başlamıştır. Mülkiye 
rüştiyeleri başlıca vilayet merkezlerinde, askeri rüştiyeler ise daha çok önemli askeri şehirlerde ve 
ordu merkezlerinde kurulmuştu. Mesela Selanik, Manastır, Edirne, İstanbul, Şam, Erzincan, Sivas gibi 
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Rüştiyesinde özellikle matematik derslerine ilgi ve ağırlık veren Atatürk daha geride kaldığı 
Fransızcayı geliştirmek için Selanik’te bulunan Fransızca okuluna giderek dilini geliştirmeye 
çalışır. Bu çaba Fransızcasının ilerlemesini sağlamıştır. Sınıf arkadaşı Fuat Bulca’nın 
Fransızca ders aldığı Halil Efendi’den kendisi de ders almaya başlar. Halil Efendi’nin 
Selanik’te Tahtakale’deki dükkânlarının üzerinde bulunan dans salonunda vals ve polka gibi 
zamanın modası olan dans dersleri alır. Salona sürekli gelip gidenlerden Fransızca 
konuşanlarla Fransızcanın pratiğini yapar. …25 

Atatürk’ün yetişmesinde bazı okulların özel bir yeri vardır. Nitekim Selânik Askerî 
Rüştiye’sinde Mustafa Kemal başarılı, çalışkan bir öğrenci olarak hocaların dikkatini çekti ve 
sınıf çavuşu oldu. Özellikle matematik hocası Yüzbaşı Mustafa Sabri Bey, zekâ ve 
çalışmasını takdir ettiği öğrencisine senin de adın Mustafa, benim de, arada bir fark olmalı. 
Senin adının sonuna bir de Kemal (olgun anlamında) koyalım. Önerisinde bulundu. O artık 
Mustafa Kemal adıyla ünlenecektir.26 

Atatürk, askeri rüştiye okulunda en çok matematik derslerine önem vermiştir. Kısa bir 
sürede derste öğretmen kadar bilgi sahibi olarak, derslerin ilerisinde özelliğe sahip 
problemlerle uğraşmıştır. Öğretmenine çeşitli sorular sorarak bu sorulara karşın yazılı 
cevaplar almıştır. Bu öğretmenin adı yukarıda da değindiğimiz Mustafa öğretmendir. Mustafa 
öğretmen, sert bir adamdır. Sınıfta birinci, ,ikinci, üçüncü tanımamaktadır. Bir gün 
öğrencilere, Aranızda kendine kimler güveniyorsa, kalksınlar onları müzakereci (çalıştırıcı) 
yapacağım demiştir. Mustafa Kemal buna cevap vermiyor. Ayağa öyleleri kalkıyor ki, kendisi 
kalkmamayı yeğ tutuyor. Ve bunlardan birinin müzakeresi altına giriyor. Müzakerenin 
ortasında sabrı tükeniyor ve ayağa kalkarak; “Ben bundan iyi yaparım” diyor. Bunun üzerine 
öğretmen Mustafa Kemal’i müzakereci yapıyor.  Mustafa Kemal, öğretmen gelmediği 
zamanlar başka sınıflara da matematik dersi vermiştir.27 

Atadan’ın Selanik günlerine dair aktardıkları arasında dikkat çeken önemli bir husus 
Atatürk’ün özellikle sosyal meselelere olan ilgisi ve bu yönde bazı geliştirdiği davranışlarıdır. 
Atatürk, Selanik Askeri rüştiyesi yıllarında özellikle göçmenler ve göçmen çocuklar ile 
ilgilenmiş kimi sorunlarını gündemine alarak bunlara kafa yormaya başlamıştır. Bu türden 
sosyal sorunlar yaşadığı bölgede başta Selanik olmak üzere neredeyse tüm Rumeli’de o 
yıllarda sıklıkla karşılaşılan bir konu olarak gündemdedir. Atatürk’ün Selanik askeri eğitim 
döneminde, göçmenlerin yaşam koşullarının niteliği, karşı karşıya kaldıkları güçlükler, 
göçmen işçiler, çocuklarının iaşesi ve eğitimi meselesi, “muhacirlik” ve kimlik tartışmaları, 
gündelik hayata ve bölgeye intibakları dikkatini çeken konuların başında gelmiştir.28 

                                                                                                                                                                                              
ordu merkezlerinde ve ya önemli askeri merkezlerde bu türden askeri rüştiyeler kurulmuştur. Şevket 
Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.50. 
24 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s.5 
25 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, s.505. 
26 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayınları, Ankara, 2002, s.5. 
27 Uluğ İğdemir, Atatürk’ün Yaşamı, Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s.4. 
28 Atadan, a.g.e., s.160. 
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Atatürk’ün Selanik günlerinde yukarıda bir kısmına değinilen konuların yanı sıra 
önemli daha birçok sosyal meselelere de zaman ayırması ve kafa yormasının, ileriki 
yaşamındaki siyasal yaklaşımına yön verdiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede dönemin kendi 
dünyasında önemli ve öncelikli gördüğü iki konu daha dikkatini çekmiştir. Bunlar toprak ve 
köy üzerinedir. Askeri rüştiyenin son sınıflarında dinlediği dersler, onu yurt davalarına 
bağlamıştı. Ona göre; “Köy, savunma gücümüzün temelidir. Fakat bu temel, öğretmenlerimin 
anlattıkları gibi kadar zayıf, her bakımdan o kadar çürüktür ki, üstüne hiçbir şey kurulamaz… 
Köylü fakirdir, borç içindedir; bir öküz ölürse, çok kere işinden ayrılarak şehirlere sığınmak 
ve uşaklık etmek zorunda kalır. Boş kalan toprağı yok pahasına satılır ve belki de yıllarca 
sürülmez. Bir taraftan çiftlikler genişlerken öte yandan işleyecek eller birer birer azalır. 
Salgınların getirdikleri yıkımlar da cabası… Tük köyü belini doğrultamazsa vatan 
tehlikededir. On milyonlarca köylü hemen hemen aynı durumda.”29 Atatürk’ün yaşadığı 
dönem ve ülkenin içinde bulunduğu iktisadi durumun fikirlerine yön verdiği görülmektedir. 
Aynı zamanda içinde bulunduğu ve doğduğu coğrafyanın yani Selanik’in bir muhacir bölgesi 
olması, başta göç ve göçmenlik sorunlarına ve geçimini daha çok tarımla sağlayan bu 
bölgenin toprak ve köycülük konusunda karşı karşıya kaldığı sıkıntıların da kendisinin devlet 
anlayışının şekillenmesinde önemli rol aldığı anlaşılmaktadır. 

19.yüzyılın sonlarına doğru çözülen Osmanlı idari yapısının bıraktığı sıkıntıların 
kendini tüm açıklıkla gösterdiği bir bölge olan Selanik, adaletin tesisi, güvenlik ve siyasal 
otoritenin hissedilememesi gibi temel gerekçelerin yarattığı bir keşmekeş içerisinde kalmıştır. 
Hatıraların birçoğunda yapılan satıra arası okumalar sonucunda elde edilen bu çıkarıma göre 
Selanik bu türden bir çözülmenin hissedildiği yerlerin başında yer almaktadır. Atatürk, bu 
konu hakkında da gözlem ve incelemelerde bulunarak asayişsizliğin ve adaletin tam olarak 
işlemeyişinin ortaya çıkardığı hukuksuzluktan, kimilerinin fayda sağlamaya çalıştığını ve bu 
durumun da birçok insanın yaşamını zora soktuğuna dikkat çekmiştir. Atadan’ın kaleme 
aldığı hatıralarında söz konusu durum Atatürk’ün sözleriyle şu şekilde aktarılmıştır; 

“İşe köyden başlamak lazım… Toprak kimin malıdır, bir kere bu belli olmalı. Şimdi 
kimse torağından emin değil. Aşar, köylüyü kasıp kavuruyor. Hele aşarın şuna buna satılışı 
yok mu, köylüyü aç bırakıyor. Köyü herkes soyuyor; aşarcı, zaptiye… Köylü zaten buna 
dayanamıyor ve torağını sattıktan sonra şehirlere koşuyor. Şimdi başımıza yeni bir bela 
geldi: Çeteler… Vatan tehlikesi davulla, zurnayla değil, böyle gelir işte. Önce millet içinden 
zayıflar, arkasından da ordusunun zayıflaması gelir. Zayıf milletlerin düşmanı eksik olmaz. 
Arkasından harp. Harp olmazsa başka belalar gelir.”30 

Atatürk, Selanik askeri rüştiye eğitimini üstün başarı ile bitirince Manastır’a giderek 
Manastır askeri idadi sınavlarına girer. Bu askeri lisenin sınavını başarı ile tamamlayarak bu 
okula kabul edilir. Atatürk, 1895’te ilk defa doğduğu şehirden ayrılarak Manastır Askeri 
İdadisi (Lisesi)ne yatılı öğrenci olarak katılır.31  Aydemir’e göre Askeri idadi yılları 

                                                             
29 Atadan, a.g.e., s.177. 
30 Atadan, Büyük…, s.180. 
31 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s.5. 



 
 

 Sayfa 94 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

Atatürk’ün 14-17 yaşları arasında geçmiştir. Bu dönem Ragıp Efendi ile evlenen annesinin de 
bu evlenme sırasında 32-33 yaşlarında olması muhtemeldir. Selanik’ten ayrılırken ikinci 
evliliğinden dolay annesine karşı gönül kırgınlığının devam etmiş olduğu anlaşılıyor. Bu 
yıllar daha çok annesi ile mektuplaştığı bir dönemdir. Atatürk, bir süre sonra Ragıp 
Efendi’den yakın şefkat görmesi üzerine, tatillerini Selanik’te annesi ve üvey babası ile 
geçirmeye başlamıştır.32  

Bütün lise hayatı rüştiyeden beri arkadaşı olan Fuat Bulca, kendilerinden iki yıl sonra 
okula gelen Nuri Conker ve Ankara Merkez Kumandanı Demir Ali ile birlikte geçer. Nuri 
Conker hatıralarında okula başladıklarında henüz yaşlarının on iki olduğunu belirtmiştir.33 
Mustafa Kemal, Bursa askeri İdadisinde yaptığı haşarılık yüzünden Manastır İdadisi ’ne 
sürgün edilen İttihatçıların ünlü hatibi olan Ömer Naci ile de dostluğunu ve samimiyetini 
sürdürmüştür.34  

Bir başka kaynağa göre, Mustafa Kemal’in lise olarak düşündüğü yer İstanbul Kuleli 
Askeri Lisesidir. İstanbul’a gitmek istemesinin nedenleri arasında, evlenmesinden dolayı 
annesine gücenmiş olması da sıralanmıştır. Birçok defa sınavlara gözlemci olarak gelmiş olan 
bir kurmay subay olan Hasan Bey, Mustafa Kemal’i tanımış ve takdir etmiştir. Son sınavında 
bulunmuş, bir şekilde de idadi (lise) eğitimini nerede yapacağını sormuş. İstanbul’a gitmek 
istediğini öğrenince “Bundan vaz geçiniz oğlum, Manastır’a gidiniz, orada daha iyi 
yetişirsiniz” demiştir. Mustafa Kemal Hasan Bey’in sözünü dinleyerek Batı Makedonya’da 
bulunan bir ordu ve vilayet merkezi olan Manastır Askeri idadisi ’ne gitmiştir.35 

Lord Kınross, Atatürk’ün Manastır günlerine dair önemli bazı notlar verirken esasında 
genel olarak Rumeli’nin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal ortamı da özetlemiştir. Buna göre; 
Manastır, yakındaki Arnavutluk ve Yunanistan sınırlarıyla daha uzaktaki Sırbistan ve 
Bulgaristan sınırlarına hâkim bir durumdaydı. Dolayısıyla bölge önemli bir stratejik öneme 
sahipti. Makedonya’nın başlıca askeri merkezi Manastır’dı. Burası Selanik’in kozmopolit 
havasını ve bu yöndeki naifliğini taklit etmeye çalışırdı. Oldukça gösterişli ve süslü bir yapı 
olan Askeri İdadi, Manastır’ın biraz dışına düşüyordu. Bu dönem Osmanlı siyasi ve idari 
otoritesinin Yunan ve Slav çeteciler karşısında zayıflamış olduğu bir süreçti. Bu koşullarda 
Mustafa Kemal kendisini bir çatışma ortamında bulmuştur. Bu siyasal ortam özellikle subay 
adayı öğrenciler arasında aşırı yön tutmaların ve sert rakipliklerin oluşmasına meydan 
vermiştir. Okullara kadar giren çatışmalar zaman zaman bazı gerginliklere de neden olmuştur. 
En güçlü çete Selanikli öğrencilerin kurduğu idi. Mustafa Kemal bu grubun öncülerinden 
olmasına karşın akıllı davranarak çoğu zaman geride kalmış, çatışmalara katılmamıştır.36 

                                                             
32 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.70; Abdurrahman Çaycı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi (Hayatı ve Eserleri), s.6. 
33 Yaşar Gürsoy, Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, s.23. 
34 Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, s.510.Bkz.: Yaşar Gürsoy, Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri 
Conker,s.23. 
35 İlker Başbuğ, 20.Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal (1881’den 1923’e), Remzi Kitapevi, 
İstanbul, 2012, s.24. 
36 Lord Kınross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Sander Yayınları, İstanbul, 1972, s.35. 
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Atatürk, Manastır Askeri idadi eğitimi döneminde yaz tatillerinde Selanik’te 
bulunmaktadır. Bu dönemde Selanik’te bulunduğu süreçte zamanını gene kitap okuyarak, 
defterine notlar alarak, Fransızcadan çeviriler yaparak geçirmiştir. Yaşının ve memleket 
meselelerine karşı olan düşüncelerinin daha da olgunlaştığı bu dönemde Selanik günlerine 
dair önemli bilgiler veren Atadan’ın hatıralarından şunlar aktarılmaktadır; 

“Bir gün annem soruyor: 
-Herkes tatil zamanlarında dinleniyor. Dinlendiğin yok senin. Ne öğreniyorsun şimdi? 

Okul dersleri mi bunlar? 
-Hayır, anne, okul dersleri değil. Fransızca öğreniyorum, daha doğrusu Fransızcamı 

kuvvetlendiriyorum. 
-Kendi kendine olmaz bu oğlum. Birini bul da ondan ders al. Daha kolay olmaz mı? 
-Ben de ders alıyorum ya anne. 
-Kimden? 
-Fransızlardan. Seni heyecana getiren kitapları, onun için satın aldım. Fransız okuluna 

gidiyorum anne. Kışlanın ilerisinde bir okul var, …Frerler…”37 
Atatürk, Manastır’da askeri eğitim gördüğü yıllarda aralıklarla Selanik’te 

bulunmuştur. Selanik’e dönüşlerinden biri Manastır’da yakalanmış olduğu ağır bir hastalık 
sonrasıdır. Verem hastalığına yakalanmasından sonra Selanik’te bir dönem tedavi gören 
Atatürk, söz konusu dönemde takibe uğramıştır. Selanik’te bulunan Fransız Frerler 
okullarında dil eğitimi için zaman geçirmesi üzerine mevcut yönetime hakkında ulaşan gerçek 
dışı iddialar üzerine hakkında dosya oluşturulduğu, dosyaların İstanbul’a oradan da Selanik 
Valiliği’ne, oradan da Manastır Askeri idadisi Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilmiştir. Okul 
müdürünün, genç yaşlarda olan Atatürk’ü çok iyi tanıdığı, yapılan araştırmaların yetersiz 
olduğunu bildirdiği aktarılmıştır. Ancak söz konusu olaydan sonra hakkındaki takibin devam 
ettiği de aktarılmıştır.38 Aynı konuda Arı İnan, Afet İnan’ın hatıralarından önemli bilgiler 
aktarmaktadır. İnan, Atatürk’ün tatillerde Selanik’te bulunan Fransız Frerler okuluna 
katılarak, Fransızcasını geliştirmeye çalıştığını vurgular.  Atatürk’ün Mart 1899’da İstanbul 
Harp Okulunun Piyade sınıfına girene kadar, her tatil yılı Selanik günlerini özellikle 
Fransızcasını geliştirmek ile geçirdiği belirtilmiştir. Burada şiir ve edebiyata da merak saldığı 
aktarılan bilgiler arasındadır.39 
                                                             
37 Atadan, a.g.e., s.196. 
38 Atadan, a.g.e., s.198. 
39 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, s.5. Mustafa Kemal İstanbul’a gelerek 13 Mart 
1889’da Pangaltı’daki Harp Okulu’na kaydolur. İki ay içerisinde kendisini tanıtarak sınıfın çavuşu 
olur. Cebesoy’un aktardığı bilgiler şöyle devam eder; 
“Yatakhanemiz üst katta Boğaz’a bakan cephenin ortasındaydı. Burasını beğendim. Birinci katta 
cephesi Nişantaşı istikametinde olan dershanemiz ise, önünde aristokrat daireleri olduğu için içeriye az 
ışık nüfuz edebiliyordu. Bu yüzden salona Karanlık Dershane adı verilmiştir. Mutafa Kemal: 
“Dershanemiz karanlık, fakat bizim yüreklerimiz aydınlıktır” dedi ve hangi okuldan geldiğimi sordu. 
Moda’daki Sen Josef Lisesi’nde okuduğumu söyledim… Biraz çekindikten sonra Askeri İdadi 
derslerinin sınavlarını verip vermediğimi sordu. Ben de hepsinden sınava girdiğimi, Fransızca 
okuduğumu birçok dersi Fransızca dilinde verdiğimi söyledim… Mustafa Kemal, elimi sıktı. Çok iyi, 
çok iyi birbirimize yardımcı olacağız, dedi… Bu sırada Mustafa Kemal’e çavuş işaretinin üzerindeki 
sarı şeridin anlamını sordum. Bunun anlamı Fransızca sınavına girmiş ve başarılı olmuş olmak imiş. O 
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Atatürk’ün daha askeri rüştiye yıllarında bile Fransızca eğitimi ile uğraştığı 
bilinmektedir. Okulda Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyiddin (Yücekök) Bey onunla bu 
konuda ilgilenmiştir. Atatürk, bir kurmay subayın mutlaka bir yabancı dil öğrenmesi 
gerektiğine inanmıştır. Fransızca öğrenme sürecinde onu destekleyen bir diğer isim Fethi 
Okyar olmuştur. Yakın arkadaşı Fethi’nin bu konuda desteği ile Fransız ihtilalinin öncüleri 
Voltaire, J.J.Rousseau gibi filozofların tanımış ve siyasi fikirleri oluşmaya, gelişmeye 
başlamıştır. Tarih öğretmeni Tevfik Bey’in de (5.Dönem Diyarbakır Milletvekili) Tarih 
konusundaki derin etkisi, yaptığı okumalarıyla güçlenmiştir. Burada başlayan tarih sevgisinin 
vefatına kadar devam ettiği bilinmektedir.40 Kınross da Mustafa Kemal’in okul yıllarında 
özellikle Ali Fethi Okyar’dan etkilendiği ve onun akademik anlamda bilhassa Fransızca 
konusunda desteğini aldığına vurgu yapmıştır. Buna göre, Ali Fethi’nin etkisiyle Fransızcasını 
özellikle dil bilgisi yönünden geliştiren Mustafa Kemal Fransızca okumalarını 
derinleştirmişti. Bu anlamda Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, Desmonulis, Montesqieu 
gibi Fransız filozoflarının eserlerini tanımış ve okumuştu.41   

Atatürk, fikir dünyasına katkı sağlayan yukarıda kısaca değinilen ilk okumalarının 
yanı sıra daha sonraki dönemlerde de bu okumalarını genişlettiği bilinmektedir. Özellikle 
Fransız devrimi eserlerinden okumalar yapan Atatürk, Türk İnkılap hareketinin Fransız 
devriminin etkisiyle geliştiği ancak kendi bünyesinde kendine has bir özelliğe sahip olduğuna 
da dikkat çekmiştir. Bu yönde yapmış olduğu okumalar arasında; İdare-i Harb ve Siyaset 
(Erich Ludendorf/Çeviren Şükrü Ali), Cemiyet-i Akvam, İmtizac-ı Akvam ve Vefa-i Ahd 
(Namık Kemal), Hammurabi Kanunları (Avram Galanti), Avrupa Milletleri Ruhiyatı (Alfıed 
Feuillet/tec. Mustafa Rahmi), Tarihte Güzel Kadınlar (Mehmet Eniz), Mukavele-i 
İçtimaiye/Toplum Sözleşmesi (Jean Jacques Rousseau), İlm-i İktisad Dersleri (Şarl Zaydek), 
Burjuva Demokrasisiyle Proleterya Diktatörlüğü Üzerine Tezler (N. Lenin), İçtimaiyat (Ali 
Kâmi), Sendikacılık, Dün ve Yarın (Güstav Le Bon), Fransa'da İktisadi Gelişmeler, 
Sosyalizm ve Kapitalizm Konusu, Hukuk-ı Esasiye (Babanzâde İsmail Hakkı), Akl-ı Selim (J 
Meslier/terc. Abdullah Cevdet), Hürriyet (John Stuard Mill/terc. Hüseyin Cahit), Fenn-i Ruh 
(Büchner Ludwig/Çeviren Abdullah Cevdet), Ruhii'l-Kavanin (Montesque/ tere. Hüseyin 
Nazım), Dünya Tarihinin Müstakbel Safhası, Hindistan'ın Uygarlıkları (Güstav Le Bon), Arap 
Medeniyeti (Güstav Le Bon), Doğu Sorunu (Eduard Driault), Liberalizm (Emile Faguet), 
Ekonomi Doktrinleri (Charles Gide-Charles Rist), Avrupa Politikası (Emilıo Cestaler), 
Kabilelerden İmparatorluklara İlkel Toplum'da ve Eski Doğu'da Sosyal Örgütlenme (A. 
Moret), Politika (Charles Benoist), Yurttaşlık Haklarının Talebi (R. Poincare), Milliyetçilik ve 
Uluslar Arasıcılık (Ramsey Muir), Yasal Bozulmuşluk ve Uluslar Arası Kölelik (Victor 
Castin), Modern İngiltere ve Gelişimi (Louis Cazamıan), Asya'nın Uyanışı İngiliz 
                                                                                                                                                                                              
yıllarda Türk okullarında yabancı dil öğrenimi kolay değildi. Kendi kendisine çalıştığı ve büyük çaba 
gösterdiği kesindi. Toplamı yedi yüz elli kişiyi bulan birinci sınıfta, kendisi gibi dil bilenlerin sayısının 
parmakla sayılacak kadar az olduğunu söyledi.” Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılap 
Yayınevi, İstanbul, 2017, s.24. 
40 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri), s.13. 
41 Lord Kınross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, s.37. 
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Sömürgeciliği ve Halkların İsyanı (Rene Grousset), Kadın ve Tanrı (Giorgio Quartara), 
Fransa'nın Hükümeti (Joseph Bartelemy), İslam ve Müttefiklerinin Politikası (Enrico 
Insabato), Devrimler İle İlgili Yazılar (Maxime Gorki) yer almaktadır.42 Atatürk’ün yapmış 
olduğu okumalara bakıldığında eserlerin hem tarihsel kronoloji hem de orijini açısından 
çeşitliliği dikkat çekicidir. Doğu’dan da Batı’dan da okumalar yapan Atatürk, Türk milletinin 
değerleriyle yetişmiş önemli yazarların eserlerine de önem vermiştir. Dolayısıyla ülkesinin 
geleceği ile ilgili geliştirdiği ve dünya görüşünün şekillenmesinde ortaya koyduğu 
düşüncelerinin gelişiminde antik Yunan’dan aydınlanma çağı düşünürlerine kadar, İslam 
Rönesans’ından Türk düşün dünyasına kadar ulaşabilen çok yönlü okumalar gerçekleştirdiği 
anlaşılmaktadır.  

Atatürk’ün dile olan merakı ve özellikle Fransızcasını geliştirme yönündeki çabası Ali 
Fuat Cebesoy’un hatıralarında da geniş yer bulmaktadır. Buna göre, Manastır’dan Selanik’e 
annesini görmeye geldiği zamanlarda Fransızcasını ilerletmek için Selanik’te bulunan Frere 
de la Salle’de özel kurslara katıldığı belirtilmiştir. Mustafa Kemal, matematikte sınıfının en 
başarılı öğrencilerindendi. Fakat lisan bakımından oldukça zayıftı. Okulda öğrenilen 
Fransızca ile bu lisanı ilerletmesine de imkân yoktu. Harp Akademisi’nde iken bana daima; 

“Bir erkânıharp zabiti muhakkak yabancı dil bilmelidir. Bunun aksini düşünmek 
büyük bir hatadır.” Derdi.43 
 Atatürk’ü etkileyen önemli bir başka gelişme sıklıkla Selanik’e geldiği dönemlere 
denk gelmektedir. Bu yıllar onun Manastır Askeri İdadisinde öğrenim gördüğü süreçtir. 1897 
Türk-Yunan Savaşı ve ardından seferberlik süreci Atatürk’ün yaşamında etki eden önemli 
gelişmeler arasındadır. Bu dönemde Atatürk on beş yaşındadır44 ve gelişmeleri şu şekilde 
aktarır; 
“Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu 
savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim” 
der.45 Atatürk’ün Seferberliğe katılma girişimini Nuri Conker şu şekilde aktarmıştır; 
“Sokaklar askere gönderilen gençlerle dolup taşıyordu. Yakın dağlardaki Türk çeteleri 
Rumlarla kıyasıya çarpışmaktaydı. Mustafa Kemal, bir gece, bir arkadaşıyla gönüllü olarak 
askere girmek için okuldan kaçtı. Ama öğrenci oldukları anlaşılınca okula geri getirildi…”46 
Aynı durum Aydemir’in eserinde de yer almaktadır. Ona göre, Mustafa Kemal’in okuldan 
kaçıp orduya katılma teşebbüsü pek doğrulanmış değildir.47 

                                                             
42 Haldun Eroğlu, ”Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili Bazı 
Görüşler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 27-28, Mayıs-
Kasım 2001, s.291. 
43 Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, s.18. 
44 Nuri Conker Türk-Yunan Savaşı sürecinde on altı yaşlarında olduklarını belirtmiştir. Yaşar Gürsoy, 
Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, s.24. Makbule Atadan ise Türk-Yunan Savaşının başladığı 
yıllarda abisinin on yedi bir delikanlı olduğu notunu düşmüştür. Makbule Atadan, Büyük Kardeşim, 
s.200. 
45 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s.19. Bkz.: Yaşar Gürsoy, Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, s.25; 
Makbule Atadan, Büyük Kardeşim, s.200. 
46 Yaşar Gürsoy, Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Conker, 25-26. 
47 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.67. 
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Yıl 1898, Atadan’ın hatıralarında Girit’ten Selanik’e göçmenlerin geldiği belirtilmiştir. 
Ona göre; “göçmenler geçirdikleri korkunç günlerin hikâyelerini anlatıyorlar… Göçmen 
yığınlarıyla karşılaşmak ne acı bir şeydir. Ya harbi kaybetmiş olsaydık, kim bilir neler 
kaybedecektik…”48  

Gene 1898, bu defa Mustafa Kemal’in askeri idadiyi bitirdiği yıldır. 17-18 yaşındadır 
ve 13 Mart 1899’da İstanbul’da artık bir harp okulu öğrencisidir. Mustafa Kemal’in apolet 
numarası 1283’tür. Mustafa Kemal’in İstanbul Harp Okulu yıllarına dair yaşadıklarına, 
burada edindiği iki arkadaşının Asım Gündüz ve Ali Fuat Cebesoy’un hatıralarından 
ulaşılabilmektedir. Mustafa Kemal 10 Ocak 1902’de de teğmen rütbesi ile Harp 
Akademisinde49 öğrenime başlamıştır.50 Bu yıllar vatan ve hürriyet mücadelesi vermek üzere 
kurulmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetlerinin bazı mekteplerde yürütüldüğü 
bir dönemdir. Tıbbiye, Harbiye ve diğer bazı okullarda bu cemiyet faaliyetleri içten içe 
yürütülmüştür.51 Mustafa Kemal’in 11 Ocak 1905’te üç yıllık notlarının toplamına göre 
akademiyi beşinci olarak bitirir. Atama sürecinde kendisi annesinin ikamet ettiği yeri yani 
Selanik’i istemiştir ancak Rumeli’de bulunan 4. Ve 5. Ordulara tayin edilir. 5 Şubat 1905’te 
ise Şam’da bulunan 30. Süvari Alayında staj yapmak üzere görevlendirerek Selanik’ten 
uzaklaşır.52 Bunun bir sürgün olduğu belirtilmektedir. Zira atama emrinde “Kolaylıkla 
memleketi olan Selanik’e gidemeyeceği bir yere atanması” kaydı düşülmüştür. Mustafa 
Kemal’in Selanik’e döneme isteği ve bu yöndeki çabası ancak 13 Ekim 1907’de sonuç vermiş 
ve Manastır’a tayin edildiği halde Selanik’te kalmayı başarmıştır. Bir müddet Selanik- Üsküp 
demiryolu müfettişliği de kendisine verilmiştir. Mustafa Kemal bir taraftan resmi görevlerini 
yerine getiriyor diğer taraftan da Meşrutiyet fikirlerinin tesisi için faaliyetleri sürdürüyordu. 
Kendisinin 1906’da kurduğu Vatan ve Hürriyet’in Selanik şubesi aradan geçen zaman içinde 
yeniden oluşarak 27 Eylül 1907’de Paris’teki İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşiyor. 

                                                             
48 Makbule Atadan, Büyük Kardeşim, s.208. 
49 Harp Akademisinde sınıfında topçu ve süvari okullarından gelen toplam 43 öğrenci kayıtlıdır. 
Akademi öğretmenleri, dil bilen, iyi yetişmiş, seçkin öğretim elemanlarından oluşuyordu. Burada bir 
taraftan mesleki bilgilerini geliştirirken diğer taraftan da devletin kaderiyle ilgili konularda 
arkadaşlarını uyarma çabası içindedir. Akademideki sınıf arkadaşı Asım Gündüz’e göre, Mustafa 
Kemal, Fransızcasını ilerletmek için bir Fransız bayandan da ders almıştır. Paris’teki Jön Türk 
gazeteleri ile Fransızca gazeteleri getirir ve arkadaşlarını etkilemeye çalışırdı. Bu amaçla Harp 
okulunda başladıkları el yazısı ile dergi hazırlama işine tekrara başlamışlardır. Dergi az kullanılan bir 
dershanede hazırlanıyor, elden ele dolaştırılıyordu. Ancak bir süre sonra durum Mektepler Nazırı 
Zülüflü İsmail Paşa tarafından öğrenilir. Bu olayları haber alan Akademi Komutanı ansızın dershaneye 
yaptığı bir baskında öğrencileri suçüstü yakalar. Fakat görmezlikten gelir. Takibat yapmaz ancak sert 
bir ihtarla yetinir. Bu durum üzerine dergiye ara verilmiştir. Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi (Hayatı ve Eserleri), s.15. 
50 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri), s.13. 
51 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.70. 
52 Atatürk’ün Şam’da görev yaptığı süreç ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Atatürk’ün Yaveri Cevat 
Abbas Gürer, Derleyen: Turgut Gürer, Türkiye İş Bankası Yayınları, Yayın No 4066, İstanbul, 2018. 
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Mustafa Kemal bu cemiyete 29 Ekim 1907’de katılmıştır. 23 Temmuz 1908’de de Meşrutiyet 
ilan edilmiştir.53 

Mustafa Kemal’in idadi yılları, Selanik’te temellerini attığı ve beslendiği fikir 
dünyasının geliştiği bir dönemdi. Burada Tarih ve Edebiyata merak salmıştı. Özellikle 
Edebiyat merakında şair ve hatip olan Ömer Naci’nin etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. 1922 
Ocak ayında bu eğilimini Ahmet Emin Yalman’a şöyle anlatmıştır; 

“O zamana kadar edebiyatla çok temasım yoktu. Ömer Naci benden okunacak kitap 
istedi. Kitaplarımı gösterdim, hiçbirini beğenmedi. Gücüme gitti. Şiir ve edebiyat olduğunu o 
zaman öğrendim. Şiir bana cazip göründü. Ancak kompozisyon hocam, benim şiirle 
uğraşmamı yasakladı. Bu tür eğilim seni asker olmaktan uzaklaştırır, dedi.” Bu dönem Namık 
Kemal’i Mustafa Kemal’ e tanıtan da Ömer Naci olmuştur. Onun Vatan şiirlerini, tiyatro 
eserleri o yıllar tüm öğrencileri etkilemiş ve heyecanlandırmıştı. Mustafa Kemal şiir ile 
arasına mesafe koyunca tarihe merak salmıştır. Daha önce de değinildiği üzere öğretmeni 
Mehmet Tevfik bunda çok etkili olmuştur. Mehmet Tevfik, derslerinde Fransız ihtilalinden ve 
Avrupa’daki yeni birçok fikir akımından bahsederek fikirsel gelişimine büyük katkılar 
sağlamıştır.54 Bu anlamda Mustafa Kemal’e eğitim hayatının bu en önemli sürecinde 
okumalarıyla Mehmet Tevfik Bey ve Ömer Naci’nin özellikle fikir dünyasına ve entelektüel 
gelişimine destek vermiş oldukları anlaşılmaktadır.55 

Atatürk’ün fikir dünyasının gelişimi, Ömer Naci’nin etkisi ve bu süreçte askeri idadi 
yıllarının etkisine değinen Çaycı konuyu şu şekilde detaylandırmaktadır; Manastır Askeri 
İdadisinde Mustafa Kemal’in çizgileri daha da belirginleşir. Arkadaşlarından Ömer Naci onda 
şiir, edebiyat ve hitabet merakı uyandırır. Bu şekilde Namık Kemal’i tanır ve ondan önemli 
ölçüde etkilenir. Mustafa Kemal’in şiire olan merakı ve ilgisini gören kitabet öğretmeni 
Mehmet Asım Bey, onu çağırır, “Bak oğlum Mustafa, şiiri falan bırak, bu iş senin iyi bir 
asker olmana mani olur, diğer hocalarınla da konuştum. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. 
Sen Naci’ye bakma, o hayalperest bir çocuk, ileride belki iyi bir şair veya hatip olabilir, fakat 
askerlik mesleğinde asla başarılı olamaz.” Sözleriyle onun şiirle uğraşmasını yasaklar. Ancak 
Mustafa Kemal’in güzel konuşma ve yazmak isteğini hayatının sonuna kadar devam ettirdiği 
anlaşılmaktadır.56  

Atatürk’ün fikir dünyasının gelişimi ile ilgili yukarıda kısaca değinilen tarihsel 
gelişmelere bakıldığında bu anlamda etkin birkaç ismin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.  
Dolayısıyla Atatürk’ün düşünce yaşamına önemli katkıları olan isimler arasında askeri 
rüştiyedeki Fransızca öğretmeni Mehmet Yüzbaşı Nakiyüddin Bey, askeri idadideki kitabet 

                                                             
53 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri), s.16. 
54 İlker Başbuğ, 20.Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal (1881’den 1923’e),s.26. 
55 Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını etkileyen Ömer Naci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Uluğ 
İğdemir, Atatürk’ün Yaşamı, Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s.5. 
56 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri), s.13. Bkz.: Lord Kınross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Sander 
Yayınları, İstanbul, 1972, s.36. 
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öğretmeni Mehmet Asım Efendi, tarih öğretmeni Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bey ve 
askeri rüştiyedeki öğretmeni Osman Tevfik Bey öncelikle yer almaktadır.57 

Genel olarak düşünüldüğünde Atatürk’ün yaşamının önemli bir bölümünü Avrupa’nın 
bilimsel ve teknolojik açıdan gelişkin ve güçlü, Osmanlı Devleti’nin ise her alanda gerilemiş 
ve zayıflamış olduğu bir döneme denk gelmektedir. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nin özellikle 
19.yüzyılın sonlarına doğru artık hem yönetimsel hem de iktisadi ve siyasal yaşamında dış 
müdahalelerin arttığı ve bu anlamda baskı ve müdahalelere açık bir konumda olduğunu 
hesaba katmak gerekmektedir. Bu ortamda bir taraftan hürriyet fikirlerinin ve devleti 
kurtarma yönünde geliştirilen düşünce akımlarının tartışıldığı özellikle Rumeli coğrafyasında 
bulunması diğer taraftan da okuduğu okullarda bu türden eğilimlerin yer bulmasının 
düşüncelerinin gelişimine doğrudan katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

C-Selanik’te Gündelik Yaşamı ve Sosyal Hayatına Dair Kısa Notlar 
Atatürk, Makedonya’da doğup büyümüş ve yaşamının bu önemli zamanlarında 

bölgenin içinde bulunduğu tarihi koşullardan doğrudan etkilenmiştir. Makedonya 17.yüzyılın 
sonlarına kadar Viyana’ya doğru genişleyen Osmanlı ordularının fetih destanları havasında 
kalmıştır. Bu nedenledir ki Makedonya’da yerleşen Türklerin adı “evlâd-ı fatihan”, 
“Fatihlerin Çocukları” dır. Bu yüzyıldan itibaren Batı medeniyetleri yeniçağa ulaşmış ve 
ilerlemiştir. Osmanlı Devleti ise Cermen ve diğer pek çok kavimlerin akınları karşısında 
toprak kaybetmiştir. Osmanlı Devleti bu dönemde Medrese Ulum-i akliye denen pozitif 
bilimlere kapılarını kapatmıştır. 18.yüzyılın ortalarından itibaren devletin yeniden 
toparlanması ve ayağa kalkmasını sağlamak için Batı tarzında yeniliklere yönelen olmuşsa da 
çoğu seslerini duyuramamışlardır. 19.yüzyıl başlarından itibaren Fransız ihtilali sonucunda 
yayılan milliyetçilik ve hürriyet gibi fikirler Avrupa’nın bu bölgeye yaklaşması ve iç işlerine 
müdahil olmasına zemin hazırlamıştır. Genel olarak bakıldığında 19.yüzyılın sonlarına doğru 
Osmanlı Devleti’nin en zayıf yeri Makedonya’dır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
Selanik’e inmek, Yunanistan Kuzey’e, Sırbistan Güney’e genişlemek, Bulgaristan ise 
büyümek istemektedir. Bu amaçlarla Sırp, Bulgar ve Rum çeteler Makedonya’da faal bir 
biçimde güvenliği tehdit etmektedirler. Bu gelişmelerin bölgede yaşayan Müslüman ve Türk 
çocuklarda vatan ve millet duygularını erken geliştirdiği anlaşılmaktadır. Atatürk, bu ortam 
içerisinde yetişmiş ve memleket meselelerine karşı olan yakınlığını bu koşullarda 
geliştirmiştir.58  

20.Yüzyılın ilk çeyreği Osmanlı için önemli üç kenti ön plana çıkarmıştır. Siyasal, 
sosyal, askeri ve entelektüel gelişmeler belli ölçülerde belli kentlerde taban bulmuş ve gelişme 
fırsatı yakalamıştır. Tarihte tarihsel akışın kurgusu irdelenirken, olayı gerçekleştiren, olayın 
yaşandığı tarih kadar olayın yaşandığı yer de yani kent ya da coğrafya da oldukça önemlidir. 
Bazen bu önemli detay tarihsel anlamaya farklı bakış açıları katabilir ve olayın seyrini büyük 
ölçüde değiştirebilir. 
                                                             
57 Özcan Mert, “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsi Efendi (1852-1917)”, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Cilt VII, 
Sayı 20, Ankara, 1991, s.331. 
58 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Atatürk Dizisi, İstanbul, 1998, s.23. 
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Yukarıda önemine bir açıdan değinilen tarihin anlamlandırılmasında yer yani mekân 
konusunda, Osmanlı açısından söz konusu olan 20.yüzyılın başları ise üç kent dikkat 
çekmektedir.59 Bu üç kent İstanbul, Selanik ve Manastır’dır. İstanbul, payitahtın yani 
imparatorluğun başkentiydi. Hükümet otoritesinin ve devlet kontrolünün en yoğun olduğu 
yerdi. Selanik ise daha çok sanat, kültür faaliyetlerinin merkeziydi. Manastır ise yeni 
fikirlerin, düşüncelerin, akımların ortaya çıktığı ve beslendiği yerdi. Manastır, hürriyet 
tartışmalarının ilk defa konuşulduğu yerdi. Mustafa Kemal, Manastır’da birliktelikleri ömür 
boyu sürecek iki arkadaş, dost edinmişti. Ali Fethi Okyar ve Kazım Özalp.60 

Atatürk, ülkenin genel durumu ve içinde bulundukları siyasal-sosyal ve iktisadi 
ortamın kendi düşünceleri ve hayata bakışını şekillendirdiği bu yıllarda önemli eserler ortaya 
koymuş ve bunları Selanik’te yayınlamıştır. Bu yönüyle söz konusu eserlerden bahsetmekte 
fayda var.  Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta gönüllü olarak görev almasına kadar geçen 
zamanda mesleki yayınlara yönelmiştir. 1909 sonlarında 3 Ağustos-8 Eylül 1909 tarihlerinde 
Cumali Karargâhında yapılan askeri manevralara ait not ve krokileri Cumali Ordugâhı başlığı 
adı altında yayınlanmıştır (Selanik 1325). Diğer yayınlanmış eseri de gene Selanik’te 1327’de 
yayınlanan Tabiye Tatbikat Seyahati başlığını taşımaktadır.  Mustafa Kemal, Trablusgarp’tan 
dönüşte 13 Ocak 1909’da 3.Ordu Selanik II.Redif Tümeni Kurmay Başkanlığına atanır. Bu 
görevde iken Alman Generali Litzman’ın “Takım Muharebe Talimi” adıyla tercüme ettiği 
eserini 10 Şubat 1324’te (…) Selanik’te yayınlar.61  

Selanik Makedonya’nın en gelişmiş şehridir. İşlek bir limana sahiptir. Avrupa ile 
demiryolu bağlantısı vardır. Şehirde çeşitli din, mezhep ve ırk çeşitliliğine sahip insanlar bir 
arada yaşamaktadırlar. Selanik’in deniz ve demiryolu bağlantısı bulunması, ticaret merkezi 
olması, renkli etnik yapısı, şehirde Batı etkisine açık çeşitli fikir akımlarının yerleşmesine 
elverişli bir ortam yaratmıştır. Bu şekilde Mustafa Kemal, çok genç yaşta değişik yaşam 
biçimlerine, farklı düşüncelere açık bir ortamda kendini düşüncelerini ve kişiliğini geliştirme 
fırsatı yakalamıştır.62 

Nuri Conker, Mustafa Kemal’in Selanik yıllarına dair önemli bilgiler vermektedir. 
Buna göre; “Selanik, işlek bir ticaret kentidir…Bulvarları genişliyor, limanı büyüyor, 
kozmopolit yapısı, yeni düşünceleri kendine bağlamaya yetip artıyordu. Müslüman 
bahçelerinden süzülen gül kokusu, Sefarad kortijorları (avlu) yaseminlerle ahenk içerisinde. 
Sefarad’lar liman çevresinde yaşayan Musevilere yakın oturuyorlar. Gettolaşma 
zorunlulukları olmamasına karşın Hırıstiyan ve Müslüman dostlarından ayrı, kendi 
mahallelerinde yaşarlardı. Şabat şamdanları gümüşten, mutfak gereçleri 
topraktandı…Minareler ve Çan kuleleri neredeyse bitişikti…Müslüman mahallesi, kenti 

                                                             
59 Selanik hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Gılles Veinstein, Selanik 1850-1918), Çev.: Cüneyt 
Akalın, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014; Turan Akıncı, Osmanlı’nın Son Elli Beş Yılı, Selanik, Belge 
Yayınları, İstanbul, 2017. 
60 İlker Başbuğ, 20.Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal (1881’den 1923’e),s.24. 
61 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri),s.19. 
62 Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Önderi 
(Hayatı ve Eserleri), s.14. 
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çevreleyen Selanik surlarının içerisinde; tepeden başlayıp limana inen Arnavut kaldırımlı, dik, 
dolambaçlı sokaklarda, Rum mahallesi şehrin merkezinde kuruluydu…Balkanlar’ın Kudüs’ü 
diye anılırdı burası.”63 

Aydemir, bir kentin kaderini ortaya koyar biçimde bir anlatımla Selanik üzerine dikkat 
çekici bilgiler ortaya koymaktadır. Ona göre, Selanik ya da Manastır Osmanlı Rumeli’si 
olarak değerlendirilmelidir. Buralarda çocukların rüyalarını askerlik süslerdi. Oyunları 
askerlik oyunlarıydı. Evdeki gece toplantılarında, kadınlar, çocuklar arasındaki başlıca konu 
askerlik hikâyeleridir. Savaş anıları, sonu gelmeyen eşkıya takipleri, baskınlar, Osmanlı 
Rumeli’sinin ordu merkezlerinde, hatta bütün şehir, kasaba ve köylerinde konuşmaların, 
tartışmaların başlıca sermayesiydi… Kılıç dünyadan ağırdı ve kılıç hayattan üstündü. Osmanlı 
Rumeli’sinin, hele kılıç taşımaya hak kazanan gençleri için dünya, kılıcın etrafında dönerdi. 
Yahut da kılıç, dünyanın mihveriydi… Rumeli’nin asker merkezlerinde şehir ve kasabalarında 
çocuklar, gözlerini sabahları dünyaya, talim boruları, asker mızıkaları yahut da kapılarının 
önlerinden geçen süvarilerin nal sesleriyle açarlardı…”64   

Atatürk’ün Selanik yaşantısına dair detaylarda özellikle genç yaşlarda yakın 
arkadaşlarıyla yaptıkları gezilerde Alafranga hayatı tanımak istedikleri ancak Alaturka hayatı 
buna tercih ettikleri belirtilmiştir. Bu anlamda Selanik’in serbest ve değişik yaşayışını ancak 
bu yaşlarda tanımaya başlayan Mustafa Kemal, kentin ona sunduğu birçok avantajı 
değerlendirerek her fırsatta kendini geliştirmiştir. Mustafa Kemal ve Ali Fethi Okyar, 
Fransızca öğretmeninin gayrimüslimlerin devam ettiği bir dans okuluna yönlendirmesiyle 
burada dönemin bilinen modern danslarını öğrenmişlerdir.65  

Yukarıda genel olarak hatıratlarda geçen kısa özetler ve satır arası okumalarla 
değinilen Selanik’in Rumeli’nin diğer bazı kentlerinde olduğu gibi benzer bir kadere sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Dönemin siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi şartlarının belirgin bir 
biçimde kendini açığa çıkardığı bu kent, bu özgün tarihi ortamında Mustafa Kemal’in birçok 
açıdan gelişimine katkı sağlamıştır. Özgür düşünce ve farklılıklarıyla hoşgörüyü içinde 
barındıran Selanik dönemin mutlak monarşik yapısının meşrutiyet ile geliştirileceği ve hatta 
kökten değiştirileceği hürriyet fikirlerine ortam sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında kent, 
dönem ve tarihin akışında rol alan kişi bir arada düşünüldüğünde söz konusu birbiri üzerinde 
kökten etkilerde bulunmuş bir tarih algısını ortaya koymaktadır. 19.yüzyılın sonları mevcut 
siyasal ve iktisadi şartlar, tüm özgün değerleriyle bir kent Rumeli’de Selanik ve tarihsel süreci 
yürüten bir lider olarak Mustafa Kemal’in söz konusu ortam ve kentte yaşamının önemli bir 
dönemini sürdürmüş olması tarihi bir rastlantıdan çok reel bir durum olarak 
değerlendirilebilmelidir. 

 
 
 

                                                             
63 Yaşar Gürsoy, Atatürk ve Can Yoldaşı…, S.22. 
64 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1881-1919), s.55. Ayrıca bkz.: Şevket Süreyya 
Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1971. 
65 Lord Kınross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, s.37. 
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SONUÇ 
Tarih Hatırat ilişkisi çerçevesinde Atatürk’ün Selanik günlerinin ele alındığı çalışmada 

dönem hatıralarının bir bölümü (konu kapsamında yer alan ve erişilebilenler) bir arada 
karşılaştırılarak incelenmiştir. Hatıratların tarih araştırmalarına önemli bir katkısı olan, 
olayların neredeyse oluş ve gelişimine dair aktarılan en ince ayrıntılar, gelişmelerin genel 
olarak bilinmeyen arka yüzünü gösteren detaylar, belirlenen konu ekseninde irdelenmiştir. 
Birbirleriyle sıklıkla örtüşen bilgiler konunun akışını güçlendirirken zaman zaman ortaya 
çıkan farklılıklar konuya yeni bir bakış açısı ve derinlik kazandırmıştır. 

Zaman-mekan ve kişi bağlamında değerlendirildiğinde Atatürk’ün kişiliğinin 
şekillenmesi ve gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayan sınırları çizilen belli bir tarihi 
sürecin yanı sıra özellikli bir kent karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bakıldığında Osmanlı 
Devletinin, çözülmenin son yüzyılında içinde bulunduğu zorlu koşulların Atatürk’ün yaşama 
bakış açısında, dünya görüşünde belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Batı’daki gelişmelerin 
Avrupa ülkeleri ve toplumlarına katkılarını değerlendirilerek ülke içinde belli ölçüde bir 
kurtuluş yolu olarak değerlendirilen hürriyetin yani meşrutiyet fikrinin temelleri 
oluşturulmuştur. Bu ortam ve koşullarda kendisinin de aralarında bulunduğu ve gençlik 
yıllarının neredeyse büyük bir kısmını geçirdiği grubun faaliyetlerinin fikren ve fiilen 
yürütücüsü olmaya gönüllü olarak destek vermiştir.  

Selanik’in kadim tarihinin birikimiyle geriden getirdiği her türden özgür ve hoşgörülü 
ortam, bölgenin  yerleşik halkında bu türden entelektüel eğilimi ve cesareti beslemiştir. Söz 
konusu tarihi dönemin ve içerisinde yaşadığı kentin özgül koşullarında, Dünya’da her açıdan 
eşine az rastlanır bir büyük liderin ve askerin varlığı ve gelişimine katkı sağlamıştır. Mustafa 
Kemal Atatürk, ortaya koyduğu fikirleri, yaptığı inkılapları ve geliştirdiği stratejileriyle ileri 
görüşlü bir devlet adamı olarak sadece devlet idaresinde değil fikir dünyasında da yer 
edinmiştir. Hatıratların katkısıyla doğumundan çocukluk yıllarına kadar geçen süre içerisinde 
eğitim hayatını da içine alan bir dizgide, Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda kısaca ana 
hatlarıyla özetlenmeye çalışılan yönlerine dikkat çekildiği görülmektedir. Bu yönde sıklıkla 
tekrarlanan bilgilerin benzerliği Hatıratların bu dönem ve konuya dair anlatılarının 
güvenilirliğini kuvvetlendirmektedir. Konu ile ilgili yapılmış akademik araştırmalarda yer 
almayan gündelik hayatına dair kimi önemli ayrıntılar bu sayede ortaya konularak Mustafa 
Kemal Atatrük’ün Selanik günleri zaman-mekan ve kişi bağlamında analiz edilmiştir. 
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Ek-2 
 
 
Mustafa Kemal’in Öğrenim Yılları ve Bu günkü Öğrenim Durumu İle Karkılaştırması 
 

 
 

  Yıl Çıkışı Yaşı 
İlkokul Selanik İptidaisi    3-6 1891 10 
Ortaokul Selanik Askeri 

Rüşdiyesi 
   4 1895 14 

Lise Manastır Askeri 
İdadisi 

   3 1899 18 

Harp Okulu İstanbul 
Harbiye 
Mektebi 

   3 1902 21(Teğ.) 

Harp Akademisi İstanbul Erkan-ı 
Harbiye 
Mektebi 

   3 1905 25 (Yzb.) 
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DİNAMİK ÇALIŞMA ORTAMINDA ÜRÜN DAĞITIMININ VE TOPLAMANIN EŞ 

ZAMANLI YAPILDIĞI MATEMATİKSEL BİR MODEL 

 

Bahar Özyörük   

Burak Aydoğdu                      

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

 Endüstri Mühensdisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

ÖZET 

Gerçek hayatta müşterilerden gelen taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması firmalar 

için büyük bir önem arz etmektedir.  Gerektiğinde  depozitolu/geri dönüşümlü ürünlerinde 

firmalar tarafından minimum maliyetle ürün teslimatı anında  toplanması gerekmektedir. Bu 

yüzden bu çalışma kapsamında müşteri taleplerinin dolaşımda olan araçlar tarafından 

karşılanmasını konu alan Dinamik Araç Rotalama Problemi(DARP) ile teslimat sonrası 

toplanması gerekenleri de aynı zamanda toplayacak Eş Zamanlı Topla Dağıt 

Problemi(ETD_ARP) ele alınmıştır. İki problemle ilgili olarak literatürde yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Bu çalışma  kapsamında  dinamik eşzamanlı topla dağıt problemi için  bir 

matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen model modelin literatürdeki değişik 

büyüklükteki test problemleri için çalıştırılmış ve ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: araç rotalama problemi, ürün dağıtımı, eş zamanlı topla- dağıt 

 

ABSTRACT 

Increasing competition conditions always requires companies to improve their cost and, 

service qualities and, also to improve their processes. Moreover, as rapidly developing 

technology causes large amount of waste and consumes resources quickly.  Legal obligations 

necessitate collection of waste for companies. This case requires companies to collect 

recycled / returnable products. Vehicle Routing Problems (VRP) are used to find the most 

suitable routes to fulfill the distribution and collection requirements of the companies. In real 

life, new pickup requests received by routed vehicles will provide a significant reduction in 

transport costs. As a result, a new mathematical model called as Dynamic Vehicle Routing 

Problem with Simultaneous Pickup and Delivery (DVRPSPD) has been developed for new 

pickup requests  received by routed vehicles. Small and medium-sized problems were 

generated and solved for evaluate the effectiveness of the proposed model 

 

Keywords: Vehicle routing problem, product distribution, simultaneous pickup and delivery  
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1.Giriş  
Araç rotalama problemi (ARP) ilk olarak 1959 yılında Dantzig ve Ramser (Dantzig, G, vd. 

1968) tarafından yapılan bir çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışmada benzin istasyonlarına 

benzin dağıtımı için bir matematiksel model geliştirerek çözmüşlerdir. Bu çalışmadan sonra 

1964 yılında Clarke ve Wright ( Clarke ve Wright, 1964 ) araç rotalama probleminin çözümü 

için tasarruf algoritmasını önermiş ve bu çalışmadan sonra literatürde ARP’ ye ilgi daha da 

artmıştır (Erol, V, 2006)  . Elli yılı aşkın süredir yöneylem araştırması kapsamında ele alınan 

ARP’lerin çözümü için birçok matematiksel model ve kesin ya da yakın çözümler veren 

algoritmalar geliştirilmiştir (Laporte, G.,2010 ). 

Literatürde ARP’nin zaman pencereli, mesafe kısıtlı, topla-dağıt gibi birçok farklı türü 

bulunmaktadır. Bu ARP türleri genellikle gerçek hayattaki problemlere uygunluk göstermesi 

için problemin değişken ve kısıt sayısının gerçek hayattaki durumlara uyarlanması ile elde 

edilmiştir (Weise T,2010) . Böylece değişen ihtiyaçlar ve kısıtlar doğrultusunda literatüre yeni 

araç rotalama problemleri eklenmiştir. Bu çalışma kapsamında literatürde yer alan Eş Zamanlı 

Topla Dağıt Araç Rotalama Problemi (ETD_ARP) ve Dinamik Araç Rotalama 

Problemi(DARP) ele alınmıştır. Bu iki ARP türü de günlük hayattaki ihtiyaçlar doğrultusunda 

geliştirilen ve taşıma maliyetini ve hizmet kalitesini arttırmayı amaçlayan modellerdir.Bu 

çalışmada da hem ETD_ARP hem de DARP  ele alınmış ve Dinamik  Eş Zamanlı Topla 

Dağıt Araç Rotalama Problemi (DETD_ARP) için yeni bir matematiksel model 

geliştirilmiştir.  

2. Dinamik Araç Rotalama Problemi (Dynamic Vehicle Routing Problem) 

Dinamik araç rotalama problemi (DARP), müşteri taleplerinin etkin bir şekilde 

karşılanabilmesini amaçlar. Bu bağlamda DARP’de klasik ARP’den farklı olarak; herhangi 

bir t anında gelebilecek müşteri talebi sisteme dahil edilerek dolaşımda bulunan araçlar 

tarafından karşılanır (Şekil 1). DARP’de gelen/gelebilecek müşteri talepleri senaryolar ya da 

anlık gerçek bilgiler yardımıyla tespit edilerek en kısa sürede karşılanır. Klasik ARP ile 

DARP arasındaki en temel fark, ARP’de girdi sabitken DARP’de zaman içerisinde girdi 

verileri sürekli olarak değişebilmektedir (Psaraftis, H,1988). 
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t0 

 

 

 

 

 

 

 

 

t1 tf 

 

Şekil 1 Dinamik araç rotalama örneği (Sample of dynamic vehicle routing problem) [48].     

3.PROBLEMİN TANIMI VE MATEMATİKSEL MODEL (PROBLEM DEFINITION 

AND MATHEMATICAL FORMULATION)  

 

Bu bölümde günlük hayatta sıkça rastlanan bir durum olan araçlar dolaşımda iken gelen 

müşteri taleplerinin karşılanabilmesi için ayrıt tabanlı bir matematiksel model önerilmiştir. 

Ayrıt tabanlı bir model geliştirilmesinin sebebi daha önce Karaoğlan (Karaoğlan 2009) ve 

Keçeci (Keçeci,2014) tarafından geliştirilen düğüm ve ayrıt tabanlı modellerin 

karşılaştırılmasında ayrıt tabanlı modellerin çözüm süresi ve eniyi çözüme ulaşan problem 

sayısı(EÇUPS)  açısından daha iyi sonuçlar vermesidir.  Karaoğlan ETD_ARP için 

geliştirdiği model ile Keçeci  heterojen ETD_ARP için geliştirdiği model ve kısıtları birlikte 

ele alınarak önerilen matematiksel modelde kullanılmıştır. Önerilen matematiksel modelde iki 

yazar tarafından da ETD_ARP için önerilen kısıtlara ek olarak dolaşımda olan araçların 

bilgilerini içeren yeni kısıtlar eklenmiştir. Önerilen matematiksel model Karaoğlan  ve Keçeci  

tarafından önerilen matematiksel modele yeni kısıtlar eklenerek elde edilmiştir.   

 

Geliştirilen matematiksel model günün herhangi bir t anında gelen müşteri taleplerini (dağıtım 

ve toplama) sisteme dahil ederek, minimum maliyetli rotaların bulunmasını sağlamaktadır. 

Matematiksel model t anında müşterilerden gelen yeni dağıtım ve toplama taleplerinin 

rotalanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak müşterilerden gelen dağıtım ve 

toplama taleplerinin birlikte ele alınması durumunda, yeni gelen dağıtım taleplerinden dolayı 

muhakkak depodan yeni bir aracın çıkması gerekecektir. Çünkü t anında araçların üzerindeki 
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dağıtılacak yük miktarları bellidir ve araçlar depoda olmadığı için bu araçlara yeni dağıtım 

talepleri ile ilgili bir yükleme yapılması mümkün değildir. Bu yüzden çalışma kapsamında ilk 

rotalamada (t0 anında) müşterilerden gelen dağıtım ve toplama talepleri dikkate alınırken t 

anında yapılacak periyodik yeniden eniyileme sürecinde ise sadece müşterilerden gelen 

toplama talepleri ile dolaşımda bulunan araçların henüz ziyaret edemediği müşterilerin 

dağıtım ve toplama talepleri dikkate alınmıştır. 

Varsayımlar: 

 

1) İlk rotalamada hem dağıtım hem de toplama talepleri dikkate alınacaktır. Gün içerisinde 

yapılacak diğer rotalamalarda ise mevcut dağıtım ve toplama talepleri ile yeni gelen toplama 

talepleri dikkate alınacaktır. 

2) Araçlar eşit kapasiteye sahiptir. 

3) İlk rotalamada araçların başlangıç noktaları depodur. Daha sonra yapılacak rotalamalarda 

ise dolaşımda olan araçların başlangıç noktaları en son uğradıkları düğümün koordinatlarına 

sahip yapay düğümler olarak kabul edilecektir.  Araçların bu düğümü geçtikten sonra 

gittikleri mesafe dikkate alınmayacaktır. 

4) Dolaşımdaki araçların yeni gelen toplama taleplerini karşılayamamaları durumunda 

depodan yeni bir araç çıkacaktır. 

5) İkinci rotalama aşamasında mevcut matematiksel modelin yapısını bozmamak için 

dolaşımdaki araçların depodan çıktığı varsayımı yapılmış olup, depo ile dolaşımda bulunan 

araçların başlangıç noktaları arasındaki maliyetler sıfır olarak kabul edilmiştir. 

6) Başlangıç rotası da dahil olmak üzere tüm rotaların bitiş noktası depo olacaktır. 

7) Müşterilere gün içerisinde sadece bir kez uğranabilecektir. Müşteriye uğradıktan sonra, 

müşteriden gelen talepler bir sonraki günün planlanmasında değerlendirilecektir. 

8) Dolaşımda olan araçların üzerindeki toplanan ve dağıtılacak yüklerin toplamı araç 

kapasitesini geçmemelidir. 

Bu  modelde  Amaç katlanılacak taşıma maliyetleri toplamını en küçüklemektir.  

 

Ele alınan kısıtlar sırasıyla  

1. Depodan en fazla belirlenen sayıda aracın  ayrılmasını ve depoya yine ayı sayıda aracın 

dönmesini sağlar.  

2. Herhangi bir düğüme yalnızca bir düğümden gelinmesini sağlar. 

3. Turda devamlılığı sağlar.  

4. Herhangi bir ayrıt üzerinde araç kapasitesinin aşılmasını engeller.  
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5. Aracın dağıtım yükünün araç turda ilerlerken azalan şekilde seyretmesini sağlarken, 

6. Aracın dağıtım yükü için alt ve üst sınır değerlerini belirler. 

7.  Aracın dağıtım yükünü tur sonunda sıfıra eşitlenir. 

8. Uygun kapasite olmasını sağlar 

ele alınan varsayımlar altında ilgili parametrelerin matematiksel olarak tanımlanması ile Bir 

Doğrusal Programlama modeli kurulur. Bu  model de GAMS programında kodlanmış ve 

modelleri çözmek için CPLEX 12.6 kullanılmıştır. Koşumlar Intel® Core™ i5-3337U  

1.8Ghz hızında 4 GB ara belleğe sahip, “Windows 8.1 Pro” işletim sistemi ile çalışan bir 

bilgisayarda yapılmıştır. Bütün koşumlar 2 saat  (2*60*60=7200 saniye) ile sınırlandırılmıştır.  

Matematiksel Model İçin Ulaşılan Sonuçlar  

Kapasitenin problem çözümünde önemli olduğu düşüncesiyle kapasitenin 100 ve 74 olduğu 

için çözümler yapılmıştır. ( Tablo1) Araç kapasitesi azaldıkça modelin ortalama çözüm 

süresinin (OÇS) önemli ölçüde arttırdığı görülmektedir. Kapasitenin 75 olarak belirlendiği 

problemlerde I. aşamada 20 boyutlu problemlerden 5 tanesi için 7200 saniye içerisinde eniyi 

sonuç bulunamamıştır. Diğer problemler için ise OÇS 788,055sn olmuştur.   

Tablo 1. Matematiksel model için sayısal sonuçlar (Kapasite=100)  

DD 
(%) 

I. AŞAMA 

N EÇUPS OÇS YSD 

10 10 20 52,760 0,00 
20 10 20 53,615 0,00 
30 10 20 52,650 0,00 
40 10 20 53,155 0,00 
50 10 20 51,487 0,00 

ORT. - 100 52,723 0,00 
10 15 20 106,009 0,00 
20 15 20 103,370 0,00 
30 15 20 103,583 0,00 
40 15 20 105,955 0,00 
50 15 20 103,045 0,00 

ORT.  100 104,392 0,00 
10 20 19 788,418 0,07 
20 20 19 787,443 0,07 
30 20 19 791,270 0,07 
40 20 19 783,471 0,07 
50 20 19 789,675 0,07 

ORT. - 95 788,055 0,07 
GENEL - 295 315,060 0,023 

*DD (%): Dinamiklik derecesi 
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DETD_ARP’ nin amacı müşterilerden gelen yeni taleplerin dolaşımda bulunan araçlar 

tarafından karşılanmasıdır. Bu yüzden dolaşımda bulunan araçların rotaların çok kısa sürede 

yeniden belirlenmesi gerekmektedir.  Buda ulaşılan çözüm sonuçlarına bakıldığında  problem 

boyutu arttıkça çözüm sürelerinin arttığı hatta bazı problemler için 7200sn’ de eniyi çözümün 

elde edilemediği görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında matematiksel model ile müşterilerden 

gelen talepler doğrultusunda dolaşımda bulunan araçların yeni rotalarının hızlı bir şekilde 

belirlenmesi mümkün görünmemektedir. Bu yüzden çalışma kapsamında  eniyi ya da eniyiye 

yakın çözümleri hızlı bir şekilde bulabilmek için bir sezgisel algoritmanın kullanılması 

önerilmektedir.  

 

1) SONUÇ VE ÖNERİLER  

 
Bu çalışma kapsamında Dinamik Eş Zamanlı Topla-Dağıt Araç Rotalama Problemi 

(DETD_ARP)  ele alınmıştır. Problemin çözümü için literatürde yer alan bir akış tabanlı 

model DETD_ARP’ye uyarlanarak DETD_ARP için yeni bir matematiksel model 

geliştirilmiştir.   

 

 DETD_ARP NP-zor bir problem olduğu için kademeli olarak problem boyutu arttırılarak 

deneysel çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda geliştirilen yeni matematiksel modelin küçük boyutlu 

problemler için kullanılabileceği görülmüştür. Bu yüzden çalışma kapsamında orta ve büyük 

boyutlu problemlerin çözümü için sezgisel algoritmaların kullanılması gerektiği belirtilmiştir.  
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MOORA VE  SWARA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE MAKİNE 

SANAYİİNDE BİR UYGULAMA 

 
Bahar ÖZYÖRÜK  

Gazi Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Endüstri Mühensdisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

 

ÖZET 

Artan rekabetçi piyasalarda, işletmelerin uzun vadede başarılı bir şekilde sektörde varlığını 

devam ettirmesi, günümüzde zor bir duruma gelmiştir. Tedarik sürecinden kaynaklı 

işletmelerde oluşan maliyetleri en aza indirmek, uygun tedarikçilerin seçimine bağlıdır. 

Tedarik zinciri yönetiminde en önemli noktalar olan satın alma ve iade ürün sayısının 

minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde toplam maliyet en aza indirgenebilecektir. 

Bu maliyet azaltmasının yapılabilmesi için işletmelerdeki karar vericilerin doğru tedarikçileri 

seçmesi önemlidir. Tedarikçi seçim problemi, karmaşık ve pek çok değişkenin bulunduğu, 

karar vericiler açısından gerçekçi ve etkili çözümler istenen bir problemdir. Tedarikçi seçim 

probleminde değerlendirme kriterleri ve çözüme ulaşmada kullanılan pek çok yöntem 

mevcuttur.  Tedarikçi seçiminde birçok önemli kriter vardır. Bu kriterlere göre uygun 

tedarikçi belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Ankara da faaliyet gösteren bir 

firmanın tedarikçileri değerlendirilerek MOORA ve  SWARA yöntemleri ile tedarikçiler 

sıralanmış ve seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar firmaya getireceği kazançlar açısından 

değerlendirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri yönetimi, Tedarikçi seçimi, Çok kriterli karar verme 

ABSTRACT 

In the increasingly competitive markets, the long-term success of the enterprises in the sector 

has become a difficult situation. Minimizing the costs arising from the procurement process 

depends on the selection of suitable suppliers. It is aimed to minimize the number of 

procurement and return products which are the most important points in supply chain 

management. In this way, the total cost can be minimized. For this cost reduction, it is 

important that the decision makers in the enterprises choose the right suppliers. Supplier 

choice problem, complex and many variables, realistic and effective solutions to decision 

makers is a problem. Evaluation criteria in the supplier selection problem and many methods 

used to reach the solution are available. There are many important criteria in supplier 
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selection. According to these criteria, appropriate suppliers are tried to be determined. Within 

the scope of this study, suppliers of a company operating in Ankara were evaluated and 

suppliers were ranked and selected with MOORA and SWARA methods. The results were 

evaluated in terms of the earnings to be brought to the company. 

 

Key words: Supply chain management, supplier selection, multi-criteria decision making 

 

1.GİRİŞ 
 

Tedarik zinciri yönetimi; tedarikçiler, üreticiler, depolar ve perakendecilerin ürünün en düşük 

maliyetle üretimini sağlayarak yine en düşük maliyetle dağıtımını sağlayacak şekilde 

bütünleştirilmesidir. Tedarik zinciri yönetimi, müşteri gereksinimlerini sağlayan ürünü üreten 

ve maliyetlerde etkisi olan her birimi dikkate almaktadır. 

 

Küresel pazarlardaki zorlaşan rekabet koşulları, artan müşteri beklentileri ve teknolojideki ve 

bilişim sektöründeki gelişmeler tedarik zinciri yönetiminin  önemini artırmıştır.  

Tedarik zinciri (TZ), hammaddelerin temin edilmesi, üretimi ve montajı, depolanması, stok 

kontrolü, siparişlerin  yönetimini, dağıtımı, ürünün müşteriye ulaştırılmasını içeren faaliyetler 

ve tüm bu faaliyetlerin izlenebilmesi için gerekli olan bilgi sistemleri olarak tanımlanabilir 

[Yüksel, 2002]. Birçok alt sistemin birleşmesinden oluşan TZ, belirsiz bir çevrede faaliyet 

göstermekte ve gerek bütünleşik yapısı gerekse içinde barındırdığı insan faktörü nedeniyle 

çok sayıda belirsizliği buna bağlı olarak verilen kararlarda karar vericilere bağlı farklı 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Karar vericilerin kişisel istek düzeyleri, veri eksikliği, mevcut 

verilerin kesin olmaması gibi çeşitli belirsizlikler altında rasyonel karar vermek 

zorlaşmaktadır.  Tedarik zinciri yönetiminde verilmesi gereken kararlardan biriside 

tedarikçilerin değerlendirilmesi, sıralanması ve en uygun tedarikçinin  seçilmesidir. Bu 

süreçte Çok Kriterli  Karar Verme Yöntemleri (ÇKKV) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler kriterler arası ilişkiler, hesaplama sistematiği ve ortaya çıkardıkları sonuç açısından 

irbirinden ayrışmaktadır. ( Borissova, A. vd., 2006) 

2. TEDARİKÇİ SEÇİM SÜRECİ 

 

İlgili ürün ve hizmete ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi ve üretim-stok durumlarına göre 

İşletme ihtiyaçlarının dışarıdan karşılanması kararı ortaya çıkar. Bu kararın ortaya çıkmasına 
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müteakip tedarikçi seçim süreci başlar. Tedarikçi seçim sürecinde, işletmelerin uzun vadeli 

hedeflerine uygun olarak, bütün alt sistemleri düşünerek karar almak gerekmektedir. Sadece 

maliyet, teslim zamanı, kalite değil bütün olarak işletmenin sahip olduğu kaynaklardan, 

taşıma, lojistik, işletmenin coğrafi konumu, gerek duyulan izinler, firmaların çalışma isteği, 

tutumu, sahip olduğu iletişim sistemleri gibi kriterler de göz önüne alınarak seçim yapılması 

gerekmektedir.Tedarikçi seçim süreci aşamaları  temel olarak aşağıdaki basamaklardan 

oluşmaktadır: 

1. Dış kaynak gereksiniminin ortaya çıkması: Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

faaliyetlerin, işletmenin kendi imkânları ile üretememesi veya hizmeti sağlayamaması sonucu 

alternatif işletmelerle çalışılmasıdır. 

2. Alternatif işletmelerin belirlenmesi: Tedarikçi havuzundan ihtiyaca yönelik tüm alt 

yüklenicilerin belirlenmesidir. 

3. Piyasa araştırması süreci: İhtiyaç kapsamında, ilgili ürün ve hizmetin daha önce alındığı 

veya hiç alınmaması durumunda pazar araştırması, alternatif araştırması sürecidir. 

4. Alt yüklenici seçimi: Alternatif işletmeler ve piyasa araştırması sonucu olası alt 

yüklenicilerin belirli kriterler kapsamında seçimi sürecidir. 

5. Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi: Alt yüklenici seçimi için gerekli olan alt 

kırınımların belirlenmesi sürecidir. 

6. Alt yükleniciye sipariş verilmesi: Tüm faaliyetler sonucu alım kararının alınması 

sonrasında, en uygun çözüm sunan firmaya sipariş verilmesidir. 

 

3. TEDARİKÇİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ KARAR VERME 

 

Tedarikçi seçimi için Dickson tarafından 1966 yılında belirlenen 23 kriter bulunmaktadır. Bu 

kriterler tüm firmalar için uygundur ve firmanın kendi özelliğine göre ilave kriterler ele 

alınmaktadır. Her firma kendine göre kriterler için önem dereceleri belirleyip tedarikçi 

değerlendirmelerini bu kriterlere göre yapmaktadırlar.  

Alt yüklenici seçimi; alıcı konumdaki firmanın etkinlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmasında 

önemli rol oynar. (Tam M., Tummala V., 2006) 

Tedarikçi seçimi çok kriterli bir karar verme problemidir. Seçimi yapabilmek için belirlenen 

temel kriterler ve alt kriterler hem gruplarındaki hem de diğer gruplardaki kriterlerle ilişkili 

olabilirler. Bu ilişkilerin ve etki derecelerinin doğru belirlenmesi, tedarikçi seçiminde en 

önemli etkendir. (Gökalp, B., Soylu, B. 2010) 
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Basit bir tüketim malzemesi alırken bile pek çok karar değişkeni vardır. (Özdemir, A. 2010) 

İşletmeler açısından ise karar değişkeni sayısı daha da artmaktadır. Bazılarının birbiriyle 

çeliştiği bu kadar çok kriterin hepsinin aynı anda sağlanması çok zordur. Bu durum ise 

tedarikçi seçim problemini çok kriterli bir karar verme problemine dönüştürmektedir. 

Tedarikçi seçim problemi karmaşık ve pek çok değişkeninin bulunduğu, karar vericiler 

açısından gerçekçi ve etkili çözümler istenen bir problemdir. (Franca, R. B, vd.2'010) 

İşletmelerin tedarikçi seçim problemlerinde müşteri memnuniyeti elde edebilmek ve varlık 

gösterebilmek için fiyat, kalite, teslim zamanı ve diğer önemli kriterler etrafında karar alma 

zorunlulukları vardır. Literatürde oluşan ortak görüş doğrultusunda, tek bir kriterin dikkate 

alınarak işlem yapılması gerçekçi olmamaktadır. Birden fazla kriter dikkate alınarak çözümler 

geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Tedarikçi seçim problemi için Pal ve diğerleri yaptıkları çalışmada, tedarikçi seçim kullanılan 

metotları detaylı bir şekilde sınıflandırmışlardır. (Pal, O., Gupta, A. K, Garg, R. K. 2013)  

4. UYGULAMA 

 

Yapılan bu çalışmada, Ankara da faaliyetlerine devam eden   bir firmanın tedarikçileri 

değerlendirilerek WASPAS ve  SWARA yöntemleri ile tedarikçileri seçilmeye açlışılmıştır. 

Bu amaçla önce bir karar verici ekibi oluşturulmuştur. Bu ekipte, kalite birimi, üretim 

müdürü, fabrika müdürü ve satın alma departmanından dört yönetici yer almıştır.  Bu 4 

çalışandan alınan bilgiler doğrultusunda Dickson ’un seçim kriterlerinden 6 kriter 

belirlenmiştir. Bunlar;  

• C1- Teknik kapasite 

• C2- Kalite 

• C3- Fiyat 

• C4- Tedarikçinin geçmiş performansı 

• C5- Teslimat 

• C6- Üretim yetenekleri 

Bu kriterler altında 3 farklı tedarikçi alternatifi değerlendirilecektir. Karar komitesi kriterleri 

en iyiden en kötüye doğru C2, C3, C1, C4, C5 ve C5 olarak sıralamıştır. Bu sıralama çizelge 1 

de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Kriterler 

KRİTERLER Kalite C2 

  Fiyat C3 

  Teknik kapasite C1 

  Tedarikçinin geçmiş performansı C4 

  Teslimat C5 

  Üretim yetenekleri C6 

 

Çizelge 1'de belirlenen kriterler SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis-

Kademeli Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi),  ve WASPAS(Weighted Aggregated Sum 

Product Assessment-Ağırlıklandırılmış Bütünleşik Toplam Çarpım Değerlendirmesi)  

(Zolfani vd., 2013)  yöntemlerinde değerlendirilmiştir. SWARA yönteminin sonucunda 

kriterlerin ağırlıkları belirlenmektedir. 4 karar verici ilk adım olarak en önemli kriteri 

belirlemektedir. Bu kriter kalitedir ve bu kritere 1 puanı verilmektedir. Daha sonra ise ikinci 

sıradaki kriterden başlayarak kriterlerin karşılaştırmalı ağırlığının belirlemesi istenmektedir. 

Daha sonra diğer kriterlere en önemli kritere göre puan atamaları yapılmaktadır. Tüm puanlar, 

0 ile 1 arasında 5’in katları olacak şekilde olacaktır. Bu karşılaştırmalı ağırlıklar ise Çizelge 2 

de verilmiştir. 

Çizelge 2. Karar Verici Bazında Kriterlerin Karşılaştırmalı Ağırlığı 

Karar Verici Bazında Kriterlerin Karşılaştırmalı Ağırlığı 

KRİTER KV1 KV2 KV3 KV4 

C2         

C3 0,35 0,5 0,65 0,25 

C1 0,2 0,45 0,35 0,15 

C4 0,25 0,1 0,25 0,1 

C5 0,05 0,15 0,2 0,2 

C6 0,15 0,05 0,2 0,1 

 

SWARA yöntemine göre yapılan hesaplamalar ile kriterlerimizin ağırlıklarını belirlenmiş 

oldu. WASPAS yöntemi ile bu belirlenen ağırlıklar doğrultusunda alternatif tedarikçiler 

sıralanacaktır. WASPAS yönteminin ilk adımı olarak farklı alternatiflerin farklı kriterler 

altında performanslarını gösteren karar matrisi oluşturulur ve normalleştirilir.(  Lashgari, S, 
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2014) Karar matrisinde teknik kapasite tedarikçinin günlük üretebileceği ürün sayısını (br) 

ifade etmektedir, kalite ve geçmiş performansı karar vericiler tarafından 1 ile 5 arasında değer 

verilerek 2 kriter için değerler belirlenmiştir. Fiyat kriteri TL cinsinden, teslimat kriteri gün 

cinsinden ve prosedürlere uyum 100 üzerinden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre 

karar matrisi Çizelge 3 de oluşturulmuştur. 

Çizelge 3. Karar Matrisi 

 
Karar matrisine ve kriter tipinin maks veya min olmasına göre normalize edilmiş karar matrisi 

Çizelge 4 de verilmiştir.  

Çizelge 4.Waspas Yöntemi İçin Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

 
Daha sonraki adımlarda yöntemin gerektirdiği matematiksel formüllerden tedarikçi sıralaması 

yapılmaktadır.λ: 0 ile 1 arasında değer alan bir parametre Burada λ değerinin seçimi, karar 

vericiye bağlıdır. En yüksek Qi değerine sahip alternatif, en iyi alternatif olarak seçilmektedir. 

Çizelge 5 de λ değerine verdiğimiz farklı değerler doğrultusunda alternatiflerin aldıkları 

değerler görülmektedir. Bunların sıralanması ise Çizelge 6 de çizgi grafiği ile daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

Çizelge 5. Alternatiflerin Sıralanması  

Alternatiflerin Sıralanması 

 
λ=0 λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 λ=1 

A1 0,888009 0,892101 0,895761 0,899421 0,903081 0,906741 

A2 0,830624 0,835136 0,838977 0,842818 0,846658 0,850499 

A3 0,786563 0,789864 0,792221 0,794579 0,796936 0,799293 

 

C1(teknik kapasite) C2(kalite) C3(fiyat) C4(geçmiş performans) C5(teslimat) C6(prosedürlere uyum)
A1 75 5 15 4 2 65
A2 87 3 18 4 1 75
A3 83 4 17 3 2 60

KRİTER TİPİ Maks Maks Min Maks Min Maks

Karar Matrisi

C1(teknik kapasite) C2(kalite) C3(fiyat) C4(geçmiş performans) C5(teslimat) C6(prosedürlere uyum)
A1 0,862068966 1 1 1 0,5 0,866666667
A2 1 0,6 0,833333333 1 1 1
A3 0,954022989 0,8 0,882352941 0,75 0,5 0,8
Wj 0,156562447 0,289762842 0,201574151 0,133244636 0,115864901 0,102991023
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Çizelge 6. Alternatif Seçim Grafiği 

 
Seri 1 alternatif 1’i, Seri 2 alternatif 2’yi ve Seri 3 ise alternatif 3’ü temsil etmektedir.  

5.SONUÇ 
Artan rekabet koşullarında işletmeler varlıklarını sürdürebilmeleri için giderlerini azaltma 

yoluna gitmektedirler. Çok kriterli karar verme teknikleri, karar vericilere karmaşık karar 

problemlerinin bilimsel tekniklere dayandırarak hızlı ve etkili çözümler sunar. Bu çalışmada 

tedarikçi seçiminde SWARA ve WASPAS ’la çözüm arayışı üzerinde durulmuştur. 

Yöntemlerde elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılarak tedarikçi seçiminde 

bulunulmuştur. İki yöntemde de A1 tedarikçisi öncelikli olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Seçme Grafiği 
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MOORA VE  SWARA YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE MAKİNE 

SANAYİİNDE BİR UYGULAMA 

 
Bahar ÖZYÖRÜK  

Gazi Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Endüstri Mühensdisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

 

ÖZET 

Artan rekabetçi piyasalarda, işletmelerin uzun vadede başarılı bir şekilde sektörde varlığını 

devam ettirmesi, günümüzde zor bir duruma gelmiştir. Tedarik sürecinden kaynaklı 

işletmelerde oluşan maliyetleri en aza indirmek, uygun tedarikçilerin seçimine bağlıdır. 

Tedarik zinciri yönetiminde en önemli noktalar olan satın alma ve iade ürün sayısının 

minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde toplam maliyet en aza indirgenebilecektir. 

Bu maliyet azaltmasının yapılabilmesi için işletmelerdeki karar vericilerin doğru tedarikçileri 

seçmesi önemlidir. Tedarikçi seçim problemi, karmaşık ve pek çok değişkenin bulunduğu, 

karar vericiler açısından gerçekçi ve etkili çözümler istenen bir problemdir. Tedarikçi seçim 

probleminde değerlendirme kriterleri ve çözüme ulaşmada kullanılan pek çok yöntem 

mevcuttur.  Tedarikçi seçiminde birçok önemli kriter vardır. Bu kriterlere göre uygun 

tedarikçi belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Ankara da faaliyet gösteren bir 

firmanın tedarikçileri değerlendirilerek MOORA ve  SWARA yöntemleri ile tedarikçiler 

sıralanmış ve seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar firmaya getireceği kazançlar açısından 

değerlendirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri yönetimi, Tedarikçi seçimi, Çok kriterli karar verme 

ABSTRACT 

In the increasingly competitive markets, the long-term success of the enterprises in the sector 

has become a difficult situation. Minimizing the costs arising from the procurement process 

depends on the selection of suitable suppliers. It is aimed to minimize the number of 

procurement and return products which are the most important points in supply chain 

management. In this way, the total cost can be minimized. For this cost reduction, it is 

important that the decision makers in the enterprises choose the right suppliers. Supplier 

choice problem, complex and many variables, realistic and effective solutions to decision 

makers is a problem. Evaluation criteria in the supplier selection problem and many methods 

used to reach the solution are available. There are many important criteria in supplier 
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selection. According to these criteria, appropriate suppliers are tried to be determined. Within 

the scope of this study, suppliers of a company operating in Ankara were evaluated and 

suppliers were ranked and selected with MOORA and SWARA methods. The results were 

evaluated in terms of the earnings to be brought to the company. 

 

Key words: Supply chain management, supplier selection, multi-criteria decision making 

 

1.GİRİŞ 
 

Tedarik zinciri yönetimi; tedarikçiler, üreticiler, depolar ve perakendecilerin ürünün en düşük 

maliyetle üretimini sağlayarak yine en düşük maliyetle dağıtımını sağlayacak şekilde 

bütünleştirilmesidir. Tedarik zinciri yönetimi, müşteri gereksinimlerini sağlayan ürünü üreten 

ve maliyetlerde etkisi olan her birimi dikkate almaktadır. 

 

Küresel pazarlardaki zorlaşan rekabet koşulları, artan müşteri beklentileri ve teknolojideki ve 

bilişim sektöründeki gelişmeler tedarik zinciri yönetiminin  önemini artırmıştır.  

Tedarik zinciri (TZ), hammaddelerin temin edilmesi, üretimi ve montajı, depolanması, stok 

kontrolü, siparişlerin  yönetimini, dağıtımı, ürünün müşteriye ulaştırılmasını içeren faaliyetler 

ve tüm bu faaliyetlerin izlenebilmesi için gerekli olan bilgi sistemleri olarak tanımlanabilir 

[Yüksel, 2002]. Birçok alt sistemin birleşmesinden oluşan TZ, belirsiz bir çevrede faaliyet 

göstermekte ve gerek bütünleşik yapısı gerekse içinde barındırdığı insan faktörü nedeniyle 

çok sayıda belirsizliği buna bağlı olarak verilen kararlarda karar vericilere bağlı farklı 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Karar vericilerin kişisel istek düzeyleri, veri eksikliği, mevcut 

verilerin kesin olmaması gibi çeşitli belirsizlikler altında rasyonel karar vermek 

zorlaşmaktadır.  Tedarik zinciri yönetiminde verilmesi gereken kararlardan biriside 

tedarikçilerin değerlendirilmesi, sıralanması ve en uygun tedarikçinin  seçilmesidir. Bu 

süreçte Çok Kriterli  Karar Verme Yöntemleri (ÇKKV) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler kriterler arası ilişkiler, hesaplama sistematiği ve ortaya çıkardıkları sonuç açısından 

irbirinden ayrışmaktadır. ( Borissova, A. vd., 2006) 
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2. TEDARİKÇİ SEÇİM SÜRECİ 

 

İlgili ürün ve hizmete ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi ve üretim-stok durumlarına göre 

İşletme ihtiyaçlarının dışarıdan karşılanması kararı ortaya çıkar. Bu kararın ortaya çıkmasına 

müteakip tedarikçi seçim süreci başlar. Tedarikçi seçim sürecinde, işletmelerin uzun vadeli 

hedeflerine uygun olarak, bütün alt sistemleri düşünerek karar almak gerekmektedir. Sadece 

maliyet, teslim zamanı, kalite değil bütün olarak işletmenin sahip olduğu kaynaklardan, 

taşıma, lojistik, işletmenin coğrafi konumu, gerek duyulan izinler, firmaların çalışma isteği, 

tutumu, sahip olduğu iletişim sistemleri gibi kriterler de göz önüne alınarak seçim yapılması 

gerekmektedir.Tedarikçi seçim süreci aşamaları  temel olarak aşağıdaki basamaklardan 

oluşmaktadır: 

1. Dış kaynak gereksiniminin ortaya çıkması: Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

faaliyetlerin, işletmenin kendi imkânları ile üretememesi veya hizmeti sağlayamaması sonucu 

alternatif işletmelerle çalışılmasıdır. 

2. Alternatif işletmelerin belirlenmesi: Tedarikçi havuzundan ihtiyaca yönelik tüm alt 

yüklenicilerin belirlenmesidir. 

3. Piyasa araştırması süreci: İhtiyaç kapsamında, ilgili ürün ve hizmetin daha önce alındığı 

veya hiç alınmaması durumunda pazar araştırması, alternatif araştırması sürecidir. 

4. Alt yüklenici seçimi: Alternatif işletmeler ve piyasa araştırması sonucu olası alt 

yüklenicilerin belirli kriterler kapsamında seçimi sürecidir. 

5. Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi: Alt yüklenici seçimi için gerekli olan alt 

kırınımların belirlenmesi sürecidir. 

6. Alt yükleniciye sipariş verilmesi: Tüm faaliyetler sonucu alım kararının alınması 

sonrasında, en uygun çözüm sunan firmaya sipariş verilmesidir. 

 

3. TEDARİKÇİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ KARAR VERME 

 

Tedarikçi seçimi için Dickson tarafından 1966 yılında belirlenen 23 kriter bulunmaktadır. Bu 

kriterler tüm firmalar için uygundur ve firmanın kendi özelliğine göre ilave kriterler ele 

alınmaktadır. Her firma kendine göre kriterler için önem dereceleri belirleyip tedarikçi 

değerlendirmelerini bu kriterlere göre yapmaktadırlar.  

Alt yüklenici seçimi; alıcı konumdaki firmanın etkinlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmasında 

önemli rol oynar. (Tam M., Tummala V., 2006) 
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Tedarikçi seçimi çok kriterli bir karar verme problemidir. Seçimi yapabilmek için belirlenen 

temel kriterler ve alt kriterler hem gruplarındaki hem de diğer gruplardaki kriterlerle ilişkili 

olabilirler. Bu ilişkilerin ve etki derecelerinin doğru belirlenmesi, tedarikçi seçiminde en 

önemli etkendir. (Gökalp, B., Soylu, B. 2010) 

Basit bir tüketim malzemesi alırken bile pek çok karar değişkeni vardır. (Özdemir, A. 2010) 

İşletmeler açısından ise karar değişkeni sayısı daha da artmaktadır. Bazılarının birbiriyle 

çeliştiği bu kadar çok kriterin hepsinin aynı anda sağlanması çok zordur. Bu durum ise 

tedarikçi seçim problemini çok kriterli bir karar verme problemine dönüştürmektedir. 

Tedarikçi seçim problemi karmaşık ve pek çok değişkeninin bulunduğu, karar vericiler 

açısından gerçekçi ve etkili çözümler istenen bir problemdir. (Franca, R. B, vd.2'010) 

İşletmelerin tedarikçi seçim problemlerinde müşteri memnuniyeti elde edebilmek ve varlık 

gösterebilmek için fiyat, kalite, teslim zamanı ve diğer önemli kriterler etrafında karar alma 

zorunlulukları vardır. Literatürde oluşan ortak görüş doğrultusunda, tek bir kriterin dikkate 

alınarak işlem yapılması gerçekçi olmamaktadır. Birden fazla kriter dikkate alınarak çözümler 

geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Tedarikçi seçim problemi için Pal ve diğerleri yaptıkları çalışmada, tedarikçi seçim kullanılan 

metotları detaylı bir şekilde sınıflandırmışlardır. (Pal, O., Gupta, A. K, Garg, R. K. 2013)  

4. UYGULAMA 

 

Yapılan bu çalışmada, Ankara da faaliyetlerine devam eden   bir firmanın tedarikçileri 

değerlendirilerek WASPAS ve  SWARA yöntemleri ile tedarikçileri seçilmeye açlışılmıştır. 

Bu amaçla önce bir karar verici ekibi oluşturulmuştur. Bu ekipte, kalite birimi, üretim 

müdürü, fabrika müdürü ve satın alma departmanından dört yönetici yer almıştır.  Bu 4 

çalışandan alınan bilgiler doğrultusunda Dickson ’un seçim kriterlerinden 6 kriter 

belirlenmiştir. Bunlar;  

• C1- Teknik kapasite 

• C2- Kalite 

• C3- Fiyat 

• C4- Tedarikçinin geçmiş performansı 

• C5- Teslimat 

• C6- Üretim yetenekleri 
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Bu kriterler altında 3 farklı tedarikçi alternatifi değerlendirilecektir. Karar komitesi kriterleri 

en iyiden en kötüye doğru C2, C3, C1, C4, C5 ve C5 olarak sıralamıştır. Bu sıralama çizelge 1 

de verilmiştir.  

 

 

Çizelge 1. Kriterler 

KRİTERLER Kalite C2 

  Fiyat C3 

  Teknik kapasite C1 

  Tedarikçinin geçmiş performansı C4 

  Teslimat C5 

  Üretim yetenekleri C6 

 

Çizelge 1'de belirlenen kriterler SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis-

Kademeli Ağırlık Değerlendirme Oran Analizi),  ve WASPAS(Weighted Aggregated Sum 

Product Assessment-Ağırlıklandırılmış Bütünleşik Toplam Çarpım Değerlendirmesi)  

(Zolfani vd., 2013)  yöntemlerinde değerlendirilmiştir. SWARA yönteminin sonucunda 

kriterlerin ağırlıkları belirlenmektedir. 4 karar verici ilk adım olarak en önemli kriteri 

belirlemektedir. Bu kriter kalitedir ve bu kritere 1 puanı verilmektedir. Daha sonra ise ikinci 

sıradaki kriterden başlayarak kriterlerin karşılaştırmalı ağırlığının belirlemesi istenmektedir. 

Daha sonra diğer kriterlere en önemli kritere göre puan atamaları yapılmaktadır. Tüm puanlar, 

0 ile 1 arasında 5’in katları olacak şekilde olacaktır. Bu karşılaştırmalı ağırlıklar ise Çizelge 2 

de verilmiştir. 

Çizelge 2. Karar Verici Bazında Kriterlerin Karşılaştırmalı Ağırlığı 

Karar Verici Bazında Kriterlerin Karşılaştırmalı Ağırlığı 

KRİTER KV1 KV2 KV3 KV4 

C2         

C3 0,35 0,5 0,65 0,25 

C1 0,2 0,45 0,35 0,15 

C4 0,25 0,1 0,25 0,1 

C5 0,05 0,15 0,2 0,2 

C6 0,15 0,05 0,2 0,1 
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SWARA yöntemine göre yapılan hesaplamalar ile kriterlerimizin ağırlıklarını belirlenmiş 

oldu. WASPAS yöntemi ile bu belirlenen ağırlıklar doğrultusunda alternatif tedarikçiler 

sıralanacaktır. WASPAS yönteminin ilk adımı olarak farklı alternatiflerin farklı kriterler 

altında performanslarını gösteren karar matrisi oluşturulur ve normalleştirilir.(  Lashgari, S, 

2014) Karar matrisinde teknik kapasite tedarikçinin günlük üretebileceği ürün sayısını (br) 

ifade etmektedir, kalite ve geçmiş performansı karar vericiler tarafından 1 ile 5 arasında değer 

verilerek 2 kriter için değerler belirlenmiştir. Fiyat kriteri TL cinsinden, teslimat kriteri gün 

cinsinden ve prosedürlere uyum 100 üzerinden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre 

karar matrisi Çizelge 3 de oluşturulmuştur. 

Çizelge 3. Karar Matrisi 

 
Karar matrisine ve kriter tipinin maks veya min olmasına göre normalize edilmiş karar matrisi 

Çizelge 4 de verilmiştir.  

Çizelge 4.Waspas Yöntemi İçin Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

 
Daha sonraki adımlarda yöntemin gerektirdiği matematiksel formüllerden tedarikçi sıralaması 

yapılmaktadır.λ: 0 ile 1 arasında değer alan bir parametre Burada λ değerinin seçimi, karar 

vericiye bağlıdır. En yüksek Qi değerine sahip alternatif, en iyi alternatif olarak seçilmektedir. 

Çizelge 5 de λ değerine verdiğimiz farklı değerler doğrultusunda alternatiflerin aldıkları 

değerler görülmektedir. Bunların sıralanması ise Çizelge 6 de çizgi grafiği ile daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

C1(teknik kapasite) C2(kalite) C3(fiyat) C4(geçmiş performans) C5(teslimat) C6(prosedürlere uyum)
A1 75 5 15 4 2 65
A2 87 3 18 4 1 75
A3 83 4 17 3 2 60

KRİTER TİPİ Maks Maks Min Maks Min Maks

Karar Matrisi

C1(teknik kapasite) C2(kalite) C3(fiyat) C4(geçmiş performans) C5(teslimat) C6(prosedürlere uyum)
A1 0,862068966 1 1 1 0,5 0,866666667
A2 1 0,6 0,833333333 1 1 1
A3 0,954022989 0,8 0,882352941 0,75 0,5 0,8
Wj 0,156562447 0,289762842 0,201574151 0,133244636 0,115864901 0,102991023
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Çizelge 5. Alternatiflerin Sıralanması  

Alternatiflerin Sıralanması 

 
λ=0 λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 λ=1 

A1 0,888009 0,892101 0,895761 0,899421 0,903081 0,906741 

A2 0,830624 0,835136 0,838977 0,842818 0,846658 0,850499 

A3 0,786563 0,789864 0,792221 0,794579 0,796936 0,799293 

 

Çizelge 6. Alternatif Seçim Grafiği 

 
Seri 1 alternatif 1’i, Seri 2 alternatif 2’yi ve Seri 3 ise alternatif 3’ü temsil etmektedir.  

5.SONUÇ 
Artan rekabet koşullarında işletmeler varlıklarını sürdürebilmeleri için giderlerini azaltma 

yoluna gitmektedirler. Çok kriterli karar verme teknikleri, karar vericilere karmaşık karar 

problemlerinin bilimsel tekniklere dayandırarak hızlı ve etkili çözümler sunar. Bu çalışmada 

tedarikçi seçiminde SWARA ve WASPAS ’la çözüm arayışı üzerinde durulmuştur. 

Yöntemlerde elde edilen sonuçlar birbiriyle karşılaştırılarak tedarikçi seçiminde 

bulunulmuştur. İki yöntemde de A1 tedarikçisi öncelikli olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Seçme Grafiği 



 
 

 Sayfa 130 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

KAYNAKLAR 

Borissova, A. Fairweather, M. Goltz G. E., (2006). An Option Generation And Selection 

Methodology For Process Equipment Selection, Research in Engineering Design 17, 13–26 

Franca, R. B., Jones, E. C., Richards, C. N., Carlson, J. P. (2010). Multi-objective stochastic 

supply chain modeling to evaluate tradeoffs between profit and quality. International Journal 

of Production Economics, 127(2), 292-299. 

Gökalp, B., Soylu, B. (2010). Tedarikçi Süreçlerini İyileştirme Amaçlı Tedarikçi Seçim 

Problemi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 23(1), 4-15. 

Lashgari, S., Antuchevičienė, J., Delavari, A. & Kheirkhah, O. (2014). Using QSPM and 

WASPAS methods for determining outsourcing strategies. Journal of Business Economics 

and Management, 15(4), 729-743 

Özdemir, A. (2010). Ürün Grupları Temelinde Tedarikçi Seçim Probleminin Ele Alınması ve 

Analitik Hiyerarşi Süreci İle Çözümlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 

11(1), 55-84. 

Pal, O., Gupta, A. K., Garg, R. K. (2013).  Supplier Selection Criteria and Methods in Supply 

Chains:A Review, World Academy of Science, Engineering and Technology International 

Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 

7(10), 2667-2673. 

.Tam M.C.Y., Tummala V.M.R., “An Application of The AHP in Vendor Selection of a 

Telecommunications System”, OMEGA, Vol. 29, No: 2, 2001. 

Zolfani, S. H. & Saparauskas, J. (2013). New application of SWARA method in prioritizing 

sustainability assessment indicators of energy system. Engineering Economics, 24(5), 408-

414. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Sayfa 131 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

TÜRK TİYATROSU’NDA POSTMODERN YÖNELİŞLER 

Dr. Öğretim Üyesi Erbil GÖKTAŞ 

Kocaeli Üniversitesi 

erbilgoktas@hotmail.com 

 

Postmodernizm (ya da postmodernite) ne bir tarihsel dönem, ne de iyi tanımlanmış 
karakteristik özellikleri olan politik ya da kültürel bir eğilimdir. Tersine, Kenan Kalyon’a 
göre, postmodernizm dış çizgilerini moderniteyle ve moderniteye havale edilmiş sorunlarla 
sorunu olanların, moderniteyi suçlamak isteyenlerin, gerek modernitenin başarılarının gerekse 
çözümsüz açmazlarının bir dökümünü çıkaranların çizdiği, modernitenin daha geniş kapsamlı 
zaman ve mekânı içerisindeki bir özel-kolektif zaman ve mekân olarak algılanabilir. 
Postmodernitenin asıl temeli, dünyaya bir heterojen mekânlar ve zamansallıklar çoğulluğu 
olarak bakmakta yatar. Postmodernite kendisini yalnızca bu heterojen ötekiler karşısında, 
yalnızca bu çoğulluk içinde tanımlayabilir.  

Ancak “post” terimi büyük bir belirsizliği yansıtmakta, postmodernizmin ne olup ne olmadığı 
tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu önekli pek çok kategori bulunmaktadır: “Postyapısalcılık”, 
“postsanayi”, “postdevrim”, “posttarih” gibi… Hatta absürd tiyatronun modern kapsamında 
mı, yoksa post-modern kapsamında ele alınabileceğiyle ilgili tartışmalar sonucunda 
“postabsürd” kavramı da gündeme getirilmiştir.   

Fransız postmodernistlerinden Lyotard'a göre, bütünlüğü reddetmek, dil oyunlarına önem 
vermek, zamanın ve toplumun parçalılığının üzerinde durmak gerekmektedir. Hegel ve 
Marx'ın "üst anlatıları” türünden "büyük öyküleri" reddederler. Bir toplumda nelerin olup 
bittiğini "bir bütün olarak" hiç kimsenin anlayamayacağına inanırlar. Postmodernizmin 
kendine özgü bir zaman düşünü vardır. Jameson bu konudaki düşüncelerini Lacan’ın 
"şizofreni kuramı" doğrultusunda açıklar: Lacan şizofreniyi bir dil bozukluğu olarak ele alır. 
Şizofreni, ona göre kişinin tam olarak konuşma ve dil alanına girememesinden doğar. 
Zamanın, insan zamanının, geçmişin, şimdinin, belleğin, kişisel özdeşliğin devamının 
deneyimlenmesi, hep bir dilin sonucudur. Dilin bir geçmişi ve geleceği olmasından ve 
tümcenin zaman içerisinde devinmesinden dolayıdır ki, bize somut ve canlı görünen bir 
zaman deneyimine sahip olabilmekteyiz. Gelgelelim şizofren, dil eklemlenmesini bu biçimde 
bilmediğinden, zamansal süreklilik deneyimine sahip olamamaktadır. Şizofrenik deneyim, 
birbirleriyle bağlantısız göstergelerin, bir türlü uygun bir düzenle sıraya konulamadığı 
yalıtılmış bir deneyimdir. Şizofreni bir dil bozukluğudur ve şizofren, zamanı birbirine eklenen 
şimdilerden oluşan bir parçalılık doğrultusunda deneyimler.  

Jameson böyle betimlenen türden bir süreksizliğin John Cage’in kompozisyonları ve Samuel 
Beckett’in metinleri gibi postmodern yapıtlarda karşımıza çıktığını ileri sürer. Agnes Heller 
ve Ference Feherise, postmodernizmi. modernizmin çöplüğünde eşelenen bir dağıtmışlık, 
kendini bırakma hali, şizofrenik bir düşünce bulamacı ve modernizmin üzerinde bir asalak 
olarak değerlendirirler. R. Appignanesi ve Chris Gerratt ise "modern, postmoderndir" diyerek, 
önce modernin ne olduğunu açıklarlar: Modern Latince’de “tam şimdi” demek olan 
“modo”nun “moda”dan geldiğini belirtirler. 1127 dolaylarında A. Suger, Paris’teki St. Dennis 
Manastırı bazilikasını restore etmeye başlamış, mimari düşünceleri ona daha önce ne Klasik 
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Yunan, ne Roma, ne Romanesk tarzında hiç görülmemiş yeni bir bakış açısı kazandırmış. 
Suger önceleri buna ne ad vereceğini bilememiş, ancak sonra Latince “opus modernum” yani 
“modern yapıt” demeye karar vermiş. Bu örnekten sonra aynı yazarlar, modernin tarihsel 
olarak kendisinden hemen önce gelenle her zaman savaş içinde olduğunu, bu anlamda 
“modern”in her zaman “post” bir şey olacağını söylerler. Aynı yazarlar post-moderne 
dönüşmenin bu garip mantığının "modern” sözcüğünün "tam şimdi" anlamına gelen Latince 
kökenli ”modo"da yakalayabileceğimizi vurgularlar. ”Postmodern”in sözcük anlamı da bu 
durumda, ”tam şimdiden sonra gelen"dir.  

Sevda Şener'in, "Tiyatroda Modernin Eksiklerini Postmodern Gideriyor" başlıklı incelemesi 
bu konuya olumlu bir yaklaşımdır. Şener'e göre bunun tiyatroda en önemli örneği Beckett'dir, 
onun oyunları bir açıdan son derece "modern” özellikler taşıyor. Fakat modernin sınırlarını 
zorlayarak onu aşıp düşünceyi yeni alanlara taşıyor. Bazı eleştirmen ve yazarların 
postmodernizmi toplum ve sanat arasında yeni bir yakınlaşma, yeni bir uzlaşma arayışının 
ürünü olarak yorumladıklarını; modernin bütün mantıklı çözümlere karşı olan deneyci, öncü 
karakterini ve bunun altında yatan güvensizlik duygusunu aşarak yaşamla sanat, sahneyle 
seyirci arasındaki uçurumu kapatma isteğini yansıttıklarını söylemektedir; bazı 
eleştirmenlerin Beckett’in oyunlarının modernden postmoderne geçiş olduğunu, bir köprü 
olma özelliği taşıdığını belirttiklerini söyleyen Şener, bazılarının da “absürd” öteki yazarlarla 
birlikte Beckett’i de tipik bir postmodern yazar olarak yorumladıklarını vurgular. 

Sevda Şener, absürd tiyatro kapsamında değerlendirilen çoğu yazarın oyunlarının postmodern 
sanata iyi bir örnek oluşturduklarını söylemiştir. Benzer koşullarda benzer duyarlıkları 
yansıtan oyunlara yakıştırılan bir ad olan absürdün içinde, dünya görüşleri, sanat anlayışları, 
biçim ve üslupları farklı olan kişilerin bir araya getirildiğine tanık olduğumuzu da 
belirtmektedir. Beckett yanında Ienosco’ya, Genet yanında Tardieu’ya, Pinter yanında 
Albee’ye, bu genelleme içinde yer verildiğini söylemiştir. Bu, postmodern bu küme içine 
kolayca yerleştiremeyeceğimiz 1970’li ve 1980’li yılların oyun yazarlarının bir bölümünü de 
kapsamaktadır.  

Şener’e göre post-modernin absürdü yakaladığı bazı noktalar vardır: Absürd tiyatrodaki 
yaşamın saçmalığı, us dışılığı, uyumsuzluğu bilinci, giderek  güvensiz, açıklamasız bir dünya 
anlayışına dönüşür. Saçmalık ürkütücü boyuta ulaşır, şaşkınlığın yerini korku alır. 
Bilinmeyen, açıklanmayan güçlerin yaşamımıza yön verdiği duygusuna kapılırız. Saçmalık 
evrensel bir durum saptaması olmaktan çıkmış, kişiyi doğrudan etkileyen, ona tuzak kuran 
toplumsal bir olgu olmuştur. Seyircinin düşüncesi, toplumsal düzenler, politik yapılar 
üzerinde durmaya zorlanır. Soyut olan kendini tüketmiş, somuta dönüşmüştür. İşte 
postmodernle absürdün ilk buluşma noktası burasıdır.  

İkincisi absürdün öteki kaygıları olan yabancılaşma ve iletişimsizlik temaları için de 
geçerlidir. Gittikçe makineleşen dünyada, özellikle büyük kentlerdeki kişi, doğadan, 
çevresindeki insanlardan kopmaktadır. Öteki insanlarla gerçek bir iletişim kuramayan insan, 
karşısındakine yansımayınca kendisi de yabancılaşır. Tiyatro bu aşamada yeni medyalarda 
insanı kendine döndürecek kaynaklar aramaya başlamıştır. Bu kaynakları doğada, ilkel olanda 
bulmuş, oyunu seyirciyle birlikte yaşanan bir olaya, bir törene dönüştürerek yeni bir canlılık 
yaratmayı amaçlamıştır. Bu da “Dionisos kente giriyor” ilkesini benimseyen postmodern 
anlayışa uygun bir gelişmedir.  
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Üçüncüsü, yaşamın saçmalığına, insanın umarsız durumuna tepeden bakan, yaşamı kuralları 
olmayan bir oyun olarak gören alaycı bakışın yerini de, bu koşullar altında yaşamaya çalışan 
insanın yazgısı üzerinde düşünme eğilimi almıştır. Kurallarını bilmediği bir oyuna katılmak 
zorunda kalan ve hep ebe bırakılan insanın durumu, güldürücü olduğu kadar düşündürücüdür 
de. Post-modern eleştirinin dediği gibi “ironi radikalleşmiştir”. Bir başkasının ya da genelde 
insanın aymazlığına ibretle bakarken kendi bilinçsizliğimizin farkına vararak korkulu bir 
şaşkınlığa düşmüşüzdür. Bu buruk, bu korkulu şaşkınlığı en iyi ifade eden “kara komedya” 
çağımız tiyatrosunun en gözde türü olmuştur. 

Dördüncüsü ise, çağdaş anlatının bir örneği olarak suskunluğu seçmektir. Başlangıçtan beri 
diyaloğa fazla yaslanan tiyatro sanatı, yaşamın saçma karmaşıklığı karşısında dilsizleşti. 
Konuşmanın gerçek bir iletişim sağlayamadığını, dahası düşünceyi kalıplaştırarak gerçek 
anlamından kopardığını görerek susmayı seçti. Tiyatroda sessizlik kimi zaman bir çığlığa 
dönüştü.  

Beşincisi, iletişimin sağlanamadığı ilişkileri yansıtırken, ne olaylarda ne konuşma 
örgüsündeki klasik düzenlemeler kullanılmadı. Olaylar birbirini neden-sonuç bağı gözeterek 
izlemiyor, konuşmalar mantıklı bir soru-yanıt düzenine oturtulamıyordu. İnandırıcılık gibi, 
olasılık gibi kurallar hiçe sayıldı. Oyun yapısı parçalandı. Birbirini gelişigüzel izliyormuş 
izlenimi veren birimlere ayrıldı. Parçacıklar küçüldükçe, eşzamanlı olarak yer aldıkça ortaya 
yeni bir bütünlük çıktı. Tıpkı sessizliğin son noktasında bir dile, soyutun son noktasında 
somuta dönüşmesi gibi, parçalanma da son aşamasında bütüne dönüştü. Bu da post-modern 
sanatın amacına uygun bir gelişimdi. 

Sevda Şener altıncı olarak da bu bütünlüğü sağlamada fantezi öğesi öne çıkarıldı. Olgular 
masalla birleştirilince düşünce zaman sınırlamasının da ötesine geçiyordu. Sonuç olarak 
genelde yaşamda, özelde tiyatroda, öncü, deneyci arayışların, şaşırtıcı buluşların yerini 
yaşamın açmazlarını daha anlaşılır biçimler içinde ifade eden bir sanat anlayışı almaktadır. 
Parlaklık ve yenilik gözeten, tadına varılabilmesi belli bir birikim gerektiren seçkinci sanat 
anlayışı geride kalmıştır. Seyirciyle yaşantı birliği kurmak isteyen yeni bir sanat anlayışı 
gereklidir. Çünkü günümüz sanatı yeni bir hümanizm anlayışını benimseme yolundadır. 
İnsanı akıllı ve erdemli olduğu için yücelten geleneksel hümanizm anlayışından farklı olan bu 
“insancılık” insanın kusurlu ve eksikli sayıldığı için ilgi ve sevgi görmesi gerektiğine 
inanmaktadır.  

Ülkemizde de bu tür çalışmalar 1960’lardan itibaren Melih Cevdet Anday’ın, Sebahattin 
Kudret Aksal’ın, Aydın Arıt’ın, Sevim Burak’ın yazdığı absürd oyunlarda görülmüştü. 
1980’lerde iyice “içine kapanan” tiyatro sanatındaki bu “parçalılığı” Ülkü Ayvaz’ın 1984’te 
yazdığı “Yeniden Yaratma” adlı oyununda görüyoruz. Ayvaz benzer arayışları “Troya’yı 
Özlüyorum” ve “Nihavent Longa” oyunlarında da sürdürmüştür.  1990’lara gelindiğinde 
yayımlanmış “metin” bağlamında örnekler sınırlı olmasına karşın, uygulama bazında belirli 
bir ivmenin varlığı hissedilir. Burak Mikail Uçar’ın 1994’te yayımlanan Toplu Oyunları 1 
üçlemesinin ilk oyunu olan “Umut Cinayeti” alışıldık dramatik yazım kurallarını atlamalı 
biçimde, özgür bir kurgulama tekniğiyle verirken, Adam ile Kız’ın ilişkilerini, birbirlerinin 
umutları olup olmadıklarını ve bu umudu öldürüp öldürmediklerini sorgular. İki Kadın ve Bir 
adam arasında geçen “Oda Saklambacı” ise, Uçar’ın yukarıda sözünü ettiğimiz anlayışı 
doğrultusunda “intihar” olgusunu eksen yaparak oluşturduğu bir oyunudur. “Şamatacılar” adlı 
tek kişilik soytarı oyununda ise Uçar, Seyirci ve Gürültücü kişilerinin katılımıyla tek kişiyle 
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oynanan çok kişilik bir oyun yazmıştır. Ayşın Candan bu kitaba yazdığı “önsöz”de  klasik 
serim-düğüm-çözüm şablonundaki gerilim ve çatışmaların, postmodernitede kişiler arasında 
yaşanan ilişkilerle ve düşünsel çarpışmalarla karşılandığını söylemiştir. 

1990’lar Türkiye’de bu konudaki çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı yıllardır. İstanbul’daki 
Kumpanya Topluluğu’nun “Canlanan Mekan”la başlayan çalışmaları “”Kim O?” ve 
“Haritadan Naklen Yayın”la sürmüştür.  1994-1995 sezonunda sahnelenen “Canlanan 
Mekan”, İstanbul’un yozlaşan yapısındaki görüntüleri bir doğaçlama rahatlığıyla yansılıyor, 
dramatik olarak klasik anlamda hiçbir yere oturtulamayacak özellikler içeriyordu. Beş 
Oyuncu bir saat boyunca sahnede doğaçlama biçiminde devindikten sonra finalde namaza 
duruyorlardı. İstanbul’un cenaze namazını yansılayan bu çalışma, tüm rahatlığına karşın, 
temelde alışılmadık “oyun” kavramının sıkıntısını duyumsatıyordu. “Haritadan Naklen 
Yayın”da bir oyun kurgusu hissedilse de yine bir parçalanmışlık söz konusuydu. Oyuncular 
parçalanmış yaşam karşısında, bir cam fanusun içinde, önceden belirlenmiş sözlere play-back 
yapıyorlar ve müziklere de hareket uyduruyorlardı. Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları’nın 
“Gergedanlaşma” adlı çalışmaları, her birinin aynı sahne eşyaları ile devinen altı oyuncunun o 
andaki performanslarının sınandığı ve gerideki on kişilik Koro’nun o andaki kararını 
etkileyen bir çalışmaydı. Oyuncular her oyundaki performanslarına göre Koro’dan not 
alıyorlardı. Hatta seyirciye dağıtılan soruşturma kağıdında da oyuncuların performansının 
değerlendirilmesi isteniyordu. Oyuncular bir yandan oynarken, bir yandan da çoğunluğu 
ansiklopediden alınmış kendileri ile ilgili sözlerini, yaptıkları eylemle bütünleştirmek gibi zor 
bir görevleri vardı. Örneğin bir demirin üstünde yürüyüp dengede duran oyuncu, bir yandan 
da dengede durmak ve kendisine oynama hakkı verildiği sürede denge üzerine konuşmak 
zorundaydı. Daha çok oyunculuk çalışmaları bağlamında gelişen, bilindik dramatik yapının 
kırıldığı  bu çalışmalar, günümüzde yazılı metinlerin de çoğaldığı bir duruma gelmiştir. 

Berkun Oya'nın yazıp İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yönettiği "Yangın Duası" kurduğu 
absürd dünyanın içerisinde, kişiler arası ilişkiler, kara mizahın dozu ve inandırıcılığıyla, 
oluşturulan beyaz küpü andıran ve pek çok renge dönüşen mekân tasarımıyla, efekt ve 
müziklerin işlevsel kullanımıyla izlenebilirliği olan ve seyir zevki verebilen bir oyundu. 
Özellikle Ahmet Uğurlu’nun oyunculuğuyla var olan Ülkü Duru ve Ali Atay'ın da önemli 
katkılar sunduğu gülmece, postmodernizmin parçalılığına önemli bir örnektir. Yangın Duası, 
söz oyunları ve biçimin "özü" aşıp çok gerilerde bıraktığı bir oyundur. Bu anti kahramanlar 
üzerinden kurduğu oyunda tüm sorunların bireysel ve bazen toplumsal kaynağı olarakn aileyi 
göstermiştir.  Berkun Oya bu yönelişteki çalışmalarını kendi kurduğu Krek Tiyatro 
Topluluğu’nda uzun yıllar sürdürmüştür.   

Turgay Nar'ın yazıp Bora Seçkin'in sahnelediği İstanbul B.B. Şehir Tiyatroları yapımı "Can 
Ateşinde Kanatlar", Oya'nınkinden farklı bir groteski getiriyor fakat biçimde çok zayıf 
kalıyordu. Mevlana'nın Şems'i ararken çektiği sıkıntıları sanki izleyiciye de çektirmek isteyen 
bir anlayışı vardı. "Uyku ile uyanıklık arasında görülen bir memorat" bu kadar sahne 
teknikleri kullanılmadan, "vaaz verir gibi" mi sahnelenmeliydi? Zaten metin büyük ölçüde 
anlatıya dayanıyordu, bir de Bora Seçkin'in Mevlana'yı kendisinin oynayarak oturduğu yerde 
dakikalarca konuşması izlenebilirliği büyük ölçüde zedelemişti. Bir de oyun boyunca kırmızı 
ve mavi ışığın ağırlıklı kullanımı da seyir zevkini önemli ölçüde azaltmıştı. Dereceleri 
ayarlatarak, spotları uygun yerlere koydurarak, açılarını belirleyerek de amacına ulaşabilirdi. 
Tiyatroda en etkili ışık spot ışığıdır, duş sahnesini de, arayışı da, her türlü duygu ve izlenimi 
de bu biçimde verebilirsiniz. Bir de oyundaki pek çok rolü tek bir kişiye, Yiğit Sertdemir'e 
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oynatmış yönetmen. Bence böylesi zor izlenebilir metinlerde, birçok tekniğin devreye girmesi 
gerekiyordu. Doğaçlamadan, koreografiye, aksiyonel mizansenlere kadar teknikleri 
kullanmak gerekiyor. Bu oyun da postmodern özellikler taşıyan bir yapıdaydı. 

Özen Yula'nın yazıp yönettiği "Yakındoğu'da Emanet", bir iç savaşta intihar eden ve seyirciye 
emanet edilen bir yaşam öyküsünü anlatıyor. Ancak bunu yaparken imgesel "anlatı"ya ve 
"bilinçaltına yoğunlaşması "kapalılığı" getirerek algılama sınırlarını zorluyor. Bu tür 
çalışmalarda anlık hazların, görsel malzemelerin iyi kullanımının, özgür çağrışımların 
önemini belirtmemiz gerekiyor. Buradan yola çıkıp Yula'nın oyununun postmodern özellikler 
içerdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de Yula'nın sahnelenen oyunları içinde en kapalısı bu... 
Gerçi Yetkin Dikinciler ve Serra Yılmaz gibi iyi oyuncular, müziğin, ışığın ve mekânın 
kullanımındaki başarı, belli oranlarda seyir zevki veriyor ama oyunun parçalılığı, sözün uzun 
tutulması algılamayı zorlaştırıyor. Sonra oyunun paramparça yapısının olduğunu, buradan bir 
bütüne gitmenin gerekliliğinin O da farkında. O kadar farkında ki, finalde Yılan'a, "artık 
hayatın bir bütün olmadığını", "her şeyin paramparça" olduğunu söyletiyor.  

Yeşim Özsoy Gülan'ın yazıp Ve Diğer Şeyler Topluluğu'nda yönettiği "Aksak İstanbul 
Hikayeleri" de parçalı bir yapı özelliği gösteriyor. 12 ayrı kişiliğin 12 ayrı monoloğunu, 
heykel kaideleri üzerinde devinen, ara sıra yere inen oyuncular yoluyla, "aksama" ve 
"parçalanma" temaları ekseninde ele alıyor. Darbeler yaşamış bir öğretmenden, Urfa'lı taksi 
şoförüne, onun yolcusunun akrabalarına kadar ilişkileri parçalı yapısı içinde ele alınmıştı. Bu 
alandaki deneyimlerini çoğaltmak için sıkı bir disiplin içinde sürekli çalışmaları gerekiyor. 
Yine Gülan’ın “Last Word” adlı çalışması da tavandan sarkıtılmış dağcılık araçlarına 
bağlanmış oyuncuların boşlukta oynamalarını da yansıtan ilginç bir çalışmaydı. Yine tavanda 
bir uçtan bir uca gelip giden kabin de kullanılmıştı.  

Bu bağlamda Emre Koyuncuoğlu'nun "performans" olarak nitelediği "Home Sweet Home" 
zaman ve mekân kavramlarını, "montaj" tekniğiyle gündeme getiriyordu. Bu teknikte, 
İstanbul’un  Beyoğlu ilçesi, İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ın avlusu ve yukarıdaki oda 
pencereleri ve çeşitli yükseltiler kullanılmıştı. Bunun yanı sıra, Doğulu kadınların ses ve 
görüntü kayıtları, profesyonel oyuncularla, Diyarbakırlı yerel sanatçıların dansları ve 
“kadın”ın durumu işlenmişti. Pencerelerde yaşlı bir kadın, öğrenciler,  gençler, "pencere önü 
çiçekleri" gibi çeşitli bekleme, bakınma durumlarını yansıtıyorlardı. Performansın büyük 
bölümü avludaki alanda ve yükseltilerde geçiyordu. Burada kadının ezilmişliğini, erkekler 
karşısındaki durumunu, işinin başındaki kadının kıymaları yoğururken yorgunluktan 
bayılmasını, kadının boşlukla savaşmasını, türbanlı kadının ise tam ortada değil de, kıyıda 
dans etmesini izliyoruz. Büyük oranda "doğaçlamalar" yoluyla gelişen bu çalışma, plastik 
sanatlardaki "enstelasyon" çalışmalarının benzeri, bir tür sokak tiyatrosu... "Her yer 
tiyatrodur" sözündeki gibi, tiyatronun kapalı salonlardan sokaklara taşınıp, "havalandırılması" 
açısından önemli. Ele alış yönteminin tiyatroya uygunluğunu ve katkılarını ise tartışmamız 
gerekiyor. Bir de oyunun adı neden İngilizce? Diyarbakır çıkışlı olan bu oyun da çok mu 
postmodern gösteriyor? "Ah! Güzel Evim!.." olamaz mıydı? 

Tuğçe Ulugün Tuna’nın düzenleyip yönettiği "Vertigo/0.4" ise daha da soyut bir çalışma. 
Beden, ağırlık, denge ve mekân ilişkilerinin sorgulandığı çalışmada, bedenin mekânla 
kurduğu ilişkiler yansıtılıyor. Proje 4L'nin zemin katındaki camlı bölmedeki ve yukarıda 
gerilmiş ipin üzerinde bir nevi dans eden soloların yanı sıra, ikisi duvarı zemin olarak 
kullanan, ikisi de zeminde onları dengeleyen 4 dansçının hareketlerindeki farklılığı 
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gösteriyordu. "Baş dönmesine neden olan şey" anlamına gelen "Vertigo" bedenin mekânla 
kurduğu ilişkileri, bir çeşit dağcılık aletleri olan halat, çengel kilit gibi malzemelerle 
gerçekleştiren bir çalışma. 

Mustafa Avkıran’ın 5. Sokak Tiyatrosu’nda tasarlayıp yönettiği "Ashura", çeşitli ve farklı 
malzemelerden yapılan aşureden yola çıkıp, aşurenin dinlerdeki önemini çeşitli 
peygamberlerin yaşadıkları önemli olaylar bağlamında anlatıp Kerbela olayından sonra 
Hüseyin'in takipçilerinin onun yasını tutmaları gösterinin bir parçası; yani insanların bunca 
peygambere karşın bencilliklerini aşıp bir arada yaşayamamaları... 

Diğeri ise farklı kültürlerin ezgilerini söyleyen ve oradan oraya sandalyede simgeleşen 
eşyaları ve çalgılarıyla göç eden kavimler ve azınlıklar; yine insanoğlunun şahane bencilliği, 
çıkar ve hep kendine yontan içgüdüsel hırsı... Fondaki slayt perdesine Türkiye'de 
Cumhuriyet’ten günümüze yapılan nüfus sayımları ve azınlıkların durumları; konuştukları 
dillerle birlikte sayıları, oranları yansıtılıyor. Türkücü Sema’nın çeşitli parçalar söylediği, 
Övül Avkıran’ın koreografi ve dansını gerçekleştirdiği "Ashura" çeşitli etnik kimliklerin 
ezgilerinin çok iyi okunduğu etnik bir "aşure" niteliği taşıyor; buna Kardeş Türküler'in 
birtakım mizansenlerle desteklendiği, sahnede yapılan bir "gösteri" de diyebiliriz. Ali Cem 
Köroğlu'nun Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ni tamamen boşaltarak kırmızı kurdeleyle sarılmış su 
ya da içki şişelerini sahneye yerleştirmesini ilginç ve işlevsel bulduğumu belirtmeliyim. Yine 
başlangıçta seyircinin gözüne güçlü bir ışık verip oyuncuların oradan çıkmaları da çarpıcı. 
"Ashura" birbiriyle bağlantılı, ancak parçalı yapısıyla postmodernizmin "dağıtmışlığına" ve 
Lacan'ın yukarıda aktardığımız kuramıyla çok iyi örtüştüğü bir çalışma oluyor.  Aslında 
klasik serim-düğüm-çözüm şablonu çatışmasıyla, gerilimiyle, kişileştirmesi ve konuşma 
örgüsüyle, zaman ve yer kavramıyla çok işlevsel özellikler içeriyor.  

Tiyatroda postmodern çalışmalar 2000’li yıllarda da artarak devam etmektedir. İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’ne davet ettiği 
gruplardan izlenilen bu türden çalışmalar dünyada neler olup bittiğini anlamak açısından çok 
önemlidir. Örneğin, Türk izleyicisi ve tiyatrocularının çoğu çağımızın önemli 
yönetmenlerinden Robert Wilson’un “Yeni Biçimselci” çalışmalarını bu festivallerde 
izlediler.  Aynı biçimde Türk oyun yazarlarının da bu yönelişteki “metinlerini” basmaları 
daha geniş ve daha oylumlu çalışmaların yapılabilmesi için gereklidir. 

Sonuç olarak: Türk Tiyatrosu’nda1980’lerde başlayan postmodern arayışlar, 1990’larda daha 
çok sahne dili arayışı şeklinde görülmüş, 2000’li yıllarda metinsel olarak da çoğalmıştır.     
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Özet 

Küreselleşme kavramı son yıllarda sosyolojinin önemli kavramlarından biri olmuştur.  Bunun 

yanında küreselleşmeyi ortaya çıkaran unsurlarda çok önemlidir.   Küreselleşmeyi 

kapitalizmin bir kolu olarak gören bir anlayış vardır. Benzer şekilde oryantalizm de 

sömürgecilikle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma küreselleşme ve oryantalizmin birbirini ne 

kadar etkilediğini tartışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kapitalizm, oryantalizm, sömürgecilik 

Abstract 

The concept of globalization has been one of the important concepts of sociology in recent 

years Besides, it is very important in the elements that reveal globalization.  There is an 

understanding that sees globalization as a branch of capitalism. Similarly, orientalism has also 

been associated with colonialism. This study discusses how globalization and orientalism 

affect each other. 

Key Words: Globalization, capitalism, orientalism, colonialism 

Giriş 

Bir kavram olarak küreselleşme, genellikle hem dünyanın küçülmesine hem de bir bütün 

olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapan içeriklerle tanımlanmaktadır. Bir olgu 

olarak küreselleşmeyi şekillendiren süreçler ile eylemler bazı kesintilerle birlikte birkaç 

yüzyıldır gelişim halindeydi, ama küreselleşme tartışmalarının ana odak noktası görece yakın 

dönemlere aittir (Robertson, 1999, p.21). Yakın döneme ait özellikleriyle çeşitli alanlarda 

değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına neden olan küreselleşme süreci, yol açtığı sorunlarla 

birlikte çok sayıda olgu ve durumun yeniden tanımlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Önemli 

bir gelişme olarak yakın dönemlerde sosyal bilimlerin gündeminde olmasına rağmen, ortaya 

çıkışını birçok düşünür - Robertson da bunlardan biridir- insanlığın var olduğu ilk dönemlere 

kadar dayandırır. Küreselleşmenin devam eden var oluşu onun ideolojisinin de 

olgunlaşmasına imkân tanımıştır.   

Küreselleşme üzerine farklı yaklaşım geliştirenlerin içerisinde olan kuşkucular, 

küreselleşmenin yeni ve farklı bir olgu olmadığını anlatmaya çalışırlar. Kuşkucular bu sürecin 

hep var olduğunu sadece zamanla kapsadığı alan ve derecesinin değiştiğini iddia etmişlerdir. 

Buna karşın dünya ölçeğinde olumlu bir gelişme olarak değerlendirenler, küreselleşmeyi yeni 
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ve bugüne ait bir değişim dinamiği olarak görmekteydiler. Özellikle Marksist yaklaşımı 

benimseyenler için küreselleşme, kapitalizmin bir devamı niteliği taşımaktaydı ve süreç yeni 

bir emperyalizm olarak değerlendirilmekteydi. Dolasıyla küreselleşmenin ne olduğu ve 

tarihsel serüveninin nereye kadar uzandığı gibi başlıklar tartışma konusu olmuştur. 

Tıpkı küreselleşme gibi sömürgecilik de zaman içerisinde niteliksel ve niceliksel olarak 

farklı anlamlar kazanmıştır. Ulaşabileceği alan genişlemiş ve pazar arayışı içerisinde olan 

toplumlar için kolonyal süreci hızlandırmıştır. Sömürülen toplumların sosyo-kültürel yapısı 

zaman içerisinde bir merak konusu olmuş ve bu durum Edward Said’in de ifade ettiği gibi 

sömürgeciliğin bir kolu olan oryantalizmi doğurmuştur.  

Aynı zaman da akademik bir disiplin olarak da tartışma konusu olan oryantalizm, şüphesiz 

küreselleşmenin, sömürgecilik ideolojisinin kendini yenilemesinde arka bahçe konumunda 

olmuştur. Tarih sömürgecilik arayışında olan devletlerin, sadece silah ile alt edilemeyecek 

toplumlara şahitliğine tanık olmuştur. Napolyon’un Mısır’ı fethi bunun güzel örneklerinden 

biridir.  Bunların yanında bazı seyyah ve kâşiflerin başka ülkeler hakkında getirdikleri 

bilgiler, sömürgeci devletlerin istifade ettiği bilgiler olmuştur. Nihayetinde sömürgeciliğin 

kolu oryantalizm, Mcluhan’ın ifadesi ile “küresel köy” kavramın kapitalist ideolojisine bir 

noktada hizmet etmiştir. 

               1.Küreselleşmenin Tanımı ve İçeriği 

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru sosyal bilimlerin gündeminde yer almaya başlayan 

küreselleşme, İngilizce’deki globalization kavramının karşılığı olarak Türkçe’de 

kullanılmaktadır. Küre anlamına gelen globe kelimesinden türetilen global, İngilizce’de ise 

dünya çapında ve bütüne ilişkin anlamında kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda McLuhan’ın 

yayınladığı ‘Küresel Köy’ adlı eseri küreselleşmenin bugünkü anlamına en yakın 

tanımlamalardan biri olmuştur. 1980’lerden sonra ise toplumda meydana gelen her süreci de 

içinde barındıran durumlarla ilgili bir değerlendirmeye gidilip yeni tanımlamalar yapılmıştır. 

George Ritzer (2011, p.54) Küresel Dünya adlı kitabında genel tanımlamaları 

yaptıktan sonra esere, küreselleşme diye bir şey var mı sorusunu sorarak devam eder ve bu 

soruya küreselleşmenin, süreç hakkında kuşku duyanlar ve gerçeklik olarak kabul edenler 

arasındaki bir tartışma olduğunu söylerek cevap verir. Küreselleşme, sosyal bilimlerin 

gündeminde 19160’lardan itibaren yer bulmasına rağmen, üzerinde çokça söz söylenen ve 

tartışılan bir kavram olmuştur. Öyle ki, küreselleşme kelimesi, hem akademik düzeyde hem 

de popüler düzeyde  kendini göstermiştir. 
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 Noam Chomsky küresel toplumu şöyle tanımlamaktadır; 

Temelde fazla anlamı olmayan bir terim, küresel toplum. Eğer sermayenin, 

ekonomilerin kapasitelerine göre sınırlar ötesi dolaşımı gibi olguları ele aldığınızda yüzyılın 

başındaki durumdan pek farklı bir durumda değiliz. Elbette sosyal düzende büyük değişimler 

olmuştur ve bu anlamda, terimimiz o kadar da kötü değildir. Ancak onu oldukça dikkatli 

kullanmamız gerekmektedir (Chomsky, 2001, pp.110-111). 

Roland Robertson (1999, p.21) göre ise küreselleşme, tüm dünyanın tek bir mekan 

olarak billurlaşması, küresel insanlık durumunun ortaya çıkması ve kelimenin gerçek 

anlamıyla dünya bilincinin ortaya çıkmasıdır. George Modelski (2000), diğer bütün tarihsel 

toplumlara açıklıkla karşıt bir biçimde çağdaş dünya toplumu üzerinden tanımlamaya 

çalışmıştır. Küreselleşmenin genelde Batılı, özelde ise Amerikan menşeli olduğu (Karakaş, 

2006, p.53) çokça üzerinde konuşulan ve tartışılan bir konudur. Eğer bu tartışma doğru olarak 

kabul edilirse Batılılaşma/Küreselleşme ile eş anlama gelir ve sömürgeciliğin yeni formu 

olarak öne sürülebilir. Bu tartışmalardan da yola çıkarak küreselleşmenin ekonomiyi, kültürü, 

siyaseti, toplumsalı, coğrafyayı, bilim ve teknolojiyi de içine alan ulus aşırı bir kavram olarak 

karşımıza çıktığını görürüz. Bu da küreselleşmeyi ulusal değil, uluslar ötesi bir aktör haline 

getirir. 

Bu tartışmaları takip etmenin asıl getirisi, hangi görüşün daha geçerli olduğu 

konusunda çarçabuk bir fikre sahip olmamıza yardım etmesi değildir; ondan daha öncelikli 

olarak küreselleşmenin evrensel bir olgu olduğu konusunda bizi ikna etmiş olmasıdır. 

Evrensel bir tezahür olan küreselleşmeyi aceleci bir refleksle onaylayıp ya da red etmenin çok 

sağlıklı bir sonuca götürmeyeceği muhakkaktır. Çünkü küreselleşme kendi içinde tamamıyla 

homojen bir süreç olmadığı gibi, büsbütün nesnel bir tanımlama da değildir. Aksine kavramın, 

diğer bütün sosyal bilim kavramları gibi öznel olan niteliği, onu eş zamanlı olarak ideolojik 

bir inşanın ürünü kılmaktadır (Heywood, 2017,  p.338). 

Küreselleşme için bir milat belirlemeye çalışmak tartışmalı bir alana dâhil olmak 

demektir. Çünkü küreselleşmenin kendisi düz bir çizgi istikametinde ilerleyen yekpare bir 

olgu değildir. Tek ve bütünlüklü bir küreselleşmeden bahsedilemeyince, ona özgü tek bir 

tarihten de bahsedilememektedir. Farklı niteliklerle birbirinden oldukça uzak tarihler arasında 

gerçekleşmiş kimi küreselleşmeden bahsedildiği bilinmektedir. Kimi yaklaşımlar iki bin yıl 

öncesinde başlayan bir küreselleşmeyi, küreselleşme tarihi için milat kabul ederken, kimi 

yaklaşımlar ise Rönesans sonrası sömürge hareketlerini küreselleşmenin esas başlangıç tarihi 

olarak almaktadır (Ellwood, 2002, p.13). Tarihsel serüven bugünkü yapısı da dahil olmak 

üzere bize dünya ölçeğinde üç büyük küresel sürecin varlığını göstermektedir. Birincisi 
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imparatorluklar çağı olarak da tanımlayabileceğimiz döneme ait olan küreselleşme sürecidir. 

İkincisi 16.yy’dan itibaren başlayan ve II. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar aktif bir şekilde 

devam eden dünyanın Batılılaştırılması sürecidir. Üçüncüsü ise II. Dünya Savaşı sonrası 

kurulan yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak ortaya çıkan devrimsel nitelikli gelişmelerle 

bugünü etkileyen süreçtir. 

Küreselleşmenin tarihini nereden başlatırsak başlatalım ya da içine hangi alt başlıkları 

dâhil edersek edelim, küreselleşme evrensel sürecin zorunlu bir sonucu olarak kendini 

gösterir. Yeni özellikleriyle birlikte bu modernliğin temel dinamiklerini de içine alarak var 

olmaya devam etmektedir. 19.yy ve 20.yy ile birlikte dünya küreselleşme olarak adlandırılan 

bu süreçle bambaşka bir döneme girilmiştir. Özellikle 20.yy da ortaya çıkan bir takım sosyal 

ve siyasal değişiklikler bu süreci tetiklemiştir. Sovyet blokunun çökmesi, Avrupa Birliğinin 

kurulması mal ve hizmet hareketliliğinin artıp sınırları aşan bir durum alması, yeni ulaşım 

araçlarının piyasaya sürülmesi ve hızlı iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle yepyeni siyasal 

ve sosyal bir döneme girilmiştir. 

Bu gelişmeler doğrultusunda küreselleşmenin temel göstergesi olarak zaman ve mekan 

nosyonlarının değişmesi kabul edilmektedir. Ulaşım teknolojileri mekân algısının 

değişmesine, bir anlamda mekânda bir daralmanın yaşanmasına sebep olmuştur. Mekânsal 

daralma eş zamanlı olarak zamansal bir daralmayı da beraberinde getirmiştir. Zamansal 

daralmanın dönüştürücü enstrümanları iletişim ve bilişim teknolojileri olmuştur. İletişim 

teknolojileri insan, ses, görüntü ve para da dâhil olmak üzere başka bilgi biçimlerinin ulaşım 

ve aktarımındaki hızın, oranların artmasına sebep olur. Dahası zaman ve mekân nosyonlarının 

bu teknoloji bağımlı dönüşümü, fiziksel engellerden eşi görülmedik bir özgürlüğü ve hızlı bir 

hareket serbestisini getirmiştir (Bauman, 1999, p.26) 

Bunların yanında küreselleşme ekonomik alandaki ilerleme mücadelesi ile de var 

olmuştur. Küresel ekonomide hareketlilik serbestisi temel ilke olarak belirir, sermayenin 

tekelci denetimi ulus devletin elinden alınır ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak 

uluslararası sistemin denetimine bırakılır. Richard Falk (2002, p.173) bu durumu daha çarpıcı 

bir vurguyla; insani problemlerin gerçekliklerine dikkat etmeyen, ideolojik kesinlikler 

temelinde şekillenerek ekonomik büyümeye siyaset üstünlüğü tanıyan bir tür piyasa 

mistisizmi olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ticaretin ve çok uluslu şirketlerin varlığı bu 

sürecin esas enstrümanlarını oluşturmuştur. Küresel ekonomi, yerel ekonomilerin küresel 

pazarda birbirine eklenmesi ve bağımlı hale gelmesini sağlar ve aynı zamanda küresel 

ekonomi homojen bir ticari kültür yaratılmasına da sebep olur. Bütün bu gelişmeleri sadece 

kültürel ve teknolojik boyutuyla değerlendirmek konuya yüzeysel bakmak olur. Siyasal ve 
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ekonomik boyutuna ilişkin analizler gelişmeleri daha gerçekçi bir zemine oturtmaktadır. 

Çünkü modernleşme ve argümanları, nasıl ki batı dışı toplumlarda Batı’ya karşı kendilerini 

ifade etme aracı haline gelerek bir paradoks oluşturduysa, küreselleşme de aynı paralelde, bir 

yandan farklılıkların vurgulanmasına izin verirken bir yandan da Amerikan kitle kültürünü 

adeta dayatmaktadır. Yerellik vurgusunu, küreselleşme karşısında bir direniş ve/veya 

alternatif olarak görmek, küreselleşmeyi mevcut insanlık durumunun gerilimi olarak 

tanımlamak anlamına gelmektedir. Oysa daha önce de ifade ettiğim gibi yerellik, 

küreselleşmeyle paralel işleyen ve onu tanımlayan bir gelişmedir. Bazı değerlendirmeler, 

özellikle ticari küreselleşmeye karşı küresel düzeyde örgütlenme yolunda olan ‘küreselleşme 

karşıtlığını bu çerçevede görebilir. Ancak küreselleşmeye karşı oluşan duruş da yine küresel 

ölçekte örgütlendiği için bir açmazı ifade etmektedir. Çünkü vurgulanan yönleriyle yerelin 

küresele karşıt olması olası görülmemektedir. Aksine gelişmelerin ışığında yerelliğin, 

küreselleşmenin tamamlayıcı bir unsuru olduğu görüşü daha da gerçekçi durmaktadır 

(Karakaş, 2015, p.62). 

Küresel ve yerel arasındaki ilişkiyi, evrensel ve tikel bağlamında tartışan Robertson 

(1998, pp.102-103) yirminci yüzyılın sonlarında ortaya çıktığını iddia ettiği tikelciliğin 

evrenselleşmesi (tikel kimliklere küresel değerler biçilmesini içerir) ve evrenselciliğin 

tikelleşmesi (evrensel ‘gerçek’ sorunun temalaştırılmasını içerir) olgusunu, dünya çapındaki 

evrenselci arz ile yerel, tikelci talep arasındaki bağlantıyı açıklamaya ve böylece küresel ile 

yerel arasındaki ilişkiyi küresel sermayenin mantığı ile bir diğer ifadeyle kapitalist düzenle bir 

ilişki kurmaktadır.   

1.1. Küreselleşme ve Kapitalizm İlişkisi 

 Kapitalizm tanımlanması mümkün bir kavram mıdır, tarihsel süreç içerisinde bir 

değerlendirmeye gitmek nerede ve hangi zaman dilimi çerçevesinde ortaya çıktığını bulmaya 

yardımcı olmak için yeterli midir gibi sorular tarihin farklı dönemlerinde karşımıza çıkmış ve 

kendini farklı şekillerde karakterize edip soyut bir anlam kazanmıştır. Kapitalizmin ne 

olduğuna dair tanımlamalardan biri Marx’a aittir. Marx, tekelleştirilmiş üretim araçları 

denetim altına alınıp, beden gücünü bir maliyet karşılığında sermaye sahiplerine veren işçiler 

var ise, burada kapitalizmin varlık göstermeye başladığını anlatır. Weber ise kapitalizmi 

rasyonalite temelinde değerlendirir. Ona göre kapitalizm sınırsız kar elde etme güdüsü 

değildir. Kısacası kapitalizm Weber’e göre akılcı iktisadi üretim sistemidir. 

 Kapitalizm şu ya da bu şekliyle çağlar boyunca defalarca tekrar tekrar ortaya çıkmış, 

bu Uzak Doğu’da da Batı’da da olmuştur. Ayrıca daha önceki dönemlerde de hızlı teknolojik 

keşif ve yenilikler yer almış, bunlarda hem Doğuda hem de Batıda olmuş, çoğu da on sekiz ve 
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on dokuzuncu yüzyılların yenilikleri kadar radikal teknik değişiklikler yaratmıştır. Son iki yüz 

elli yılın gelişmelerindeki benzersizlik, hızlarıyla kapsamlarından kaynaklanmaktadır. Daha 

önceki kapitalizmler gibi toplumda bir unsur olmak yerine, kapitalizm yani büyük harflerle 

yazılan sistem olan kapitalizm toplum oluvermiştir. Eskisi gibi dar bir alana kapanacağı 

yerde, Kapitalizm tüm Batı ve Kuzey Avrupa’yı kaplamış, hem de bunu 1750 ile 1850 

arasındaki kısacık yüz yıllık dönemde yapmıştır. Ondan sonra gelen 50 yılda da dünyada 

nerelerde insanlar yaşıyorsa, o alanların hepsine yayılmıştır (Drucker, 1993, pp. 34-35). 

Kapitalizmin ortaya çıkışına dair verilen tarihler aşağı yukarı benzer olsa da Werner 

Sombart gibi düşünürler kapitalizmin insanlığın her döneminde var olduğunu hatta kapitalist 

sistemin ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı çağlarda bile böyle bir ruhun olduğunu iddia 

ederler. Elbette bu ruhun hayat bulmasına ve kavramın anlam kazanmasına yardım eden şey 

üretim örgütlenmesine duyulan ihtiyaçtı. Bu ihtiyaca bağlı olarak Kapitalizmin 

genişlemesindeki bazı evreler pazar ihtiyaçları ve yatırımların farklı biçimlerine göre 

olgunlaşmıştır. Marx ise, bu üretim biçimlerinin kapitalist sistem ile olan ilişkisini kabul 

ederken, üretim sürecinde ortaya çıkan sosyal ve siyasal bağlantılara da vurgu yapar. 

Gerek Sombart’ın kapitalist ruh kavramı, gerek kapitalizmi öncelikli bir ticari sistem 

olarak nitelendiren görüş, kazanç sağlamak amacıyla para yatırımı olgusunu vurgulayan öteki 

görüşler gibi eksiktir. Çünkü bu görüşler, terimi tarihin herhangi bir çağıyla sınırlandırmaya 

yetmez; tarihin hemen hemen bütün dönemlerinin, hiç değilse bir ölçüde kapitalist olduğu gibi 

bir sonuç çıkarılmasına yol açar. Eski ekonomik toplumlar hakkındaki bilgilerimiz artıkça, 

terime bu tür anlamlar yükleyenler, kapitalizmin sınırlarını daha da eskilere götürme 

eğilimine girdiler. Para alışverişinin ve pazar için üretimin ortaçağlarda sanıldığından çok 

daha yaygın olduğu bugün artık biliniyor. Brentano’un belirttiği gibi.  Dördüncü Haçlı Seferi 

kelimenin bu anlamıyla ‘tam bir Kapitalizm sefahatini’ ortaya koydu  ( Dobb, 2007, pp.9). 

Kapitalizm farklı dönemlerde kendini gösteren sosyal, siyasal ve ekonomik olgularla 

gelişimini ve var oluşunu hızlandırmıştır. Bu gelişim evreleri, her biri farklı özellik ve 

olgularla ayırt edilebilecek aşamalara ayrılır. Kapitalizmin yayılmasına imkan sağlayan en 

büyük dönüm noktalarından biri 18.yy’ın sonları ve 19.yy’ın ilk yarısında meydana gelen 

endüstriyel devrimdir. Bu devrim ortaya çıkışıyla birlikte tüm geleceği etkileyecek kökten 

değişiklikler yaptı ve bu durum modern kapitalizmin doğuşuna ve yayılışına işaret edildi. 

Fakat endüstriyel devrim ile birlikte üretim ve pazar arayışının niteliğini değiştiren teknolojik 

gelişmeler kapitalist süreci bambaşka bir boyuta taşımış ve tüm bu gelişmeler küreselleşme 

olgusunu doğurmuştur. 
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 Küreselleşmenin ortaya çıkışına kaynaklık eden yaklaşımlar incelendiğinde, 

kapitalizmi olgunlaştıran teknolojik ve ekonomik evrelerin buna zemin hazırladığı görülmekte 

ve bu durum küreselleşmenin kapitalizmin yeni bir evresi olarak görülmesini sağlamaktadır. 

Bu görüşün en kuvvetli temsilcileri Marksist yaklaşım sahipleridir. Çünkü bu yaklaşım, 

genellikle küreselleşmenin doğuşunu kapitalizme bağlamaktadır. Onlara göre adına 

küreselleşme denilen bu süreç emperyalizmden başka bir şey değildir; çünkü kapitalizmin 

tekelci yapısı, hammadde kaynaklarını ve pazarı kontrol etme zorunluluğu, uluslararası 

işbölümünün devamı ve endüstriyel güçler arasındaki rekabetin varlığı sürmektedir (Magdoff, 

2003, p.167). Gelişmeleri kapitalizmin yeni sömürge evresi bağlamda ele alanların bir kısmı 

ise küreselleşmeyi, sermayenin küresel bir boyut kazanmasıyla ilişkili olarak açıklamaktadır. 

Örneğin Boratav (1999, p.25) küreselleşmeyi, “emperyalizm denen olguya saygınlık 

kazandırma, emperyalizm karşısında çaresizlik yaratma çabası” olarak görürken, Şaylan 

(1999, p.13), küreselleşmeyi: “pazarın dünya ölçeğinde büyümesi, ulusal sınırların dışına 

çıkması, dünyanın tek pazar haline gelmesi” şeklinde ifade etmektedir. Küreselleşme 

söyleminin sahip olduğu özellikler derinliğine analiz edildiğinde büyük bir kısmının, 

emperyalizmin hiyerarşik doğasına uygun olarak şekillendiği görülecektir. Dolayısıyla 

küreselleşme kapitalizm ilişkisini çeşitli boyutlarıyla tartışma gereği vardır. Ancak 

kapitalizmin yeni evresiyle, diğer bir ifadeyle neo-kapitalizmle ilişki kurularak yapılacak 

tartışmaların da bazı sınırlılıklar taşıdığını belirtmek gerekir.  

Küreselleşmeyi kapitalizm ile birlikte var eden düşünce sisteminin en çok beslendiği 

nokta şüphesiz teknolojik gelişmelerdir. Bu sayede bilgi akışı kolayca sağlanabilmekte ve 

sermaye ile teknolojinin bileşimi gerçekleşmektedir. Bu kavram insan emeğinin ve iş gücünün 

mekanikleşmesi ve kapitalizmin önceki dönemlerde oynadığı rol gibi çatışma modelleri 

ortaya koyarak yeniden dizayn edilen bir kapitalist toplum modelini tanımlamaktadır. Bu 

durum birçok düşünür tarafından küreselleşmenin tarihinin de en az kapitalizm kadar eski 

olduğunun ifadesi olmuştur. 

2. Oryantalizm ve Sömürgecilik İlişkisi 

Oryantalizm kavramının ortaya çıkışı 1245’de toplanan Viyana Konsülüne kadar 

dayandırılmaktadır. Aslında oryantalist ifadesi, bugün için kullanılan ifadeden oldukça farklı 

bir anlam ifade etmektedir. Gerhard Endress, orientalist sözcüğüne ilk kez 1779’da 

İngiltere’de Edward Pocock için yazılmış bir makalede rastladığımızı ifade eder. Çok 

yüzeysel bir ifade ile oryantalizm, Batılı toplumlar tarafından, Doğulu toplumların anlaşılması 

maksadıyla kullanılan bir takım metot, Batılı düşünür ve siyaset adamlarının tutum ve 

eleştirileri, edebiyat ve kültüre kadar hemen her alana uzanan ve içine alan eleştirel bir tutum 
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olarak tanımlanabilir. Oryantalizm üzerine önemli eserlerden biri kabul edilen, Edward 

Said’in eseri, (1982, p.16) oryantalizmi çeşitli şekillerde tanımlamıştır; Doğu’yu konu edinen 

kurumların  tamamı, verilen beyanatlar, takınılan tavırlar, yapılan benzetmeler, bir cins öğreti, 

yönetim biçimi veya hükümet şekli olarak tanımlıyor. Daha genel anlamıyla Edward Said’e 

göre oryantalizm; 

Şarkiyatçılık, en kesin deyişle, akademik bir çalışma alanıdır. Hristiyan Batı’da resmi 

biçimiyle Şarkiyatçılığın 1312’de Viyana’da toplanan Kilise Şurasının ‘Paris, Oxford, 

Bologna, Avignon ve Salamanca’ üniversitelerinde ‘Arapça, Yunanca, İbranice ve Süryanice’ 

kürsülerinin kurulmasını kararlaştırmasıyla birlikte başladığı kabul edilir. Ancak, her 

Şarkiyatçılık açıklaması, sadece meslekten Şarkiyatçılarla onların yapıtlarını değil, Şark 

denen coğrafi, kültürel, dilsel, etnik birime dayalı bir çalışma alanı düşüncesinin kendisini de 

göz önüne almak zorunda kalacaktır. Çalışma alanları, oluşturulan şeylerdir elbette. Bunlar 

araştırmacıların kendilerini, üzerinde genel görüş birliğine  varılmış bir araştırma konusu  

gibi görünen bir şeyle farklı biçimlerde uğraşmaya adamalarından ötürü tutarlılık, 

bütünsellik kazanırlar zamanla. Ancak, söylemek gereksiz bir çalışma alanının, o alanın 

en ateşli taraftarlarının-genellikle araştırmacıların, profesörlerin, uzmanların vb.- savladığı 

kadar yalın  tanımlı olduğu pek enderdir. Kaldı ki, bir alan, filoloji, tarih, ilahiyat gibi en 

köklü disiplinlerde bile öylesine değişebilir ki, araştırma konusunun her duruma uyulabilecek 

bir tanımını yapmak neredeyse olanaksız hale gelir. Bu, bazı ilginç nedenlerden ötürü, 

Şarkiyatçılık için özellikle geçerlidir (Said, 2010, p.59). 

Oryantalist araştırma ve eleştirilerinin önemli isimlerinden olan Bernard Lewis’in tanımı da 

daha önce yapılan birçok tanımla benzerlik gösterir: 

Birinci anlamında oryantalizm, Orta Doğu’yu, Kuzey Afrika’yı ziyaret etmiş ve 

gördüklerini veya hayal ettiklerini, çoğunlukla romantik ve aşırı bir tarzda resmetmiş, 

çoğunlukla Batı Avrupalı ressamların oluşturduğu bir resim ekolüdür. Daha yaygın kabul 

görmüş ikinci anlamında oryantalizm, ilkiyle bağlantısız olarak akademik uğraşın bir dalıdır. 

Terim ve akademik bir disiplin olarak oryantalizm, Rönesan’dan itibaren Batı Avrupa’da 

akademik çalışmalardaki büyük patlama ile başlar. Grekçeyi inceleyen Helenistler, Latinceyi 

araştıran Latinciler, İbraniceyi araştıran İbraniciler bulunuyordu. İlk ikisine verilen ortak 

isim ‘klasikçiler’dir, üçüncüsü ise ‘oryantalistler’ olarak adlandırılırdı (Bulut, 2014, pp.5-6). 

Bu tanımlamalar doğrultusunda denilebilir ki, oryantalizm hem olumlu hem olumsuz 

iki kategoride değerlendirilebilir. İlk kategoride oryantalizm akademik bir merak unsuru 

olarak ortaya çıkmış ve bu merak Doğu toplumlarının kültürlerinin, dillerinin ve sosyal 

yaşamlarının tanınmasına olumlu katkılar yapmış, birçok Batılı düşünürün objektif bilim 
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kıstasları noktasında çalışmalar yapmasına sebep olmuştur. Fakat Batının bu durumu sadece 

Doğu kültürünün korunması ve yaşatılmasını istemesi olarak değerlendirmek de elbette doğru 

değildir. İkinci kategoride ise, oryantalizme negatif anlamların yüklendiği bir alandır. 

Oryantalizme bu bakış açısını yükleyen görüşler, onun toplumlar ve kültürlerarası ilişkilerde 

ortaya çıkardığı neticeleri göz önüne alarak konu üzerine yorum geliştirmişlerdir. Bu tanım 

sahipleri daha çok oryantalizmi İslam dünyasını Hristiyanlaştırmak isteyen bir misyonerlik 

faliyeti olarak görmüşlerdir. Oryantalizm incelemelerinin ilk ortaya çıkışında oryantalistlerin 

çoğunluğu rahipler, papazlar ve misyonerlerdendi. Bunların bir kısmı teoloji araştırmalarıyla 

ilgilenen kimselerden ve yine bir kısmı da özellikle ortaçağlarda kilisenin kalkınmasını, 

eğitim ve öğretimini sağlamlaştırmak düşüncesinde olan kimselerdendi (Vezzan, 2013,  p.11).  

 Oryantalizm, yine araştırma nesnesi olan Doğu’dan ziyade, bu nesneyi ortaya çıkaran 

Batılı kültürleriyle ilgili olmuştur. Bu nedenle, oryantalizm hem bir iç tutarlılığa, hem de bu 

disiplini ortaya çıkaran egemen kültürle çok sıkı ilişkilere sahiptir. Oryantalist disiplinin 

biçimini, örgütlenmesinin, öncülerinin, örnek şahsiyetlerini, bunların izinden gidenlerin ve 

birikimi geliştirenlerin, dahası bu kültüre hakim güçlü fikir ve öğretileri bünyesine dahil edip 

kendisini nasıl geliştirdiğinin analizinin yapılması gereklidir (Bulut, 2004, p.118). Bu bakış 

açısıyla Doğu’nun Batı için ne anlama geldiği sorusu büyük önem kazanmıştır. Said eserinde 

oryantalizm üzerine kendisinden önce yazılan eserlerden farklı olarak ansiklopedik bilgi 

vermek yerine, bu zamana kadar göz ardı edilen oryantalizmin siyasi, ideolojik ve sömürgeci 

yönüne vurgu yaparak oryantalist çalışmalarla sömürgecilik faaliyetlerinin nasıl 

yürütüldüğüne dikkat çekmiştir. Doğu üretiminin kontrolü Batı sorumluluğuna girince, Batı 

için geleneksel bilgilenmenin dışında daha farklı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Doğu’yu da 

kendi düzenine yerleştirme çabasıyla Batı, Batı-dışı toplumlar hakkındaki bilgileri bilimsel bir 

format çerçevesinde sistemleştirerek, uygulama ve yararlanma alanına koymaya başlamıştır. 

Buna bağlı olarak Antropoloji, Etnoloji, Folklor ve Arkeoloji gibi bilimlerin yanında, aynı 

zamanda geleneksel Doğu’yu kendisine konu alan Doğu Bilimi (Oryantalizm) geliştirilmiştir. 

Oryantalizm bağlamında ise Sinoloji, Hindoloji, Türkoloji ve İslamistik gibi bilgi alanları 

kurumlaştırılarak “bilimsel bilgi”! görüntüsüne kavuşturulmuştur.   

Belirtildiği gibi oryantalizmin akademik bir disiplin olarak önem kazanmasıyla 

birlikte Batı, sömürge olarak gördüğü toplumlar hakkında yazılmış tüm eserleri inceleme 

gayreti içerisine girmiş ve bu eserlerin Batı dışı toplumlar hakkında ciddi bilgiler içerdiğini 

görmüştür. Batı’nın Doğu hakkındaki bilgilerini zenginleştiren önemli kaynaklardan biri olan 

Venedikli tacir Marco Polo’nun Doğu’nun uzak ülkesi Çin’e yaptığı seyahat sonrasında 

kaleme aldığı seyahatname bunlardan biridir. Polo’nun bu eseri, tüccarlar ve devlet adamları 
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için gerekli olan bilgilerin ötesinde, Uzak Doğu’nun göz kamaştırıcı zenginliklerine, bölgenin 

ticari ilişkilerine ve ticaretin yönüne, karşılaştığı Doğulu toplumların geleneklerine ilişkin 

ilginç bilgiler vermiştir,  benzer şekilde Kolomb da keşfettiği bu toprakları şöyle anlatmıştır: 

Bu topraklarda çok bol altın var. Bu odalarda öyle yerler varmış ki, insanlar 

topraktan çıkardıkları altınlardan koca koca küpeler, bilezikler yapıp boyunlarına, 

kulaklarına, kollarına, bacaklarına takarlarmış. Ayrıca değerli taşlar, inciler, baharatlar da 

var. Hem de sayıya gelmez çoklukta (Kolomb, 1999, p.66). 

 İlerleyen dönemlerde bu ve bunun gibi hemen hemen her alanda yazılmış eserler, 

sömürgecilik ve postkolonyal sürecin önünün açılmasında rehberlik yapmışlardır. Nitekim 

oryantalist çalışmalardan sömürgecilik amaçlı en çok beslenenlerden biri de Napolyon 

olmuştur. 1798’de Napolyon Mısır  için sefere çıkarken yanına birçok oryantalist bilim adamı 

almış ve Mısır’da Institut d’Egypte’yi kurmuş, bu enstitünün bünyesinde barındırdığı, içinde 

eski eser toplayıcılarının da bulunduğu araştırmacı ve bilim insanları Description de 

I’Egypte’i ortaya çıkarmışlardır. Bu ve benzeri bilimsel değerlendirmeler Batı’nın sömürgeci 

çalışmalarının meşruiyet kazanması için yeni bir aşama oluşturmuştur. Çünkü bir işgal, o 

topraklara sadece askeri hareketle girmeyi değil, işgal edilen toprakların işlenerek sahip 

olmasını gerekli kılar.    

 Bu bakımdan 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgalinin ‘Yakındoğu ile Avrupa arasındaki 

ilişkilerin rengini’ belirlediği, çeşitli açılardan bir kültürün kendinden açıkça daha güçlü bir 

kültür tarafından gerçekten bilimsel olarak kendine mal edilişine bir model oluşturduğu 

yadsınamaz. O halde sistemli, uzmanlaşmış bir bilim dalı olarak oryantalizmin kuruluşuyla 

Avrupa’nın Doğu’ya el koyması arasında bir bağlantı vardır (Hentsch, 2016, p.175). Bu 

durum oryantalist çalışmaların sömürgecilik faaliyetlerinde politik düşünceyi nasıl 

beslediğinin bir ispatı olduğu gibi, farklı toplumların birbirlerinin kültür ve değer yargıları 

hakkında bilgi sahibi olmalarının da önünü açmıştır. Dolayısıyla zamanla bu sömürgecilik 

faaliyetleri toplumların kendinden olmayanlar ile aralarında hızlı bir iletişimin gelişmesine 

sebep olmuştur.  

3. Küreselleşmeyi Tetikleyen Bir Unsur Olarak Oryantalizm 

Batılı tarihçilik geleneği, sömürgeciliği Büyük Keşifler dönemiyle başlatır. 1991’de 

yayınlanan L’Histoire de la France Coloniale (Sömürgeci Fransa’nın Tarihi) adlı eserde 

gerçek anlamdaki sömürgecilik macerasının 15. yüzyıldaki kaşiflerle başladığı belirtilir 

(Ferro, 2017, p.19). Sömürgecilik başka bir toprağın sosyo-kültürel değer noktasında işlenip, 

göçmenlerin yerleştirilmesiyle yapılan kasıtlı bir işgal hareketidir. Zaman içerisinde bu 

kavramın anlamında bazı değişiklikler olmuş, sömürgeci hareketin rol sahipleri kendilerini 
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yenilemiştir. Özellikle kaşifler ve seyyahlar sömürgecilik hareketinde öne çıkan bilgi vericiler 

olmuştur. Farklı toplumların sosyo- kültürel yapılarına dair gelen bu bilgiler ilerleyen süreçte 

yeni disiplinlerin de ortaya çıkmasına sebep olacaktı. 

Devletler ya da bir topluluk adına lider vasfına sahip bireyler sömürgeci 

yaklaşımlarına devam edebilmek amacıyla silme, ötekileştirme ve yok sayma gibi birçok 

farklı yönteme başvurmuştur. Bu noktadan hareketle, denilebilir ki kolonyal süreç,  daha çok 

Batı’nın Doğu’ya hükmetmek için kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. 

Akademik yönünü bir kenara bırakırsak sömürgecilik faaliyetlerinde modern Batı’nın elini en 

çok güçlendiren çalışmalar oryantalist çalışmalar olmuştur. Oryantalizm bu noktada Batı için 

kolonyal sürecin başlamasında adeta yardımcı bir araç niteliğini taşımıştır ki, bu görevi 

özellikle Doğu’ya Batı tarafından getirilen tanımlamalarda çok net bir şekilde görmek 

mümkündür. Böylece, bir yandan oryantalizm çatısı altında Doğu’yla ilgili üretilen 

sömürgecilik ve bilgi artarken, diğer yandan sömürgecilik yoluyla elde edilmiş bilgilerle 

oryantalizm kendini beslemiştir.   

 Bu çıkış noktası oryantalizmin, Batı dışı toplumları sömürmenin bir yolu olarak 

gördüğünün bir iddiası gibidir. Ötekinin politik yansıması olarak hayat bulan oryantalizm, 

Doğu’yu ütopik bir kurgu içine hapsetmiş ve kurgusal olarak kendini tanımlayanlar tarafından 

yeniden var olmuştur. Avrupalılar, uzak coğrafyalarda duydukları zenginliklere ulaşabilmek 

için kendine has yöntemler geliştirdiler. Denizaşırı ülkelere gidip, bölgelerin zenginliklerini 

Avrupa’ya getirdiler. Getirilen bu zenginlikler Batılı devletlerin yeni pazarlar aramasına sebep 

olmuştur. Bu sayede birçok Avrupa ülkesi dünyanın başka başka yerlerinde yeni sömürgecilik 

alanları açtı. Bu oryantalist bileşkeler temelci bir kavram olan ‘Oryantalist Toplum’u 

oluşturur ve bu toplumda sömürgeci bilgi ve güç söylemlerinin nesnesi haline gelir (Turner, 

2003, p.149). 

Chomsky, Amerika’nın keşfedilmesini ve Ümit Burnu’nun aşılarak Doğu Hint 

Adaları’na ulaşılmasını küreselleşmenin ilk istilası olarak değerlendirir. Bu adalara 

ulaşılmasıyla birlikte buralarda yapılan oryantalist gözlemler pazar arayışındaki Avrupa’nın 

rehberi olmuştur. Sürekli bir kolonileşme ihtiyacı sömürülen toplumların daha iyi tanınıp 

idare edilmesi noktasında oryantalist anlayışın gelişmesini zorunlu kıldı. Eski ve Yeni 

Dünyada büyük imparatorlukların çöküşü ve dönüşümü, ticaret rotalarının değişimiyle 

‘kabilesel’ toplumsal sistemlerin başkalaşımı, sömürge toplumlarının oluşumu; çoğulculuk, 

lumpenproleterya ve devlet sınıflarının yanı sıra avcı toplayıcı topluluklar ve şefliklerin 

üretilişi küresel sistemin içinde yer alan parçalar, yani küresel süreçlerin vücuda getirdiği 

olgulardır (Friedman, 1996, pp.89-90). 
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Tüm bu değerlendirmeler kapsamında denebilir ki küreselleşme kapitalizmin 

karakteristik bir özelliğini yansıtmaktadır. Oryantalizmin bir kolu olarak kapitalizm, kendi 

üretim biçimini dünya çapında işe yarar bir hale getirebilmek için durmaksızın bir 

küreselleşme çabası içine girmiştir.  Kapitalist ideoloji yeni pazar yerleri buldukça küresel 

hızını artırmak için oryantalist çalışmalara göz atma ihtiyacı hissetmiştir. Çünkü bu çalışmalar 

içerisinde yeni pazar alanlarındaki toplumların sosyo-ekonomik, kültürel ve yönetim 

şekillerine dair birçok bilgiyi içinde barındırmaktaydı. Bu sayede tanınan toplumlar her 

durumda küreselleşmenin hızlanmasına zemin hazırlamıştır. 

Sonuç olarak küreselleşme, kapitalizmin yaygınlaşmasından, hegomanik yapıdan ve 

Oryantalist vizyonun sınırlarından öteye gidememekte; bilgi, teknik, enformasyon gibi anlalar 

da güçlü olanların lehine işleyen bir süreci işaret etmektedir. Güç dengelerinin, sosyal ve 

siyasal açıdan giderek güçlünün lehine işlendiği bir dünyada, hakkından vazgeçmek veya 

taviz vermek daima zayıfa düşer. Yani küreselleşme denilen kavram, oryantalizmin asırlardır, 

Doğu coğrafyasının egemenlik altına almak için verdiği uğraşım, 20. yüzyılın son ve 21. 

yüzyılın ilk çeyreğinde izlediği yeni stratejinin adıdır (Şahin, 2008). 

   
Sonuç 
Bu makalenin birçok yerinde küreselleşmenin ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına 

dair yorumlar yapıldı. En nihayetinde küreselleşmenin daha net olarak sosyal bilimlerin 

tarihine giriş zamanı ve küreselleşmenin bu tarihin çok daha öncesinde insanlığın var oluşuyla 

paralel olduğuna dair düşünceler yorumlanmaya çalışıldı. Küreselleşmenin kaynağının ne 

olduğu ve çıkış noktasını dikkate alan yaklaşımlar incelendiğinde bazı akademik disiplinlerin 

bu kavramın oluşmasına yardımcı olduğunu görüyoruz. 

Özellikle küreselleşmeyi kapitalizmin yeni bir evresi olarak tanımlayanlar ve Marksist 

yaklaşım sahipleri küreselleşmenin yeni bir şey olmadığını iddia etmişlerdir. Çünkü bu 

yaklaşım sahiplerine göre küreselleşme kapitalizmin bir uzantısıdır ve sömürgeci ideolojisinin 

destekleyicisi durumdadır. Bu durumun en net ifadesi Amerika’nın keşfiyle başlayan sürecin 

kapitalizmin başlangıcında önemli bir dönüm noktası olduğu iddiasıdır. Sömürgecilik ve 

coğrafi keşiflerin tarihleri incelendiğinde bu tarihlerin birbirleriyle benzerlik gösterdiği 

anlaşılmaktadır. 

Sömürgeci eylemin bir sonucu olan kölelikle de yine bu anlayışın bir sonucudur. 

Sömürgeci süreç ile birlikte devletlerin yeni pazar anlayışları beraberinde başka 

zorunlulukları da getirmiştir: Oryantalizm. Çünkü oryantalizm daha önce de ifade edildiği 

gibi hakkında hiçbir şey bilinmeyen toplumları tanıyabilmek için bir rehber niteliği 
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taşımaktaydı. En nihayetinde oryantalizmin bir kolu olarak sömürgeciliğin kendini var 

edebilmesi için, tüm dünya genelinde hızlı bir küreselleşme çabası içerisine girdiğini görmek 

mümkündür. 
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ÖZET  
Ekonomik yaşamın sürekli değişiklik gösterdiği ve gittikçe karmaşıklaştığı ortamda bireylerin 
yaşadıkları finansal sorunlar da çeşitlenmektedir. Bu ekonomik koşullar altında optimal 
finansal kararlar alamayan ve gerekli finansal davranışları gerçekleştiremeyen bireylerin, 
yaşam kalitelerinde azalma söz konusu olabilmektedir. Özellikle küreselleşme ile birlikte 
finansal piyasaların büyümesi, karmaşıklaşması ve finansal araçların çeşitlenmesi finansal 
okuryazarlığın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemini arttırmıştır. Yapılan çeşitli 
çalışmalarda, finansal okuryazarlık bilgi ve becerilerine sahip olan bireylerin, sahip olmayan 
bireylere oranla finansal karar verme becerilerinin daha yeterli olduğu, finansal yatırımlarda 
ve planlamalarda daha başarılı olduğu vurgulanmıştır. Ancak toplumsal yaşamın her alanında 
eşitsizlik ile karşı karşıya kalan kadınların finansal okuryazarlığa erişimleri de yetersiz ve 
sınırlıdır. Bu nedenle ülke kalkınmasında önemli bir yeri olan kadınların bu konudaki bilgi, 
beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada 
kadınların finansal okuryazarlık düzeyleri ve finansal okuryazarlık düzeylerinin finansal 
memnuniyetleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon ilinde 
ikamet eden 20 ve daha yukarı yaş grubunda olan 492 kadın oluşturmaktadır. Araştırmanın 
verileri Finansal Okuryazarlık Endeksi (Van Rooij ve arkadaşları, 2011), Finansal 
Memnuniyet Ölçeği (Günay, 2018) ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Çalışmada 
“Tek Yönlü Varyans Analizi” ve “Çoklu Regresyon Analizi” uygulanmıştır. Kadınların 
finansal memnuniyetleri ile bütçe yapma (F=2.441; sd=4-487; p<0.05) ve mevcut finansal 
durum algısı (F=62.239; sd=5-486; p<0.001) arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, ancak 
finansal okuryazarlık düzeyi ile sadece mevcut finansal durum algısının (F=4.096; sd=5-
486;p<0.05) istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda çalışmada 
kadınların finansal okuryazarlık düzeyinin finansal memnuniyetin önemli bir yordayıcısı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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ABSTRACT  
The financial problems experienced by individuals are also diversifying in the ever-changing 
and increasingly complex environment of economic life. Under these economic conditions, 
there may be a decrease in the quality of life of individuals who can not make optimal 
financial decisions and can not fulfill necessary financial behaviors. Especially with 
globalization, the growth and complexity of financial markets and the diversification of 
financial instruments have increased the importance of financial literacy in developed and 
developing countries. In various studies, it was emphasized that individuals with financial 
literacy knowledge and skills were more capable of financial decision making skills than 
those who did not, more successful in financial investments and in planning. However, access 
to financial literacy by women who face inequality in all areas of social life is also insufficient 
and limited. Therefore developing the knowledge, skills and abilities of women who have an 
important place in the development of the country is very important. For this reason, the 
financial literacy level of women and the effect of financial literacy on the financial 
satisfaction were investigated in this study. The sample of the study consists of 492 women 
who are living in the province of Trabzon and who are 20 years of age or older. The data of 
the study were collected by Financial Literacy Index (Van Rooij et al, 2011), Financial 
Satisfaction Scale (Günay, 2018) and demographic information form. "One Way Variance 
Analysis" and "Multiple Regression Analysis" were applied in the study. It has been found 
that there is a meaningful relationship between financial satisfaction of women and budgeting 
(F = 2.441, SD = 4-487, p <0.05) and perception of current financial situation (F = 62.239; 
SD = 5-486; p <0.001), but only perception of current financial situation is statistically 
significant with financial literacy level (F = 4.096; sd = 5-486; p <0.05). At the same time, it 
has been achieved that women's financial literacy level is an important predictor of financial 
satisfaction.  
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Giriş 
Finansal piyasaların daha karmaşık bir hale gelmesi ile finansal piyasaları anlamak, 

yönetmek, sunulan ürünleri karşılaştırmak, sağladığı fayda ve taşıdığı riskleri anlamak 

zorlaşmıştır (Miller vd., 2009). Bu nedenle finansal okuryazarlık kavramı ulusal ve 

uluslararası düzeyde güncel ve önemli konulardan biri haline gelmiştir. Finansal okuryazarlık; 

doğru finansal kararlar almak ve bireysel refaha ulaşabilmek için gerekli olan farkındalık, 

bilgi, beceri, tutum ve davranışların bileşimidir (Atkinson ve Messy, 2012). İlgili literatüre 

önemli katkılar sağlamış olan Lusardi’ye (2008) göre finansal okuryazarlık temel finansal 

okuryazarlık ve ileri düzey finansal okuryazarlık olarak ikiye ayrılmaktadır. Temel düzeyde 

finansal okuryazarlık; faiz oranlarının işleyişi ile ilgili yorum yapma, enflasyonun etkilerini 

algılama, risk çeşitlendirme kavramını algılama becerileriyle ilgilidir. İleri düzeyde finansal 

okuryazarlık; borsanın işlevi, yatırım fonları bilgisi, faiz oranları ve tahvil fiyatları arasındaki 

ilişkinin bilgisi ile ilgilidir. 

Finansal konularda bilgi ve beceri sahibi olan bireyler kısa ve uzun dönem ihtiyaçları ile ilgili 

daha doğru kararlar verebilmekte, finansal ürünler arasında daha bilinçli seçimler 

yapabilmektedirler. Bu kişiler, ihtiyaçları olmayan hizmet ve ürünleri satın almaktan 

kaçınmakta ve kendilerini finansal acıdan sıkıntıya sokabilecek riskleri üstlenmemektedir 

(European Commission, 2007). Finansal okuryazarlık, bireylerin en azından mevcut yaşam 

kalitelerini sürdürmeleri, arzuladıkları yaşam standardına ulaşmaları ve refah düzeylerinin 

yükseltilmesinde temel faktörlerden biridir. Finansal okuryazarlık sadece bireylerin refahı 

değil, aynı zamanda finansal piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesi, ekonomik istikrar ve 

dolayısıyla toplumun refahına katkısı nedeniyle önemi giderek artan bir kavram haline 

gelmiştir. 

Finansal okuryazarlık finansal memnuniyeti etkileyen olumlu faktörlerden bir tanesidir. 

Finansal okuryazarlık, bireylerin masraflarını karşılayabilmeleri için daha fazla beceriye sahip 

olmalarına, tasarruf hedeflerini geliştirmelerine ve finansal yaşamlarını refah içinde 

geçirebilmek için sahip oldukları becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak finansal 

memnuniyetlerini de artırmaktadır (Murphy, 2013:74). Yapılan çeşitli çalışmalarda da 

finansal kaynakları etkin yönetme yeteneğinin, finansal memnuniyetin önemli bir bileşeni 

olduğu belirtilmiştir (Joo ve Grable, 2004; Hira ve Mugenda, 1998; Sabri ve Falahati, 2012). 

Lusardi ve Mitchell (2006) tarafından yürütülen çalışmada, finansal bilgi düzeyi arttıkça 

finansal planlama yapanların ve planlarında başarılı olanların oranının arttığı bulunmuştur. 

Yapılan farklı çalışmaların sonuçları da finansal okuryazarlık düzeyi arttıkça finansal 
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davranışların pozitif yönde iyileştiğini göstermektedir (Hilgert, Hogarth ve Beverly, 2003; 

Allgood ve Walstad, 2016).  

Oysa finansal okuryazarlık konusundaki bilgi eksikliği; efektif olmayan finansal davranışa, 

tasarruf eksikliğine, finansal kayıtları dikkatle tutmamaya yol açabilmektedir (Sabri ve Mac 

Donald, 2010; Chen ve Volpe, 1998). Yapılan çalışmalar finansal okuryazarlık eksikliğinin 

gereksiz borçlanma ve yüksek borç yüküne de sebep olabildiğini göstermektedir (Lusardi ve 

Tufano 2009; Stango ve Zinman, 2009; Campbell, 2006). 

Finansal okuryazarlık belirli demografik gruplar arasında farklılık göstermektedir. Cinsiyet bu 

farklılığın görüldüğü demografik gruplardan bir tanesidir. Yapılan çalışmalar finansal 

okuryazarlığın kadınlar arasında daha düşük olduğunu göstermektedir (Lusardi ve Mitchell, 

2008; Volpe, Chen ve Pavlicko, 1996; Sarıgül, 2014). TEB ve Boğaziçi Üniversitesi 

işbirliğiyle gerçekleştirilen 2014 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeks sonuçları da 

finansal okuryazarlık açısından avantajlı grubun erkekler olduğunu desteklemektedir. Lusardi 

(2008) tarafından yapılan çalışmada da kadınların, erkeklerden özellikle risk çeşitlendirmesi 

konusunda daha az bilgili olduğu gözlenirken, erkeklerin finansal konularda daha başarılı 

olduklarını vurgulayan çalışmalar oldukça fazladır (Chen ve Volpe, 1998; Worthington, 2004; 

Lusardi ve Mitchell, 2009; Almenberg ve Save Söderbergh, 2011). Her ne kadar yapılan 

çalışmalarda kadınların finansal okuryazarlık düzeyleri daha düşük bulunsa da Falahati ve 

Paim (2011) yaptıkları çalışmada, kadınların erkeklere göre daha az finans bilgisine sahip 

olmasına rağmen, finansal memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Günümüzde kadınların eğitim düzeylerinin gittikçe yükselmesi ve çalışma yaşamına 

katılmaları, geleneksel kadın (yemek, temizlik, çamaşır, ütü ve çocukların bakımı vb.) ve 

erkek rollerine (ailenin geçimini sağlama), dolayısıyla sorumluluklarına ilişkin kavramların 

anlamlarında da değişikliğe yol açmıştır. Çalışma yaşamına katılması ile kadının, finansal 

anlamda sorumluluklarında artış beklenmektedir. Bu artış kadının, finansal bilgi ve becerilere 

sahip olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle kaynakların kullanımı ve yönetiminde önemli bir 

rolü bulunan kadınların, finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve finansal 

okuryazarlık ile finansal memnuniyet arasındaki ilişkinin saptanması önem taşımaktadır.      
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Yöntem 

Örneklem 

Araştırmanın evrenini Trabzon ilinde yaşayan 20 yaş ve üzeri kadınlar oluşturmaktadır. TUİK 

(2017) verilerine göre Trabzon ilinin toplam nüfusu 779.379 kişidir. Toplam nüfusun 

%72.75’ini 20 ve daha yukarı yaşta olan bireyler oluşturmaktadır. 20 ve daha yukarı yaş 

grubunda olan bireylerin %51.1’ini (289.851) kadınlar, %48.9’unu (277.208) erkekler 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemine kaç kişinin alınacağını belirlemek amacıyla 

örneklem genişliği formülü uygulanmıştır. Formüle göre %95 güven düzeyi ve 0.05 güven 

aralığında örneklem 384 birey olarak belirlenmiştir. Ancak çalışmanın güvenirlik düzeyinin 

arttırılması bakımından araştırmacılar çalışmanın 500 kadın ile yürütülmesine karar 

vermişlerdir. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemine Trabzon ili merkez ilçesine bağlı 3 

mahallede ikamet eden 20 ve daha yukarı yaş grubunda olan kadınlar arasından Basit Rasgele 

Örnekleme yöntemi ile 500 kadının alınması planlanmıştır. Çalışma kapsamına alınacak 

kadınlara ulaşmada muhtarlık kayıtlarından yararlanılmıştır.  

Süreç 

Anket uygulama aşamasına geçilmeden önce kadınlara çalışma hakkında bilgi verilmiş, daha 

sonra çalışmaya katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Böylece çalışma gönüllülük 

ilkesine dayalı olarak yürütülmüştür. Çalışmaya katılmak istemeyen veya anket uygulamasını 

yarıda bırakan kadınlar çalışmanın dışında tutulmuştur.  

Anket formunun uygulanması yaklaşık 7 haftada (Haziran – Ağustos 2017) tamamlanmıştır. 

Araştırmacılar anket formunun doldurulması aşamasında öncellikle formun doldurulması ile 

ilgili katılımcıları bilgilendirmiştir. Daha sonra formu doldurmaları istenmiştir. Kadınlar 

tarafından doldurulan anket formlarından 8’inin eksik ve hatalı doldurulması nedeniyle 

araştırmanın örneklemini 492 kadın oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Kadınların finansal okuryazarlık düzeylerinin finansal sıkıntı ve finansal memnuniyetleri 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla planlanmış olan araştırmanın anket formu; demografik 

bilgi formu, finansal memnuniyet formu ve finansal okuryazarlık endeksi olmak üzere üç 

bölümden oluşmaktadır.  

Demografik Bilgiler: Çalışma kapsamı içerisinde kadınlar hakkında genel bilgilere sahip 

olabilmek amacıyla yaş, medeni durum, gelir durumu, öğrenim durumu ve ailedeki birey 

sayısına ilişkin sorulara yer verilmiştir.  

Finansal Memnuniyet: Finansal memnuniyet ölçeği Günay (2018) ve arkadaşları tarafından 

bireylerin sahip oldukları gelir ve çeşitli finansal davranışlarına ilişkin memnuniyetlerini 
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belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Ölçek bireylerin finansal davranışlarına ilişkin bir 

değerlendirme yapabilecekleri 12 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar 12 maddeyi 5’li likert 

“1=Kesinlikle memnun değilim – 5=Kesinlikle memnunum” seçeneklerinden biri ile 

değerlendirmektedirler. Günay ve arkadaşları tarafından yapılan güvenirlik analizleri 

sonuçlarına göre ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .910’dur. Alınan puanların yükselmesi finansal 

memnuniyetin arttığına işaret etmektedir. Bu araştırma kapsamı içinde bu ölçek için Cornbach 

Alfa katsayısı .911 olarak hesaplanmıştır.  

Finansal Okuryazarlık Endeksi: Van Rooij ve arkadaşları (2011) tarafından bireylerin 

finansal konulara yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Endeks 

bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini temel düzey ve ileri düzey olmak üzere iki bölüm 

altında değerlendirmektedir. Sorular katılımcılar tarafından herhangi bir yardım veya 

hesaplama yapılmadan cevaplandırılmaktadır. Temel düzey olarak adlandırılan bölüm, basit 

faiz hesaplaması, bileşik faizin çalışma prensibi, enflasyon, paranın zaman değeri ve para 

yanılgısı (bireylerin, paranın reel değeri yerine nominal değerini dikkate aldıkları durum) 

olmak üzere toplam 5 sorudan oluşmakta; doğru, yanlış ve bilmiyor şeklinde 

değerlendirilmektedir.  İleri düzey finansal okuryazarlık farklı düzeylerde gelişmiş finansal 

piyasalarda hisse senetleri ve tahvillere kadar uzanan 11 sorudan oluşmaktadır. Finansal 

okuryazarlık endeksinde doğru cevaplar 1 puan, yanlış cevaplar 0 puan almaktadır. Endeksten 

alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 16’dır. Bu çalışmada endeksin iç güvenirlik 

katsayısı .719 olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Finansal memnuniyet ve finansal okuryazarlık ile ilgili 492 katılımcıdan toplanan veriler 

istatistik paket programı olan "SPSS for Windows 18.0" programına girilmiştir. Bilgisayar 

ortamına girilen verilerin frekans ve yüzde dağılımları yapılmıştır. Bu aşamada eksik, hatalı 

ve aykırı veri ayıklaması yapılarak gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Veri seti içerisinde 

boş bırakıldığı belirlenen maddelerin (%2 geçmemesine dikkat edilmiştir) beklenti ençoklama 

(EM) algoritması yoluyla belli bir değer ataması yapılmıştır (Seçer, 2013 s.15). Finansal 

memnuniyet ve finansal okuryazarlık verilerinin ortalamalar, standart sapmalar, geçerlilik ve 

güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Kadınların finansal memnuniyetleri ve finansal okuryazarlık düzeyleri ile bütçe yapma, ailede 

finansal kararların alınma şekli, gelirin ailede ihtiyaçları karşılama düzeyi arasındaki ilişkinin 

belirlenebilmesi için “Tek Yönlü Varyans Analizi_ANOVA” testi uygulanmıştır. ANOVA 

analizi sonucunda farklılık önemli bulunduğunda farklılığın hangi grup ya da gruplardan 
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kaynaklandığı “Çoklu Karşılaştırma Testi (LSD)” ile kontrol edilmiş ve sonuçlar tablolar 

halinde verilmiştir (Büyüköztürk, 2007:67). 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki düzeyini ya da miktarını ve yönünü 

belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Kadınların finansal memnuniyet düzeyleri 

üzerinde etkili olabilecek bağımsız değişkenlerin (yaş, ailedeki birey sayısı, aylık ortalama 

gelir, medeni durum ve finansal okuryazarlık düzeyi) hangi sırayla katkı sağladıklarını 

belirleyebilmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır. Regresyon Analizi, sosyal 

bilimler alanında oldukça yaygın ve araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir istatistiksel 

yöntemdir. Regresyon Analizi, bağımsız değişkenin veya değişkenlerin bağımlı değişkenin 

varyansını ne düzeyde yordadığına ilişkin çıkarım sağlamaktadır (Büyüköztürk, 2007:98). Bu 

istatistiksel analizde iki veya daha fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni yordaması 

Çoklu (multiple) Doğrusal Regresyon Analizi olarak isimlendirilmektedir. Analiz yapılmadan 

önce uç değerlerin olup olmadığına bakılmış ve Regresyon Analizinin “doğrusallık” ve “çok 

değişkenli normallik” varsayımlarını karşıladığı görülmüştür.  

Bulgular 

Çalışma kapsamına alınan kadınların yaşı 20 ile 67 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 

34 (S=9.7) olarak hesaplanmıştır. Kadınların yarıdan fazlası (%59.8) 35 yaş ve altındadır. 

Aylık ortalama gelir düzeyi 3729,39 TL (S=2051,76) olup katılımcıların gelir aralığı 900 TL 

ile 14.000 TL arasındadır. Kadınlar arasında lise mezunu (%34.6) olduğunu belirtenler ilk 

sırada yer almaktadır. Bunu %33.5 ile lisans ve üstü diplomaya sahip olanlar izlemektedir. 

Çalışmaya katılan kadınlar arasında bekar (bekar, dul ya da boşanmış) olanların oranı (%54.1) 

evli olanların oranından (%45.9) yüksektir. Ailedeki birey sayısının 4 kişiden oluştuğunu 

belirtenler (%30.7) ilk sırada yer almaktadır. Bunu 3 kişilik (24.6), 2 kişilik (%17.5) ve 5 

kişilik (%12.8) aileler izlemektedir (Tablo 1). 

 

 

Tablo 1. Demografik Bilgiler   

Demografik Veriler S % 

Y
aş

 Yaş (Ort.=33.9, S=9.7)   
35 yaş ve altı 294 59.8 
36 yaş ve üstü  198 40.2 

A
yl

ık
 

O
rt

al
am

a 
G

el
ir

 

Gelir (Ort.= 3729,39 TL, 
S=2051,76)   

2000 TL ve daha az 112 22.8 
2001 TL – 3500 TL 181 36.8 
3501 TL ve daha fazla 199 40.4 
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Ö
ğr

en
im

 
D

ur
um

u  

İlkokul  54 11.0 
Ortaokul  34 6.9 
Lise  170 34.6 
Yüksekokul (2 yıllık) 69 14.0 
Lisans ve üstü 165 33.5 

M
ed

en
i 

D
ur

um
 

Evli  226 45.9 

Bekar 266 54.1 

A
ile

de
ki

 B
ir

ey
 

Sa
yı

sı
 

1 Kişi 24 4.9 
2 Kişi 86 17.5 
3 Kişi 121 24.6 
4 Kişi 151 30.7 
5 Kişi 63 12.8 
6 Kişi ve daha fazla 47 9.5 

 
 
Temel finans okuryazarlığı endeksi; basit faiz hesaplaması, bileşik faizin çalışma prensibi, 

enflasyonun etkisi, paranın zaman değeri bilgisi ve para yanılgısı ile ilgili bilgi düzeyini 

ölçmeyi hedeflen 5 sorudan oluşmaktadır. Bu beş soruya verilen cevaplar Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Çalışma kapsamına alınan kadınların yarıdan fazlası (%61.8) matematiksel 

beceri yani basit faizi hesaplayabilme sorusunu doğru olarak cevaplandırmıştır. Bileşik faizin 

çalışma prensibini ölçen soruyu kadınların %37.8’i, enflasyonun etkisi ile ilgili yöneltilmiş 

olan soruyu ise %34.8’i doğru olarak cevaplandırmıştır. Paranın zaman değerini bildiklerini 

belirtenlerin oranı %43.1’dir. Temel düzey finansal okuryazarlık endeksinin son sorusu olan 

para yanılgısı sorusuna doğru cevap verenlerin oranı ise %44.9 ile yarıya yakındır (Tablo 2). 

İleri finansal okuryazarlık endeksinde yer alan sorular temel finansal okuryazarlık endeksinde 

yer alan sorulardan daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu bölümde yer alan soruların amacı, 

bireylerin yatırım ve portföy seçimiyle ilgili ileri finans bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu sorular 

hisse senedi, tahvil ve yatırım fonları gibi finansal varlıkların yanı sıra çeşitli varlıkların 

getirileri ve riskleri, hisse senedi piyasasının işleyişini değerlendirmektedir. Aynı zamanda bu 

sorular, bireylerin risk çeşitlendirme, yatırım fonlarının çalışma prensipleri, faiz oranları ve 

tahvil fiyatları arasındaki ilişki gibi finansal bilgi sorularından oluşmaktadır.  

Kadınların ileri finansal okuryazarlık endeksine verdikleri cevaplar temel finansal 

okuryazarlık düzeyine verdikleri cevaplara göre farklılıklar göstermektedir. İleri düzey 

finansal konular arasından “borsadan B şirketinin hisse senetlerini alırsa, B şirketinin bir 

kısmına sahip olur” sorusunu doğru cevaplayanların oranı yarıya yakındır (%49.6). Bunu 

sırasıyla “Bir yatırımcı parasını farklı yatırım araçlarına göre bölerse para kaybetme riski 

nedir?” (%41.7), “Normal olarak aşağıdaki varlıklardan hangisi en yüksek fiyat 
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dalgalanmalarını gösterir” (%36.8), “Sermaye piyasasının ana fonksiyonu nedir?” (%26.6), 

“Faiz oranları düşerse tahvil fiyatları ne olur?” (%20.9) sorularını doğru yanıtlayanlar 

izlemektedir  (Tablo 2). 

Kadınlar arasında finansal okuryazarlık endeksinin tamamını doğru olarak yanıtlayan 

bulunmamaktadır. 492 kadının sadece %1.2’si (n=6) 16 sorudan 14’ünü doğru olarak 

cevaplandırmıştır. Temel düzey finansal okuryazarlık sorularının tamamını doğru 

cevaplandıran kadınların oranı (%6.1) (n=30), ileri düzey finansal okuryazarlık sorularının 

tamamını doğru cevaplandıran kadınlardan (%0.4) (n=2) daha yüksektir. Finansal 

okuryazarlık endeksinin ortalaması 5 standart sapması 3.37 olarak hesaplanmıştır.  

 
Tablo 2. Kadınların Temel ve İleri Düzey Finansal Okuryazarlıklarına İlişkin 
Tanımlayıcı İstatistikler 

Finansal Okuryazarlık Doğru Yanlış Bilmiyor 
F % F % F % 

Temel Finansal Okuryazarlık       
1. Matematiksel Beceri 304 61.8 40 8.1 148 30.1 
2. Faiz Hesaplaması 186 37.8 155 31.5 151 30.7 
3. Enflasyon etkisi 171 34.8 99 20.1 222 45.1 
4. Paranın zaman değeri 212 43.1 171 34.7 109 22.2 
5. Para yanılgısı 221 44.9 198 40.2 73 14.9 
İleri Finansal Okuryazarlık       
6. Sermaye piyasasının ana fonksiyonu nedir? 131 26.6 99 20.1 262 53.3 
7. Eğer birisi borsada B şirketinin hisse senedini 
alırsa ne olur? 244 49.6 78 15.8 170 34.6 

8. Yatırım fonları ile ilgili olarak hangi seçenek 
doğrudur? 86 17.5 90 18.3 316 64.2 

9. Eğer birisi B şirketinin tahvilini satın alırsa ne 
olur? 98 19.9 139 28.3 255 51.8 

10. Uzun bir zaman periyodunda (10 ya da 20 yıl 
gibi) normal olarak hangi yatırım en yüksek 
kazancı sağlar? 

99 20.1 181 36.8 212 43.1 

11. Normal olarak aşağıdaki varlıklardan hangisi 
en yüksek fiyat dalgalanmalarını gösterir? 181 36.8 65 13.2 246 50.0 

12. Bir yatırımcı parasını farklı yatırım araçlarına 
göre bölerse para kaybetme riski nedir? 205 41.7 130 26.4 157 31.9 

13. 10 yıllık tahvil satın aldığınızda, büyük bir 
ceza ödemeden  satamazsınız anlamına gelir. 
Doğru mudur yanlış mıdır? 

74 15.1 352 71.5 66 13.4 

14. Normal olarak hisse senetleri tahvillerden daha 
risklidir. Doğru mudur yanlış mıdır? 160 32.5 55 11.2 277 56.3 

15 Bir şirket hisse senedini satın almaktansa 
yatırım fonundan hisse senedi satın almak güvenli 
getiri sağlar. Doğru mudur yanlış mıdır? 

180 36.6 44 8.9 268 54.5 
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16. Faiz oranları düşerse tahvil fiyatları ne olur? 103 20.9 92 18.7 297 60.4 
 

Kadınların bütçe yapma, ailede finansal kararların alınma şekli, mevcut finansal durum 

değerlendirmesi gibi farklı finansal davranışları Tablo 3’de yer almaktadır. Katılımcıların 

yarısından fazlası (%64.0) her ay bütçe yaptıklarını belirtirken,  %27.4’ü gelir ve giderleri ile 

ilgili hiçbir zaman bütçe yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Kadınların gelir ve giderlerine 

ilişkin bütçe yapma sıklığı ve finansal memnuniyet düzeyi arasındaki ilişkinin istatistiksel 

olarak önemli olduğu saptanmıştır (F=2.441; sd=4-487; p<0.05). Çoklu karşılaştırma testi 

(LSD) sonucuna göre bu anlamlı farklılığın “hiçbir zaman” (Ort=33.2, S=9.2) ile “her ay” 

(Ort=35.8, S=9.5) kategorileri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 

Kadınların bütçe yapma sıklığı ve finansal okuryazarlık düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (F=1.357; sd=4 – 487;p>0.05) (Tablo 3). 

Kadınların %38.0’i aile içerisinde finansal kararların genellikle “kadın-erkek birlikte” 

alındığını belirtirken, bu bulguyu ailede finansal kararların %29.3 ile “aile üyeleri ile birlikte”, 

%12.2 ile “her zaman kadın” %7.5 ile “bazen kadın çoğu zaman erkek”, %7.3 ile “her zaman 

erkek” ve %4.5 ile “bazen erkek çoğu zaman kadın” tarafından alındığını belirtenler 

izlemektedir. Kadınların aile içinde finansal kararların alınma şekline ilişkin düşünceleri ile 

finansal memnuniyet düzeyi (F=0.617;sd=5 – 486; p>0.05) ve finansal okuryazarlık düzeyi 

(F=0.696; sd=5 – 486; p>0.05) arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 3). 

Çalışmaya katılan kadınların %42.7’si “sahip olunan aylık gelirin ihtiyaçları ancak 

karşıladığını”  belirtmişlerdir. Bu bulguyu “sahip oldukları aylık gelirin ihtiyaçları rahatlıkla 

karşıladığını” (%21.8), birbirine eşit oranda “sahip olunan aylık gelirin ihtiyaçlarını 

karşılamadığını” (%14.8) ve “sahip olunan aylık gelirden bir miktar tasarruf yapabildiklerini” 

(%14.8) belirtenler izlemektedir. Tek yönlü varyans analizine göre kadınların mevcut finansal 

durum algıları ile finansal memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (F=62.239; 

sd=5-486; p<0.001). Yapılan çoklu karşılaştırma testine göre (LSD) istatistiksel anlamlılığın 

“sahip olunan aylık gelir ihtiyaçları karşılamamaktır” grubu ile diğer tüm gruplar, “sahip 

olunan aylık gelir ihtiyaçları ancak karşılamaktadır” grubu ile diğer gruplar,  ayrıca “sahip 

olunan aylık gelirden rahatlıkla tasarruf yapılabilmektedir” seçeneği ile “sahip olunan aylık 

gelir ihtiyaçları rahatlıkla karşılamaktadır” ve “sahip olunan aylık gelirden bir miktar tasarruf 

yapılabilmektedir” seçenekleri arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Kadınların mevcut 

finansal durum algıları ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki istatistiksel açıdan 

önemlidir (F=4.096; sd=5-486;p<0.05). Bu önemliliğin hangi grup ya da gruplardan 

kaynaklandığını belirlemek için uygulanan LSD testine göre ise “sahip olunan aylık gelir 
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ihtiyaçları karşılamamaktır” ile “sahip olunan aylık gelir ihtiyaçları ancak karşılamaktadır”, 

“sahip olunan aylık gelir ihtiyaçları rahatlıkla karşılamaktadır”, “sahip olunan aylık gelir ile 

bir miktar tasarruf yapılabilmektedir” ve “sahip olunan aylık gelir ile rahatlıkla tasarruf 

yapılabilmektedir” kategorileri arasındaki ilişki anlamlıdır (Tablo 3). 

Tablo 3. Finansal Davranışlar ile Finansal Memnuniyet ve Finansal Okuryazarlık 
Arasındaki İlişki 

Finansal Davranışlar 
 Finansal Memnuniyet Finansal Okuryazarlık 

S % Ort. S İstatistiksel 
Analiz Ort. S İstatistiksel 

Analiz 
Bütçe Yapma Sıklığı         
Hiçbir zaman 135 27.4 33,2 9,2 

F=2.441 
sd=4 – 487  

p=.046* 

4,9 3,4 
F=1.357 

sd=4 – 487  
p=.248 

Yılda bir defa 15 3.1 36,1 8,0 4,4 2,9 
6 ayda bir 14 2.9 31,4 8,8 5,9 3,3 
3 ayda bir 13 2.6 33,2 8,4 5,4 2,8 
Her ay 315 64.0 35,8 9,5 5,6 3,4 
Ailede Finansal 
Kararların Alınma 
Şekli 

        

Her zaman erkek 36 7.3 35,7 9,8 

F=0.617 
sd=5 – 486  

p=.687 

5,3 3,1 

F=0.696 
sd=5 – 486  

p=.491 

Her zaman kadın 60 12.2 34,3 8,9 5,6 3,7 
Her zaman kadın erkek 
birlikte 187 38.0 35,5 9,7 5,1 3,4 

Bazen kadın çoğu 
zaman erkek 37 7.5 35,7 8,7 5,8 4,0 

Bazen erkek çoğu 
zaman kadın 22 4.5 32,9 8,9 6,3 2,7 

Aile üyeleri ile birlikte 144 29.3 34,3 9,3 5,4 3,1 
Bilmiyorum 6 1.2 35,7 9,8 5,3 3,1 
Mevcut Finansal 
Durum Algısı         

Sahip olunan aylık gelir 
ihtiyaçları 
karşılamamaktadır 

73 14.8 25,5 9,3 

F=62.239 
sd=5 – 486  
p=.000** 

4,1 2,7 

F=4.096 
sd=5 – 486  
p=.001** 

Sahip olunan aylık gelir 
ihtiyaçları ancak 
karşılamaktadır 

210 42.7 32,1 7,3 5,4 3,4 

Sahip olunan aylık gelir 
ihtiyaçları rahatlıkla 
karşılamaktadır 

107 21.8 40,6 6,9 5,4 3,4 

Sahip olunan aylık gelir 
ile bir miktar tasarruf 
yapılabilmektedir  

73 14.8 39,5 6,4 6,5 3,5 

Sahip olunan aylık gelir 
ile rahatlıkla tasarruf 
yapılabilmektedir 

24 4.9 46,3 5,6 5,8 3,8 
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Sahip olunan aylık gelir 
ile pahalı şeyler satın 
alınabilmektedir 

5 1.0 46,0 7,5 5,0 3,2 

*p<0.05; **p<0.001 
Kadınların demografik özellikleri (yaş, ailede birey sayısı, aylık ortalama gelir, medeni 

durum), finansal memnuniyet ve finansal okuryazarlık arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemek için korelasyon analizi uygulanmıştır. Kadınların aylık gelir düzeyi ile finansal 

okuryazarlık (r=.112, p<0.05), finansal memnuniyet düzeyi ile finansal okuryazarlık (r=.109, 

p<0.05) arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Tablo 4). 

 

 

Tablo 4. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi 

Değişkenler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Yaş 1      
2. Ailedeki birey sayısı -,008 1     
3. Aylık Ortalama Gelir ,021 ,082 1    
4. Medeni Durum ,458** -,028 ,191** 1   
5. Finansal 
Memnuniyet 

-,078 -,078 ,259** ,034 1  

6. Finansal 
Okuryazarlık  

-,014 -,058 ,112* -,085 ,109* 1 

*p<0.05; **p<0.01 
 
Kadınların finansal memnuniyetleri üzerinde etkili olabilecek bağımsız değişkenlere (yaş, 

ailede birey sayısı, aylık ortalama gelir, medeni durum ve finansal okuryazarlık) ilişkin çoklu 

regresyon analizi sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. Kadınların finansal memnuniyet 

düzeylerinin demografik değişkenlerden yaş, ailedeki birey sayısı, aylık ortalama gelir düzeyi 

ve aynı zamanda finansal okuryazarlık puanları ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu 

görülmektedir (R=.300, R2 =.168, F=9.621, p<.001). Yaş, ailedeki birey sayısı, aylık ortalama 

gelir düzeyi ve finansal okuryazarlık değişkenleri birlikte kadınların finansal memnuniyet 

puanları toplam varyansının %17’sini açıklamaktadır. 

Standardize edilmiş regresyon katsayı β (beta) değerleri arasında en yüksek olan değişken 

göreli olarak en önemli yordayıcıdır (Büyüköztürk, 2011:103). Standardize edilmiş regresyon 

katsayısına (β) göre, bağımsız değişkenlerin kadınların finansal memnuniyet puanları 

üzerindeki göreli önem sırası aylık ortalama gelir (β=.25, p<0.001), yaş (β=-.10, p<0.05) 

ailedeki birey sayısı (β=-.10, p<0.05) ve finansal okuryazarlık puanları (β=.08, p<0.05) 

şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise 
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bağımsız değişkenlerin kadınların finansal memnuniyet puanları üzerinde anlamlı yordayıcılar 

olduğu bulunmuştur (yaş: t=-2.018, p<0.05; ailedeki birey sayısı: t=-2.172, p<0.05; aylık 

ortalama gelir: t=5.651, p<0.001, finansal okuryazarlık: t=2.737, p<0.05) (Tablo 5). 

Tablo 5. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 
Bağımsız Değişkenler   B Beta t Sig. 
(Sabit) 34,615  16,914 ,000 
1. Yaş -,096 -,099 -2,018 ,044* 
2. Ailedeki Birey Sayısı -,629 -,095 -2,172 ,030* 
3. Aylık Ortalama Gelir ,001 ,253 5,651 ,000** 
4. Medeni Durum ,649 ,035 ,690 ,491 
6. Finansal Okuryazarlık  ,212 ,076 2,737 ,013* 

 R .300 
 R2 .168 

R2 Adj. .090 
F 9.621** 

*p<0.05; **p<0.001 
 
TARTIŞMA 
Sahip olunan finansal kaynaklar hem bireylerin hem de ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, 

sağlık eğitim, ulaşım, barınma, sosyal etkileşim, boş zaman ve yaşam stilleri koşullarının 

belirlenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Bireyler ekonomik güçlerin baskısının yer aldığı bir 

finansman sistemi ortamında sahip oldukları finansal kaynaklarının etkin bir şekilde 

yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Birey ve ailelerin mevcut piyasa koşulları çerçevesinde 

yaşamış oldukları finansal sıkıntılar ve finansal davranışlara ilişkin pek çok çalışma 

mevcuttur. Ancak bu çalışma kadınların finansal davranışları, memnuniyetleri ve finansal 

okuryazarlık düzeylerine odaklanması ile diğer çalışmalardan farklılık göstermektedir. 

Toplumsal yaşamda daha az etkin olan kadınların karmaşık ekonomik koşullarla mücadele 

edebilmeleri, finansal kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak yaşam doyumlarını 

arttırabilmeleri bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ile mümkün olup toplumsal 

kalkınma ve refahın sağlanabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede bu 

çalışmada kadınların finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve finansal okuryazarlık 

düzeylerinin finansal memnuniyet üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular kadınların finansal okuryazarlık düzeylerinin oldukça 

düşük olduğunu göstermiştir. Kadınların finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olması bu 

konuya ilişkin farkındalıklarının olmadığını da ortaya koymaktır. Kadınların finansal 

okuryazarlık düzeylerinin düşük olması günlük yaşam aktiviteleri içinde finansal 

davranışlarının sadece tüketim davranışları ile sınırlı olması ve bu nedenle de bu konuya 
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yönelik bilgiye ihtiyaç duymamalarından kaynaklanabilmektedir. Yapılan araştırmalarda da 

kadınların finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük olduğuna ilişkin sonuçlara rastlamak 

mümkündür. S&P Global FinLit Araştırma Şirketi (2015) tarafından 2014 yılında dünya 

genelinde rasgele seçilen 140 ülke ekonomisini temsil eden 150.000’den fazla bireyin dahil 

olduğu finansal okuryazarlık araştırması raporunda kadınlar, yoksullar ve eğitim düzeyi düşük 

olan bireyler arasında finansal bilgisizlik düzeyinin yüksek olduğu vurgulanmıştır (Klapper 

vd., 2015). Bosna Hersek’te 18 yaşın üzerindeki bireylerin (N=1036) finansal okuryazarlık 

düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanan bir raporda; bireylerin finansal okuryazarlık 

düzeylerinin düşük olduğu ve finansal konularda eğitime ihtiyaçlarının olduğu vurgulanmıştır. 

Özellikle kadınların, 65 yaşın üzerindeki bireylerin ve eğitim düzeyi düşük olanların finansal 

okuryazarlık düzeylerinin diğer demografik özelliklere sahip bireylere göre daha düşük 

olduğu belirtilmiştir (Dragan, 2011). Lusardi (2008)’nin ABD’de finansal okuryazarlık 

düzeyini belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada; eğitim düzeyi düşük olanların, kadınların, 

Afrika kökenli Amerikalıların ve İspanyolların finansal okuryazarlık düzeylerinin düşük 

olduğunu belirlenmiştir. Wortington (2004) çalışmasında 50-60 yaş arasındaki bireylerin, 

profesyonellerin, işletme sahibi olanların ve tarım ile geçinenlerin, üniversite mezunu 

olanların finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu; işsizlerin, kadınların ve düşük 

eğitim düzeyine sahip bireylerin ise düşük düzeyde finansal okuryazar olduklarını rapor 

etmiştir. 

Kadınlar arasında her ay bütçe yaptıklarını belirtenlerin oranının yarıdan fazla olması (%64.0) 

sahip olunan finansal kaynaklar ile istek ve ihtiyaçlar arasında denge kurma çabasında 

olduklarının bir göstergesidir. Finansal planlama, istikrarlı finansal bir yaşamın sürdürülmesi 

için elzemdir. Mullis ve Schnittgrund (1982), Schnittgrund ve Baker (1983), Titus, Farnslow 

ve Hira (1989), Scannell (1990) gibi araştırmacıların bütçe planlamasına ilişkin çalışma 

sonuçları bu çalışmadan elde edilen bulguları destekler niteliktedir. İyi bir finansal planlama 

ile finansal istikrarı yakalamak, karşılaşılabilecek finansal krizlerle başa çıkmaya da yardımcı 

olacaktır. Bunu yapabilmenin ilk yolu bütçe planı yapmaktır (Kenyon ve Borden, 2003). 

Kadınların bütçe yapma sıklıkları ile finansal memnuniyetleri arasındaki ilişkinin anlamlı 

çıkması da literatür bilgilerini destekler niteliktedir. Aynı zamanda aile içinde finansal 

konulara ilişkin kararların “kadın-erkek birlikte” (%38.0) ve “aile üyeleri ile birlikte” (%29.3) 

alındığını belirtenlerin oranının yüksek olması kadınların yaşama dair çeşitli kararların 

alınmasında hem bireysel hem de aile içerisinde giderek artış gösterdiğine de vurgu 

yapmaktadır. Bu durum toplumsal gelişme içerisinde kadının toplumsal statüsünün 

yükseldiğinin de bir göstergesidir. Gerek ülkemizde gerekse yabancı ülkelerde yapılan 



 
 

 Sayfa 167 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

çalışmalarda kadının ve erkeğin eğitim düzeyi, mesleki statüsü, işgücüne katılım oranı, gelir 

düzeyi, evlilik oranı ve evlilik süresi arttıkça kadının ekonomik kararlara katılımının arttığı 

gözlemlenmiştir (Erbil ve Pasinoğlu, 2004; Ashby ve Burgoyne 2008; Kabaklı Çimen, 2012; 

Hopper, 1995, Günay vd, 2018). Ancak finansal kararların alınma şekli ile ne finansal 

memnuniyet ne de finansal okuryazarlık arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Kadınlar arasında sahip oldukları gelirin ihtiyaçlarını ancak karşıladığını (%42.7) belirtenlerin 

oranının yüksek olması finansal kaynakların yetersizliğine bağlı olabileceği gibi kadınların 

finansal yönetim becerisine sahip olmamalarından da kaynaklanabilir. 

Gelişmiş finansal yönetim becerilerine sahip olmak, bireylerin ve ailelerin finansal 

kaynaklarını arttırmak yerine mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayabilir 

(Hira ve Mueller, 1987). Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımı finansal 

memnuniyeti sağlayacaktır. Bireylerin finansal istek ve ihtiyaçlarını karşılama sürecinde 

ulaşmış oldukları tatmin düzeyi finansal memnuniyet olarak açıklanabilir. Bireyler finansal 

varlıklarını belirlemede, farklı bilgi ve tutumlara sahip oldukları için farklı finansal 

memnuniyet seviyelerine sahiptir (Öztürk ve Hazer, 2017). Yapılan bu çalışmada da 

kadınların yaşları, ailedeki birey sayısı ve aylık ortalama gelir düzeyinin yanı sıra finansal 

okuryazarlık düzeylerinin de finansal memnuniyetlerinin önemli bir yordayıcısı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Xiao ve Porto (2016) tarafından finansal eğitim ve finansal 

memnuniyet arasındaki aracı etkenlerin rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya 

göre; sübjektif finansal okuryazarlık, finansal davranışlar ve finansal yeterlilik endeksi 

değişkenleri, finansal eğitim ve finansal okuryazarlık arasında güçlü aracılardır. Ali ve 

arkadaşlarının (2015) Malezya’da 1957 çalışanın finansal memnuniyet düzeyleri üzerinde 

etkili olan faktörleri araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada ise finansal okuryazarlık ve 

paraya yönelik tutumların finansal planlamanın öncü belirleyicileri olduğu, finansal 

planlamanın da finansal memnuniyetin önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Škreblin, 

Kirbiš ve arkadaşlarının (2017) finansal okuryazarlık ve finansal memnuniyet arasındaki 

ilişkiyi incelemek amacıyla 900 kişi ile gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarına göre 

erkeklerin finansal okuryazarlık puanlarının ve finansal memnuniyet düzeylerinin kadınlardan 

daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca demografik değişkenlerin hem erkekler hem de 

kadınlar arasında finansal memnuniyet puanlarının önemli belirleyicileri oldukları 

gözlemlenmiştir. 

Finansal okuryazarlık kavramının bireyler ve toplum tarafından stratejik öneminin 

benimsenebilmesi için eğitim programları ve faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Finansal 

okuryazarlık düzeyinin geliştirilebilmesi, aşama gerektiren bir süreçtir. Bu bağlamda birey ve 
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örgütlerde; temel düzeyde finansal bilinç oluşturulmaya çalışılmalıdır. Finansal eğitimin 

finansal bilince dönüştürülebilmesi, ekonomik dengenin sağlanması, bütçeyi dolayısıyla 

harcamaların ve borçların yönetimini sağlayabilmeyi gerektirmektedir. Beraberinde birey ve 

toplumlarda oluşacağı öngörülen; borç/kredi ödeyebilme gücü, varlıklı bir gelecek için doğru 

amaçla kullanılabilen finansal davranışlar oluşturabilecektir. Dolayısıyla finansal fırsatlardan 

yararlanabilmeyi de öğrenen birey ve örgütler, geleceğe güvenle bakabilecektir. Toplumsal 

yaşamın her aşamasında ve her kesime sürekli ve kademeli olarak, finansal eğitiminin 

verilmesi daha refah bir ülke düzeyini de beraberinde getirecektir. 

Bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi ile finansal dışlanmışlığı azaltarak, 

bireylerin finansal piyasalara erişimi kolaylaştırabilir. Gelirin sadece harcamalar için 

kullanılmaması bireylerin tasarruf ve yatırımları için kaynak oluşturabilir. Finansal 

okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi aktif çalışma yaşamında ve emeklilik yaşamında refah 

düzeyinin korunmasını ve sürdürülmesini sağlayabilir. 

Bu çalışma kadınların finansal memnuniyetleri konusunda bir pilot çalışma niteliğindedir. Son 

yıllara ait gerek yabancı ülkelerde gerekse ülkemizde bu konuda benzeri çalışmaların 

yapılmamış olması bulunan sonuçları karşılaştırma açısından yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla 

farklı özellikteki örneklem gruplarıyla, farklı bölgelerde, farklı demografik, sosyo-ekonomik 

ve sosyo-kültürel özellikleri de kullanarak çalışmanın tekrarlanması, karşılaştırma imkanı 

sağlayacağı gibi yeni kullanılan değişkenlerin etkilerinin belirlenmesinde de yararlı olacaktır.  

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bir takım sınırlılıkları vardır. Bunlardan ilki; 

araştırma aynı sosyoekonomik ve kültürel özelliklere sahip kadınlar ile yürütülmüştür. 

Yapılacak olan yeni çalışmalarda farklı farklı bölgelerde farklı sosyoekonomik ve kültürel 

özelliklere sahip, çalışan veya çalışmayan, emekli olan bireylerin yanı sıra farklı ülkelerde 

yaşamını sürdüren kadınların finansal davranışları ve finansal memnuniyet düzeyleri 

karşılaştırılabilir. Ayrıca bu çalışma konuya bağlı olarak uygulanan anket soruları ile 

sınırlıdır. Planlanacak olan yeni çalışmalarda; bütçe idaresi, finansal davranış ve finansal 

memnuniyet düzeyini etkileyebilecek farklı sorular (finansal problemler, stres kaynakları, 

ülkenin ekonomik koşulları ve/veya  ailede finansal davranışlara ilişkin ölçekler vb.) ile 

konuya ilişkin  bilgi, tutum ve davranışlar ölçülebilir veya karşılaştırmalar yapılabilir. Bu 

çalışmanın konuya ilişkin yapılacak olan yeni çalışmalar için iyi bir alt yapı oluşturduğu 

düşünülmektedir. 
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Özet 
Üniversite yılları pek çok açıdan kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde bireyler mesleki bilgi 
ve beceri ile donanmalarının yanı sıra sosyal açıdan da farklı alternatiflere sahip 
olabilmektedirler. Sosyal Hizmet bireylerarası ilişkilerin oldukça yoğun olduğu mesleklerden 
birisidir. Bu nedenle üniversite yıllarında sosyal istenirliğin yüksek olması mesleki başarıyı 
yakalayabilmek açsından önem taşımaktadır. Sosyal istenirlik üzerinde etkili olan en önemli 
faktörlerden birisi de kişiliktir. Bu çalışma sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören 
öğrencilerin kişiliklerinin sosyal istenirlik düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 
yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile 
veriler toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini araştırmacıların kolaylıkla ulaşabilecekleri 
Karabük ve Kırıkkale Üniversitelerinin Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören öğrenciler 
oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 470 öğrenci anket 
formunu doldurmuştur. Çalışmada “İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği”, “Beş Faktörlü 
Kişilik Ölçeği” ile demografik bilgi formu veri toplama araçlarıdır. Elde edilen istatistiksel 
analizlere göre sosyal hizmet öğrenimi gören öğrencilerin, istenirlik düzeylerinin alt 
boyutlarından izlenim yönetimi ile öğrenim görülen sınıf ve üniversite, öz-aldatma alt boyutu 
ile cinsiyet ve yaşanılan yer değişkenleri arasındaki ilişki önemlidir. Sosyal hizmet bölümü 
öğrencilerinin sosyal istenirlik ölçeğinin alt boyutları olan izlenim yönetimi ve öz-aldatma alt 
boyutları üzerinde bağımsız değişkenlerin yordama düzeylerine ayrı ayrı bakılmıştır. Sosyal 
istenirliğin alt boyutlarından izlenim yönetimini, bağımsız değişkenlerden yaş, kişilik 
faktörlerinden yumuşak başlılık ve nörotiklik boyutlarının yordadığı belirlenmiştir. Bağımsız 
değişkenlerin sosyal istenirliğin ikinci boyutu olan öz-aldatmayı yordama düzeyleri 
incelendiğinde; beş faktörlü kişilik yapısından yumuşak başlılığının önemli bir yordayıcı 
olduğu saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: sosyal istenirlik, kişilik, üniversite öğrencileri, sosyal hizmet, sosyal 
istenirlik ve kişilik  
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AN INVESTIGATION OF EFFECTS OF PERSONALITY TRAITS ON SOCIAL 
DESIRABILITY OF SOCIAL WORK STUDENTS’ 

Abstract 
University years are critical in many aspects. In addition to equipping themselves with 
professional knowledge and skills, individuals have different social alternatives during this 
period. Social service is an occupation which involves very high interpersonal relations. 
Therefore, high desirability during university years is essential to achieving professional 
success. One of the most important factors that act on social desirability is personality. This 
study was conducted to determine the effect of personality on the levels of social desirability 
in university students attending the department of social service. In line with this objective, 
the data were gathered with the questionnaire form developed by the researchers. The study 
sample comprised the students attending the department of social service at Karabuk and 
Kırıkkale Universities easily accessible to the researchers. 470 students who agreed 
participate in the study voluntarily completed the questionnaire. “Two-Dimensional Social 
Desirability Scale”, “Big Five Personality Traits Scale” and the demographic information 
form were the data collection instruments used in the study. Statistical analysis revealed the 
significance of the relationships of impression management with university and year at 
university, as well as, of self-deception with gender and place of residence. The prediction 
levels of the independent variables on the impression management and self-deception 
subscales of the social desirability scale for social service students were investigated 
separately. The independent variable age and the personality traits agreeableness and 
neuroticism were found to predict the impression management subscale of social desirability. 
In addition, agreeableness was identified as an important predictor of the second subscale of 
social desirability, self-deception. 
Keywords: social desirability, personality, university students, social service, social 
desirability and personality 
Giriş 
Sosyal istenirlik “kişinin herhangi bir ölçme aracının maddelerini cevaplarken, kendisiyle 
ilgili doğru bilgiler vermek yerine kendini sosyal ve normatif anlamda olumlu biçimde 
göstermesi eğilimi” (Ellingson, Smith ve Sackett, 2001) olarak tanımlanmaktadır. Literatürde 
yer alan çalışmalar, bireylerin özellikle kişilik testlerinde kendileriyle ilgili doğruyu 
yansıtmayan, abartılı ve yanlış bilgiler verdiğini bildirmektedir (Hough, 1998). Sosyal 
istenirlik, ya kişinin yanlış olarak olumlu özellikleri kendine mal etmesi (kendini aldatma) ya 
da olumsuz özelliklere sahip olduğunu reddetmesi (başkalarını aldatma-izlenim yöntemi) 
şeklinde ortaya çıkmaktadır (Langdon, Clare ve Murphy, 2010). Yani sosyal istenirlik, kişinin 
kendisinin olumlu özelliklerini gösterme arzusudur. Yardımseverlik, uzun boylu olma gibi 
olumlu özelliklerin abartılması ve kilo ya da alkol tüketimi gibi olumsuz özelliklerin olandan 
daha az gösterilmeye çalışılması olarak ele alınmaktadır (Fleming ve Zizzo, 2011). 
Morgan (1980), sosyal istenirliğin pozitif ve karşılıklı etkileşimi başlatma ve sürdürme imkânı 
yarattığını belirtmektedir. Sosyal istenirlik; toplumsal süreçler, toplumsal arzulanabilirliğin 
geri bildirimine tepki vermek, kurallara ve ilgili hedeflere dayandırmak için kişinin bir 
davranış yaratma kabiliyetini ifade eder (Akbarinezhad, 2008).  
Sosyal istenirlik eğilimi, kişilik niteliklerini, tutumlarını ve davranışlarını değerlendirmekte 
olan öz-bildirimli ölçme araçlarına verilen cevaplarda potansiyel bir yanlışlık kaynağı olarak 
görülür ve kişilik ölçümünün ana uğraşlarından birisidir (Fisher, 1993; akt. Akın, 2010-a). 
Kişilik genellikle bir kişinin gözlemlenebilen davranışları ile onun bildirdiği öznel iç 
yaşantılarından oluşmaktadır (Sadock ve Sadock 2005). Sosyal istenirlik ve kişilik üzerine 
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yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur (Bäckström, Björklund, 2014; Bäckström, Björklund 
ve Larsson, 2009). Peterson ve arkadaşları (2010) öğrencilerin sosyal istenirlik ve kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sosyal istenirliğin, kişilik faktörleri ve öğrenci 
hazır bulunuşluğu arasındaki ilişkiyi kuvvetle dengeler ancak kişilik ve akademik başarı 
üzerinde küçük bir etkiye sahiptir. Sosyal istenirlik eğilimi, kişilik niteliklerini, tutumlarını ve 
davranışlarını değerlendirmekte olan öz-bildirimli ölçme araçlarına verilen cevaplarda 
potansiyel bir yanlışlık kaynağı olarak görülür (Akın, 2010-b). 
Genel Kişilik Faktörü (GKF) ve Genel Zeka (g) arasında, g'nin GKF'den bağımsız olmadığını 
gösteren, dikkate alınması gereken bir bağlantı olduğu bulunmuştur. Sosyal istenirlikle g 
arasında bir bağ bulunmamasına rağmen, GKF'nin sosyal istenirlikle bağlantılı olduğu 
görülmüştür. (Schermer ve Vernen, 2010) 
Sosyal istenirliğin bir kişilik niteliği olduğunu vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır. Kişilik 
niteliği olarak sosyal istenirlik, kişinin zaman veya duruma bağlı olmadan tutarlı bir biçimde 
sosyal istenirlikle meşgul olmasıdır. Araştırmacılar verilen soruları cevaplayan kişilerin 
belirsiz olduğu durumlarda, bir tepki şekli olarak sosyal istenirliğin azalmasının ilişkisini 
incelemiş ve bazı araştırmalarda (Paulhus, 1984; akt. Akın, 2010-a) azalmanın anlamlı 
bazılarında (Edwards, 1957; akt. Akın, 2010) ise anlamsız olduğu ortaya çıkmıştır. Deniz ve 
Kesicioğlu (2012) üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile ilgili yaptıkları çalışmada, 
sosyal istenirlik konusundaki duyarlılığın giderek değişiyor olabileceğini belirtmişlerdir. 
Bir meta-analiz araştırmada ise hem kişisel hem de grup uygulamalarında kendilerini sosyal 
bakımdan kabul görecek biçimde yansıtan kişilerin, kendilerini gerçekçi bir şekilde sunanlara 
göre kişilik testlerinden daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. (Viswesvaran & Ones, 
1999; akt. Akın, 2010-b). 
Sosyal hizmet insanların daha özgür ve daha güçlü olması için çaba harcamaktadır. Bu 
çabaları eğitim, araştırma ve uygulama ile bütünleştirerek topluma katkı sağlamayı 
hedeflemektedir (Işıkhan vd., 2016) Bu hedefleri kapsamında sosyal hizmet uzmanları çok 
farklı müracaatçı gruplar ile çalışmaktadır. Aile de bu gruplardan bir tanesidir. Sosyal hizmet 
uzmanı farklı kültür gruplarıyla ve aile sistemleriyle çalışırken kültürel ortamın aile 
sistemindeki bütün unsurlara ne yönden, nasıl etkilerde bulunduğunu dikkate alması söz 
konusudur. Ailenin fonksiyonelliğini onu oluşturan bireylerin fonksiyonelliğini tanımlayarak 
açıklayamazlar. Aile üyelerinin zeka düzeyleri, kişilik özellikleri, duygusal durumlarını göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir (Mavili Aktaş, 2004). Bu nedenle sosyal hizmet 
uzmanlarının müracaatçı gruplarla çalışmalarda bulunurken sosyal istenirlik düzeyinin 
farkında olması, karşısındaki kişinin kendini olduğu gibi mi yoksa daha farklı mı gösterdiğini 
anlaması gerekmektedir. Sosyal istenirlik hem çocuklarda, hem gençlerde, hem de 
yetişkinlerde önemli bir role sahiptir (Motl, McAuley & DiStefano, 2005). Sosyal istenirlik 
eğilimlerinin eğitim düzeyi yüksek bireylerde daha fazla olduğu bildirilmektedir. Bunun 
nedeni bu bireylerin hangi tepkilerin normatif anlamda uygun olduğuna ilişkin daha fazla 
farkındalığa sahip olmasıdır (Krysan, 1998). Yapılan literatür taramasında öğrencilerin sosyal 
istenirliklerini (Heine ve Lehman, 1995) ve kişilik özelliklerini (Deniz ve Kesicioğlu, 2012) 
belirleyen çalışmalara rastlanılmış ancak öğrencilerinin sosyal istenirlik ve kişilikleri 
arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir çalışma bulunamamıştır. Bu nedenle bu çalışma 
sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal istenirlik düzeyi ile kişilikleri arasındaki ilişkiyi 
incelemek üzere planlanmış ve yürütülmüştür. 
Method 
Sample  
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Çalışmanın everenini sosyal hizmet öğrenimi alan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda araştırmacıların kolaylıkla ulaşabilecekleri Karabük Üniversitesi ve Kırıkkale 

Üniversitesi Sosyal Hizmet programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri çalışmanın 

örneklemini oluşturmuştur. 2017 – 2018 öğretim yılında sosyal hizmet programına kayıtlı 

olan ve aktif olarak öğrenimlerine devam eden öğrenci sayısı Karabük Üniversitesinde 396, 

Kırıkkale üniversitesinde 150 olmak üzere toplam 546’dır. Çalışma kapsamında örneklem 

seçimine gidilmemiş tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ekim-Kasım 2017 tarihinde 

dört hafta içinde her iki üniversiteden çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 470 

öğrenci örnekleme alınmıştır.   

Süreç  

Araştırmanın verileri toplanmadan önce Karabük ve Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet 

Bölümleri ile görüşmeler yapılmış ve çalışmanın anket uygulama aşamasında gerekli olan 

izinler resmi olarak alınmıştır. Anket uygulaması sınıf ortamında gönüllülük esasına göre 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda her iki üniversiteden 76 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul 

etmemiştir. Yapılan ön değerlendirme sonucunda 28 anket formunun eksik ve yetersiz 

doldurulduğu tespit edilmiş olup, toplam 442 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada demografik bilgi formu, İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği (SİÖ) ve 5 faktörlü 

Kişilik Yapıları Ölçeği (KYÖ)  veri toplama araçları olarak kullanılmıştır.  

Demografik Bilgi Formu: Çalışmaya katılan üniversite öğrencileri hakkında bilgi edinmek 

amacıyla cinsiyet, yaş, sınıf, ailenin ortalama geliri, öğrenciye göre ailenin sahip olduğu gelir 

düzeyi, şu an kim/kimlerle birlikte yaşadıkları,  anne ve babanın öğrenim durumu, anne-

babanın birliktelik durumu gibi sorulardan oluşmaktadır. 

İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği (SİÖ): Bireyin kendini sosyal ve normatif anlamda olumlu 

biçimde sunma eğilimini belirlemek amacıyla Akın (2010) tarafından geliştirilmiştir. 

Başlangıçta 46 madde olarak geliştirilen ölçek daha sonra yapılan bir dizi çalışma sonrasında 

29 maddeye indirilmiştir. Toplam 29 maddeden oluşan ölçek beş basamaklı Likert dereceleme 

ölçeği (“1” Hiç uygun değil, “2” Uygun değil, “3” Biraz uygun, “4” Uygun, “5” Tamamen 

uygun) ile değerlendirilmektedir. Katılımcılar maddeleri beş basamaklı likert tipi ölçek 

üzerinden kendilerine en uygun olan seçeneği işaretleyerek doldurmaktadırlar. SİÖ’nün 

geçerlilik ve güvenirlik çalışması Akın (2010) tarafından 851 üniversite öğrencisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Akın (2010) tarafından iki boyutlu bir ölçme aracı geliştirmek 

amaçlandığı için Açımlayıcı Faktör Analizi  (AFA) temel  bileşenler  tekniği  ile oblik 

döndürme faktör çözümlemesi sonuçları 2 faktörle sınırlandırılmıştır. AFA soncunda toplam 
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varyansın % 64.5’ini açıklayan izlenim yönetimi ve öz-aldatma olarak adlandırılan 2 faktörlü 

bir yapı elde etmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı izlenim  yönetimi için .96 

ve öz-aldatma için .95 olarak bulunmuştur. SİÖ’nün test-tekrar test güvenirlik puanını  

belirlemek  için  ölçek,  21  gün  arayla  167  üniversite  öğrencisine  iki  kez uygulanmış ve 

test-tekrar test güvenirlik katsayıları izlenim yönetimi alt ölçeği için .83, öz-aldatma alt ölçeği 

için .79 olarak bulunmuştur.  SİÖ’inden alınan puanların yükselmesi sosyal istenirlik 

düzeyinin yükseldiğini göstermektedir.  

Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği (BFKÖ): Rammstedt ve John  (2007)  tarafından bireylerin diğer 

bireylerden farklı olan özelliklerini belirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu ölçek daha önce 

geliştirilmiş olan büyük beş envanterinin (44 maddeden oluşmakta) kısa versiyonudur. Kişilik 

Yapıları ölçeği beş alt boyuttan ve her alt boyutta iki madde olmak üzere toplam 10 maddeden 

ve beş faktörden oluşmaktadır. 5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5= Kesinlikle 

katılıyorum) seçenekleri ile değerlendirilmektedir. Beş faktör sırası ile “Dışadönüklük”, 

“Yumuşakbaşlılık”, “Özdenetimlilik”, “Nörotiklik”  ve  “Deneyime  Açıklık”  olarak  

isimlendirilmiştir. 

KYÖ’nin türk kültürüne uyarlama çalışması Horzum ve arkadaşları (2017) tarafından random 

olarak seçilen 218 lise öğrencisi ile yapılmıştır. Yapılan  açımlayıcı  faktör  analizi  

sonucunda  toplam  varyansın  %88,4’ünü açıklayan  ve  orijinal  formdaki  maddelerle  bire  

bir  örtüşen  5  faktörlü  bir  yapı  elde  edilmiştir. Ölçeğin beş faktörüne ilişkin güvenirlik 

değerleri (Cronbach  alfa) dışadönüklük  .88;  yumuşakbaşlılık  .81;  öz denetimlilik  .90; 

nörotiklik .85 ve  deneyime  açıklık  .84  olduğu bulunmuştur. İç tutarlılık güvenirlik 

değerlerinin.70’den yüksek olması, ölçeğin güvenirlik değerlerinin yüksek olduğunu yani 

tutarlı veriler ürettiğini göstermektedir (Horzum ve arkadaşları, 2017). 

Verilerin Analizi 

Anket formu ile toplanan bilgiler öncellikle "SPSS for Windows 21.0"  paket programına veri 

olarak girilmiştir. Ham halde olan veriler düzenlenmiş sayı ve yüzde dağılımları, ortalamalar, 

standart sapmalar hesaplanmıştır. 

Çalışmada, sosyal istenirlik boyutları ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin 

incelenmesinde “İlişkisiz Örneklemler t-test”, “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” ve 

“Çoklu Regresyon Analizi”nden yararlanılmıştır. Öğrencilerin sosyal sosyal istenirliğin iki 

boyutu (izlenim yönetimi ve öz-aldatma) ile cinsiyet ve öğrenim görülen üniversite arasındaki 

ilişkiye “İlişkisiz Örneklemler t-test”, öğrenim görülen sınıf, yaşadıkları yer ve kendilerine 

göre ailelerin sahip olduğu gelir düzeyi arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olup 

olmadığını ise “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” ile bakılmıştır. ANOVA analizi 
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sonucunda farklılık önemli bulunduğunda farklılığın hangi grup ya da gruplardan 

kaynaklandığı “Çoklu Karşılaştırma Testi (Tukey)” ile kontrol edilmiş ve sonuçlar tablolar 

halinde verilmiştir (Büyüköztürk, 2007: 67). 

Öğrencilerin izlenim yönetimi ve öz-aldatma (bağımlı değişken) sosyal istenirlikleri ile kişilik 

yapılarının alt boyutları olan “Dışadönüklük”, “Yumuşakbaşlılık”, “Özdenetimlilik”, 

“Nörotiklik”  ve  “Deneyime  Açıklık” (bağımsız değişkenler) arasındaki ilişki düzeyini ya da 

miktarını ve yönünü belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Bağımsız 

değişkenlerden; kişilik yapılarının alt boyutları olan “Dışadönüklük”, “Yumuşakbaşlılık”, 

“Özdenetimlilik”, “Nörotiklik”  ve  “Deneyime Açıklık” öğrencilerin sosyal istenirliğin iki 

boyutlarına (izlenim yönetimi ve öz-aldatma) hangi sırayla katkı sağladıklarını 

belirleyebilmek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi, sosyal 

bilimler alanında oldukça yaygın ve araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir istatistiksel 

yöntemdir. Regresyon analizi, bağımsız değişkenin veya değişkenlerin bağımlı değişkenin 

varyansını ne düzeyde yordadığına ilişkin çıkarım sağlamaktadır (Büyüköztürk, 2007: 98). Bu 

istatistiksel analizde iki veya daha fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni yordaması 

çoklu (multiple) doğrusal regresyon analizi olarak isimlendirilmektedir.   

 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Öğrencilerin 309 (%69.9) kız, 133 (%30.1) erkeklerden oluşmaktadır. Öğrenciler arasında 3. 

Sınıfta öğrenim gördüğünü belirtenlerin oranı %34.4 olup, bunu sırasıyla 2. Sınıf (%26.7), 1. 

Sınıf (%26.0) ve 4. Sınıfta (%12.9) öğrenimlerine devam ettiklerini belirtenler izlemektedir. 

Karabük üniversitesinde öğrenim gördüklerini belirtenlerin oranı (%71.0), Kırıkkale 

Üniversitesinde öğrenim görenlerden yaklaşık 3 kat fazladır. Öğrenim gördükleri şehirde 

yurtta kaldıklarını belirten öğrencilerin oranı (%69.9) yüksektir. Öğrencilerin yaşları 17 – 24 

arasında değişmekte olup ortalama 20 (S=1.55)’dir. Öğrencilerin %89,8’i ebeveynlerinin sağ 

ve birlikte olduğunu belirtmişlerdir. Ebeveynlerin öğrenim durumu incelendiğine hem anne 

(%50,9)hem de babalar (%31,0) arasında ilkokul  mezunu olduğunu belirtenlerin oranı 

yüksektir. 
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Tablo 1. Demografik Bilgiler 

Demografik Değişkenler N % Demografik Değişkenler N % 
Cinsiyet   Annenin öğrenim 

durumu 
  

Kadın 309 69,9 1. Okur-yazar değil 29 6,6 
Erkek  133 30,1 2. Okur-yazar 31 7,1 
Sınıf   3. İlkokul mezunu 225 51,5 
1. Sınıf 115 26,0 4. Ortaokul mezunu 64 14,6 
2. Sınıf 118 26,7 5. Lise mezunu 64 14,6 
3. Sınıf 152 34,4 6. Yüksekokul mezunu (2 

yıllık) 
5 1,1 

4. Sınıf 57 12,9 7. Üniversite mezunu 18 4,1 
Öğrenim Görülen 
Üniversite   8. Yüksek Lisans 1 0,2 

Karabük Üniversitesi 314 71,0 Babanın öğrenim 
durumu 

  

Kırıkkale Üniversitesi 128 29,0 1. Okur-yazar değil 5 1,2 
Yaşamını sürdürdüğü 
yer   2. Okur-yazar 14 3,3 

Aile ile birlikte 53 12,0 3. İlkokul mezunu 137 32,7 
Akraba yanında 7 1,6 4. Ortaokul mezunu 94 22,4 
Evde(kira) arkadaşlar ile 
birlikte 

71 16,1 5. Lise mezunu 90 21,5 

Evde (kira) tek başına 14 3,1 6. Yüksekokul mezunu (2 
yıllık) 

27 6,4 

Yurtta 297 67,2 7. Üniversite mezunu 50 11,9 
Öğrenciye göre ailenin 
sahip olduğu gelir düzeyi   8. Yüksek Lisans 2 0,5 

Yüksek 15 3,4 Anne-baba birlikteliği   
Orta 360 81,4 İkisi de sağ ve birlikte 397 89,8 
Düşük 56 12,7 İkisi de sağ ve ayrılar 18 4,1 
Çok düşük 11 2,5 Anne sağ, baba ölü 22 5,0 
   Anne ölü, baba sağ 4 0,9 
   Anne baba ölü 1 0,2 
Yaş (Ort.=20.12, S=1.55)      
Gelir (O=rt.=2814,50, 
S=1549,22) 

     

 

Sosyal hizmet öğrenimi alan öğrencilerin sosyal istenirlik düzeyleri üzerinde etkili olabilecek 

bağımsız değişkenler (cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, öğrenim görülen üniversite, 

yaşamlarını sürdürdükleri yer ve ailelerin gelirlerine ilişkin algı düzeyleri) arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler t-testi ve tek faktörlü varyans analizi 

uygulanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile izlenim yönetimi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamazken (t=-0.104, df=440, p>.05), öz-aldatma ile önemli bir ilişkinin (t=4.729, 
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df=440, p<.001) olduğu saptanmıştır. Öz-aldatma ile cinsiyet arasındaki anlamlı farklılığın 

kız (M=58,3, SD=9,4) öğrencilerin puanlarının erkek öğrencilerin (M=53,3, SD=11,6) 

puanlarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kız öğrencilerin sosyal 

istenirlik düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ile izlenim yönetimi (F=3.132, df=3–438, p<.05) 

arasındaki ilişki istatistiksel açıdan önemlidir. Birinci Sınıf öğrencilerin izlenim yönetimi 

puanları yüksek iken (M=43,9, SD=7,0), ikinci (M=41,9, SD=7,1) ve üçüncü (M=42,8, 

SD=7,3) sınıfta düşmekte, ancak dördüncü sınıfta (M=45,0, SD=6,5) tekrar yükselmektedir. 

Yapılan çoklu karşılaştırma testi (Tukey) testi sonuçlarına göre 2. Sınıf (M=41,9, SD=7,1) ve 

4. Sınıf (M=45,0, SD=6,5) arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Sosyal istenirliğin 

izlenim yönetimi boyutunun aksine öz-aldatma boyutu  ile öğrencilerin öğrenim gördükleri 

sınıf arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (F=1,921, df=3–438, p>.05). İzlenim yönetimi 

(t=2.661, df=440, p<.001)  ile örenim görülen üniversite arasındaki ilişkinin önemli,  öz-

aldatma (t=1.682, df=440, p>.05) ile olan ilişkinin ise önemsiz olduğu görülmektedir. 

Karabük üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin izlenim yönetimi puanları (M=43,7, 

SD=6,9), Kırıkkale üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden (M=41,7, SD=7,4) daha 

yüksektir. Tek faktörlü varyans analizi sonuçlarına göre öğrencilerin yaşadıkları yer ile 

izlenim yönetimi (F=2,181, df=4-437, p>.05) arasındaki anlamsız bir ilişki vardır. Ancak öz-

aldatma ile öğrencilerin yaşadıkları yer arasındaki ilişki anlamlıdır (F=3,263, df=4-437, 

p<.05). Bu anlamlılık çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre evde tek başına kalan 

öğrencilerin puanları (M=57,8, S=12,2) ile yurtta yaşayan öğrencilerin puanları (M=57,7, 

S=10,3), arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır (Tablo 2). 

Öğrencilerin, ailelerin sahip oldukları gelir düzeyi ile ne izlenim yönetimi (F=0.176, df=3-

438, p>.05) ne de öz-aldatma (F=1.834, df=3-438, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır (Tablo 2).   
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Tablo 2. Öğrencilerin İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Düzeyleri ile Bağımsız Değişkenler 
arasındaki Anlamlılık Testleri (t-testi ve tek yönlü ANOVA) 

Demografik Değişkenler N İzlenim Yönetimi Öz-Aldatma 
M SD M SD 

Cinsiyet  t=-0.104, df=440, 
p>.05 

t=4.729, df=440, 
p<.001*** 

Kadın 309 43,1 6,8 58,3 9,4 
Erkek  133 43,2 7,8 53,3 11,6 

Sınıf  F=3.132, df=3–
438, p<.05* 

F=1,921, df=3–
438, p>.05 

1. Sınıf 115 43,9 7,0 58,8 10,7 
2. Sınıf 118 41,9 7,1 55,9 9,5 
3. Sınıf 152 42,8 7,3 56,1 10,9 
4. Sınıf 57 45,0 6,5 56,3 9,5 

Öğrenim Görülen Üniversite  t=2.661, df=440, 
p<.01* 

t=1.682, df=440, 
p>.05 

Karabük Üniversitesi 314 43,7 6,9 57,3 10,0 
Kırıkkale Üniversitesi 128 41,7 7,4 55,5 11,2 

Yaşamını sürdürdüğü yer  F=2,181, df=4-
437, p>.05 

F=3,263, df=4-
437, p<.05* 

Aile ile birlikte 53 41,0 6,0 56,2 8,7 
Akraba yanında 7 41,3 7,7 58,3 8,5 
Evde(kira) arkadaşlar ile 
birlikte 

71 42,5 6,1 52,9 11,0 

Evde (kira) tek başına 14 45,4 6,7 57,8 12,2 
Yurtta 297 43,6 7,5 57,7 10,3 
Öğrenciye göre ailenin sahip 
olduğu gelir düzeyi 

 F=0.176, df=3-
438, p>.05 

F=1.834, df=3-
438, p>.05 

Yüksek 15 42,1 5,7 60,5 10,0 
Orta 360 43,2 6,8 57,0 9,8 
Düşük 56 42,8 8,1 54,3 11,6 
Çok düşük 11 42,8 13,1 55,5 18,5 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
 

Sosyal istenirliğin alt boyutları ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde; 

İzlenim yönetimi ile beş faktörlü kişilik boyutlarından yumuşak başlılık (r=25,p<.01), öz 

denetimlik (r=16,p<.01), nörotiklik (r=27,p<.01), deneyime açıklık (r=16,p<.01) arasında 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sosyal istenirliğin öz-aldatma boyutu ile 

sadece dışadönüklük (r=11,p<.01), yumuşak başlılık (r=13,p<.01), öz denetimlik (r=10,p<.01) 

arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Tablo 3.) 

 

 

 

 



 
 

 Sayfa 182 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

Tablo 3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlere ilişkin Korelasyon  
Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Yaş 1        
2. Dışadönüklük -,060 1       
3. Yumuşak 
Başlılık 

-,067 ,183** 1      

4. Öz Denetimlilik ,019 ,097* ,298** 1     
5. Nörotiklik ,046 ,094* ,267** ,164** 1    
6. Deneyime  
Açıklık 

,027 ,133** ,281** ,120* ,617** 1   

7. İzlenim Yönetimi ,088 ,080 ,254** ,156** ,274** ,160** 1  
8. Öz-aldatma -,052 ,105* ,128** ,101* ,032 ,009 ,582** 1 

*p<.05;**p<.01 

Sosyal Hizmet programında lisans öğrenimi gören öğrencilerin sosyal istenirliğin alt 

boyutlarından izlenim yönetimini, bağımsız değişkenlerden yaş, kişilik faktörlerinden 

yumuşak başlılık ve nörotiklik boyutlarının yordadığı belirlenmiştir. Yaş, yumuşak başlılık ve 

nörotiklik boyutları, izlenim yönetimi varyansının %13’ünü açıklamaktadır  (R=.353, 

R2=.125, F=10.348, p<.001). 

Standarize edilmiş regresyon katsayıları β (beta) değerleri arasında en yüksek olan değişken 

göreli olarak en önemli yordayıcıdır (Büyüköztürk, 2011:103). Standarize edilmiş regresyon 

katsayısına (β) göre, bağımsız değişkenlerin izlenim yönetimi üzerindeki göreli önem sırası 

nörotiklik (β=.24, p<.001), yumuşak başlılık (β=.19, p<.001) ve yaş (β=.09, p<.05) 

şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde ise 

her üç bağımsız değişkenin internet bağımlılığı üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğu 

bulunmuştur (yaş: t=2.019, p<.01; yumuşak başlılık: t=3.778, p<.001; nörotiklik: 

t=4.181,p<.001). 

Bağımsız değişkenlerin sosyal istenirliğin ikinci boyutu olan öz-aldatmayı yordama düzeyleri 

incelendiğinde; beş faktörlü kişilik yapısından yumuşak başlılığının önemli bir yordayıcı 

olduğu görülmektedir. Bağımsız değişkenler öz-aldatma boyutunun sadece %3’ünü 

açıklamaktadır.  Standarize edilmiş regresyon katsayıları β (beta) değerleri arasında beş 

faktörlü kişilik yapısından sadece yumuşak başlılık beta değeri yüksektir (β=.10, p<.05). T-

testi sonuçlarına göre de yumuşak başlılık ve  öz-aldatma arasında anlamlı bir ilişkinin 

(t=3.778, p<.05) olduğu belirlenmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Beş Faktörlü Kişilik Yapıları Değişkenlerinin İki Boyutlu Sosyal İstenirliği 
(İzlenim Yönetimi ve Öz-Aldatma)  Yordama Düzeylerine İlişkin Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Bağımsız 
Değişkenler 

İzlenim Yönetimi Öz-aldatma 
B Beta t Sig. B Beta t Sig. 

Constant 19,720  3,987 .000 51,038  6,721 .000 
Yaş ,42 ,09 2,019 ,04* -,28 -,04 -,865 ,39 
Dışadönüklük ,20 ,03 ,660 ,51 ,78 ,08 1,700 ,09 
Yumuşak Başlılık ,88 ,19 3,783 ,00*** ,68 ,10 2,053 ,04* 
Öz Denetimlilik ,29 ,06 1,319 ,19 ,46 ,07 1,349 ,18 
Nörotiklik 1,07 ,24 4,181 ,00*** ,11 ,02 ,291 ,77 
Deneyime  Açıklık -,24 -,06 -,962 ,34 -,30 -,05 -,771 ,44 

 R .353 .174 
R2 .125 .030 

R2 Adj. .113 .017 
F 10.348* 2.225* 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 
TARTIŞMA 
Çalışmada sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ve 

öğrenim gördükleri üniversite ile sosyal istenirliğin alt boyutlarından izlenim yönetimi 

arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Birinci sınıf öğrencilerinin izlenim 

yönetimi puan ortalaması yüksek iken, ikinci ve üçüncü sınıfta düşmekte, dördüncü sınıfta 

tekrar yükselmektedir. Elde edilen bu bulgu birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin diğer 

sınıflarda öğrenim gören öğrencilere göre yeni bir yaşam tarzına ve koşullarına uyum sağlama 

çabalarından ve yeni çevrede kendilerini kabul ettirmeye çalışmalarından ileri gelebilir. Şahin 

(2016) tarafından sporcu olan ve olmayan engelli bireylerin sosyal istenirlik düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; 15-19 yaş arasındaki katılımcıların en düşük sosyal 

istenirlik puanına sahip olduğu, yaş arttıkça sosyal istenirliğin arttığı, 31+ yaşta ise tekrar 

düştüğü belirlenmiştir. Sınıf değişkeni ile yaş değişkeni birbirine paralel değişkenlerdir. Sınıf 

arttıkça, yaş da artmaktadır.  Bu bakımdan Şahin’in çalışması bu çalışmadaki bulguları 

destekler niteliktedir. Üniversite eğitimi, bireylere öğrenim görülen alanın dışında yaşama 

dair hemen hemen her konuda görüş, fikir ve düşüncelerde değişimi tetikleyen bir süreç 

olduğu dikkate alınırsa, birinci sınıf öğrencilerin bu sürecin başında olmaları nedeniyle elde 

edilen bu bulgunun olağan olduğu varsayılabilir. Ancak dördüncü sınıfta izlenim yönetimi alt 

boyutunun puan ortalamasının tekrar yükselmesi öğrencilerin geleceğe dair beklentilerinin ve 

umutlarının belirsizliğinden kaynaklanabilir. Diğer taraftan öğrenim görülen üniversitenin de 

izlenim yöntemi puan ortalamalarının farklılık göstermesi (Karabük Üniversitesi: Ort=43.7, 
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S=6.9; Kırıkkale Üniversite: Ort=41.7, S=7.4) şehirlerin yaşam tarzı farklılıkarından 

kaynaklanabilir. 

Sosyal istenirlik ölçeğinin alt boyutlarından öz-aldatma ile katılımcıların cinsiyet ve yaşamını 

sürdürdüğü yer gibi demografik değişkenlerle olan ilişkisi önemlidir. Çalışmada kız 

öğrencilerin öz-aldatma puan ortalamaları erkek öğrencilerden daha yüksektir. Bu bulgu 

toplumda özellikle cinsiyet rolleri çerçevesinde kız öğrencilerin çeşitli baskı ve zorlanımlarla 

yüzleşmek zorunda kalmalarından dolayı toplumsal yaşamda görünürlüklerini arttırma çabası 

içerisinde olmalarından kaynaklanabilir. Alp (2012) ve Sağlam (2012) tarafından yapılan 

çalışmalarda ise kadın ve erkek katılımcılar ile sosyal istenirliğin iki alt boyutu açısından 

anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Alp’in çalışmasında, erkeklerin daha fazla puan 

ortalamalarına sahip olduğu, Sağlam’ın (2012) çalışmasında ise kadın çalışanların her iki alt 

ölçek puanlarının da daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bulgular arasındaki bu farklılık bu 

araştırmada örneklemin üniversite öğrencilerinden, Alp’in ve Sağlam’ın araştırmalarında ise 

çalışan ve emekli insanlardan oluşmasından kaynaklanmış olabilir. 

Öğrencilerinin yaşamını sürdürdükleri yer açısından evde arkadaşları ile birlikte kalan 

öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha düşük öz-aldatma puan ortalamasına sahip olmaları 

daha samimi ve benzer yaşam koşullarına sahip (aynı statü sahibi olan bireyler) olan 

bireylerle olmaları nedeniyle kendilerini kabul ettirme çabası içerisinde olmamalarından 

ortaya çıkabilir.  

Kişilik, insanoğlunun dünyaya gelmesi ile birlikte, diğer çevresel koşullarla etkileşim sonucu 

şekillenen ve zamana bağlı olarak değişime uğramayan bir bütündür. Bireyi diğer bireylerden 

ayıran ve aynı zamanda davranışlarına yol gösteren temelleri oluşturmaktadır.  

Bireylerin içinde yaşadıkları sosyal düzlemlerde diğer bireylerle olumlu ilişkiler kurabilmek 

için öncellikle kendisi ile ilgili bilgiler sunmak yerine toplumun beklentilerine uygun 

tepkilerde bulunabilmektedirler. Bu durum bireylerin çeşitli sosyal gruplar içinde kabul 

edilebilirliklerini arttırmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Sosyal Hizmet 

öğrenimi gören öğrencilerin sosyal istenirliğin alt boyutlarından izlenim yönetimini yaş ve 

kişilik faktörlerinden yumuşak başlılık ve nörotiklik alt boyutlarının varyansın %13’ü 

açıkladığı saptanmıştır. Bu durumda öğrencilerin yaşları, bireylerin kişilerarası işbirliğine 

katılımını ve bu işbirliğini onaylama derecesini ifade eden kişiliğin yumuşak başlılığı ile 

bireyin duygusal dengesizliği olup olmadığını ifade eden nörotizm boyutları izlenim 

boyutunun önemli yordayıcıları oldukları söylenebilir. Ayrıca kişilik alt boyutlarından 

yumuşak başlılığın sosyal istenirliğin öz-aldatma alt boyutunun tek yordayıcısı olması ise 

oldukça dikkat çekici bir bulgudur. Diener, Sandvick, Pavot, and Gallager (1991) yaptıkları 
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çalışmada sosyal istenirliğin belirli bir kişilik özelliğini temsil ettiğini vurgulamışlardır. 

Buradan hareketle sosyal düzlemlerde kendilerine yer edinebilmek ve kendisine değer verilen 

bireylerin sosyal ortamlardan kabul edinebilirliklerini arttırmak eğiliminde oldukları 

söylenebilir. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kişiliklerinin sosyal istenirlik düzeyleri 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada; öğrencilerin öğrenim gördükleri 

sınıf ile sosyal istenirlik ölçeği alt boyutu olan “izlenim yönetimi” arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Birinci Sınıf öğrencilerin izlenim yönetimi puanları yüksek iken, ikinci ve 

üçüncü sınıfta düşmekte, ancak dördüncü sınıfta tekrar yükselmektedir. 

Öz-aldatma alt boyutu ile öğrencilerin yaşadıkları yer arasındaki ilişki anlamlıdır. Bu 

anlamlılık çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre evde tek başına kalan öğrencilerin 

puanları ile yurtta yaşayan öğrencilerin puanları arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.  

İzlenim yönetimi ile beş faktörlü kişilik boyutlarından yumuşak başlılık, öz denetimlik, 

nörotiklik, deneyime açıklık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Sosyal istenirliğin öz-aldatma boyutu ile sadece dışadönüklük, yumuşak başlılık, öz 

denetimlik arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Çalışmamız için kıyaslama adına benzer çalışma olmaması, tüm çalışma sonuçlarının 

karşılaştırılmasını da zorlaştırmıştır. Bu açıdan çalışmanın tekrarlanabilir olması oldukça 

önemlidir 

Çalışmada incelenen sosyal istenirlik ve kişilik kavramlarıyla ilgili olarak daha önceden 

yapılan araştırmaların az olmasından dolayı, bu çalışma gelecekteki çalışmalar için ışık 

tutabilecek niteliktedir. Yapılan analiz bulguları sonucunda elde edilen sonuçlar bu alanda 

çalışan uzman, uzman yardımcıları, sosyal hizmet uzmanları ve konuyla ilgilenenler için 

yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma sadece sosyal hizmet öğrencileri yapılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda 

örneklem grubu daha da geliştirilip farklı bölümlerde okuyan öğrenciler de örneklem grubuna 

alınarak bölümler arası karşılaştırmalar yapılabilir. 

 

 

 

 



 
 

 Sayfa 186 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

KAYNAKLAR 

Akbarnezhad, I. (2008). Evaluation of the effectiveness of social skills training on self-esteem 

and responsibility of female high school students in the city of Kohgluye (Master thesis of 

consultation). Islamic Azad University, Science and Research of Khuzestan. 

Akın, A. (2010-a). İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik 

özelliklerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 771-784. 

Akın, A. (2010-b). Kendini Aldatma, Ankara:Nobel Yayın Evi, 1. Basım. 

Alp, Z. (2012). Çalışanların ve emeklilerin sosyal istenirlik ve öz-duyarlık açısından 

karşılaştırılması. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul. 

Bäckström, M., Björklund, F. (2014). Social Desirability in Personality Inventories. Journal of 

Individual Differences 35:144-157. 

Bäckström, M., Björklund, F. ve Larsson, M. R. (2009). Five-factor inventories have a major 

general factor related to social desirability which can be reduced by framing items neutrally. 

Journal of Research in Personality, 43, 335–344. 

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (7. Basım.). Ankara: 

Pegem A Yayıncılık.  

Deniz, Ü., Kesicioğlu, O.S. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin 

Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 

Dergisi (KEFAD) 13 (2): 1-13 

Diener, E., Sandvick, E., Pavot, W., & Gallager, D. (1991). Response artifacts in the 

measurement of subjective well-being. Social Indicators Research, 24(1), 35-56. 

Ellingson, J. E., Smith, D. B. ve Sackett, P. R. (2001). Investigating the influence of social 

desirability on personality factor structure, Journal of Applied Psychology, 86, 122–133 

Fleming, P. ve Zizzo, D. J. (2011). Social desirability, approval and public good contribution. 

Personality and Individual Differences, 51, 258–262 

Heine, S. J. ve Lehman, D. R. (1995). Social desirability among Canadian and Japanese 

students. The Journal of Social Psychology, 136(6), 777–779. 

Horzum, M. B., Ayas, T. ve Padır, M. A. (2017). Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Türk 

Kültürüne Uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 398-408. 

Hough, L. M. (1998). Effects of intentional distortion in personality measurement and 

evaluation of suggested palliatives. Human Performance, 11, 209–244. 



 
 

 Sayfa 187 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

Işıkhan, V., Erbay, E., Akçay, S. ve Ege, A. (2016). Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin 

mezuniyet sonrası gelecek planları: Ankara, Başkent ve Hacettepe üniversitesi örnekleri. 

Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 27(1), 7-24. 

Krysan, M. (1998). Privacy and the expression of white racial attitudes. Public Opinion 

Quarterly, 62, 506–544 

Langdon, P. E., Clare, I. C. H. ve Murphy, G. H. (2010). Measuring social desirability 

amongst men with intellectual disabilities: The psychometric properties of the Self- and 

Other-Deception Questionnaire—Intellectual Disabilities. Research in Developmental 

Disabilities, 31, 1601–1608. 

Mavili Aktaş, A. (2004). Aile terapisinde sosyal hizmet yaklaşımı. Aile ve Toplum 2 (7): 33-

43 

Motl, R. W., Mcauley, E., & Dıstefano, C. (2005). Is social desirability associated with self-

reported physical activity?Preventive Medicine, 40, 735–739. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.09.016 

Peterson, C. H., Casillas, A., & Robbins, S. B. (2010). The student readiness inventory and 

the big five: Examining social desirability and college academic performance. Personality and 

Individual Differences, 41(4), 663-673. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2006.03.006 

Rammstedt, B. ve John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10 -item 

short version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of research in 

Personality, 41(1), 203-212. 

Sadock B, Sadock V. Kaplan ve sadock klinik psikiyatri. In: Aydın H, Bozkurt A. (Eds). 2. 

Baskı. İstanbul: Güneş Kitapevi; 2005. 

Sağlam, A. (2012). Çalışanların ve yöneticilerin sosyal istenirlik ve özgünlük düzeylerinin 

karşılaştırılması. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul. 

Schermer, J. A. ve Vernen, P. A. (2010). The correlation between general intelligence (g), a 

general factor of personality (GFP), and social desirability. Personality and Individual 

Differences, 48, 187–189 

Şahin, E (2016). Sporcu ve sporcu olmayan bedensel engelli bireylerin özgüven ve sosyal 

istenirlik durumlarının karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yüksek 

Lisans Tezi, Bolu. 

 

 
 



 
 

 Sayfa 188 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

DİJİTAL MEDYADA GÖÇMEN SUNUMU 
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Özet 

Göç ve göçmen olgusu insanlık tarihi ile eşdeğerdir. Bireyler ister gönüllü isterse zorunlu 

olarak göç etme olgusuna tabi olsun göç, bir alandan diğer alana mekân değiştirmeyi 

gerektirmektedir. Göç aynı zamanda mekânı değiştirmenin yanı sıra kültürleşmenin ve 

kültürel çeşitliliğin de kökenlerinden biridir. Özellikle ötekinin tanımlandığı ve biz olgusunun 

öne çıktığı zaman dilimlerinde farklılıkların ve benzerliklerin temsil ve tanımlama alanı 

olarak işlevde bulunmaktadır. Göç olumlu özellikler taşıdığı gibi birçok olumsuz özellikleri 

de içinde barındırmaktadır. Kültürel çatışmadan şiddet eylemine kötülüklerin kaynağı olarak 

tarif etmeden toplumların varlıksal alanlarına saldırı noktasına kadar birçok alanda olumsuz 

yüklemelere sahiptir. Tarihin farklı dönemlerinde göç etme/ettirme iktidar-mağduriyet olgusu 

içerisinde tanımlanmıştır. İstek dâhilinde yapılan göçler ise göç edilen coğrafyanın sosyo-

ekonomik, politik, dini ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmıştır. Göç eden toplum, grup ve 

bireylerin kimliksel özellikleri hem getirdikleri hem de onlara yüklenen unsurlarla yeniden 

inşa edilmiştir. Bu bağlamda göç ve göçmenle ilgili tartışmalar toplumların öteki tanımlaması 

ve öteki karşısından kendini konumlandırması ile bağlı kalmıştır.  

Bununla birlikte ülkelerin kamusal ve politik gündemlerinin başat belirleyicilerinden olan 

medyanın konuya bakışı da önemli hale gelmektedir. Haberlerin üretim aşamasında belirli bir 

bakış açısı hâkimdir ve bu şekilde hazırlanıp sunulmaktadır. Bu önermelerden yola çıkarak 

çalışmada dijital medyada göçmenlerin sunumu incelenecektir. Farklı ülkelerden Türkiye’ye 

gelen ve geçici ya da kalıcı olarak yaşayan yabancı bireylerin medyada sunumu ve sunumu ile 

birlikte hangi unsurların kullanımının tercih edildiği, bir anlamda medya kuruluşlarının 

yaklaşımı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Çalışmada incelenen haberler söylem 

çözümlemesi yöntemiyle analiz edilecektir. Çalışmanın evreni, 1 Haziran 31 Ağustos zaman 

aralığında dijital medyada göçmenler ile ilgili yer alan haberler olup örneklemi ise 

hurriyet.com.tr haber sitesinde seçilen zaman aralığında yer alan ilgili haberlerdir.   

Anahtar Kelime: Göçmen, Söylem, Haber 
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Abstract 

Migration and migration are equivalent to human history. Immigration, whether individual, 

voluntary or forced to migrate, requires changing space from one area to another. Migration is 

also one of the origins of cultural diversity and cultural diversity. It is in particular functioning 

as a representation and description area of differences and similarities in the time periods 

defined by the other and in which our case stands out. Migration has many positive features as 

well as many negative features. Unless it is described as a source of evil for violent action 

without cultural conflict, it has negative loads on many areas, from the point of attack on the 

existential areas of communities. Immigration in different periods of history is defined as 

power - victimization. Immigration within the framework of the request has come to the 

forefront with the socio-economic, political, religious and cultural riches of the migrated 

geography. The immigrant society has been rebuilt with both the identity of the group and the 

individual as well as the elements that are loaded on them. In this context, debates about 

immigration and immigration have been tied to the other definition of societies and their 

positioning themselves in the face of the other. 

However, the view of the media, which is one of the main determinants of the public and 

political agendas of the countries, becomes important. In the production phase of the news, a 

certain point of view is dominant and prepared and presented in this way. From these 

proposals, the presentation of immigrants in digital media will be examined. The approach 

will attempt to bring a sense of media organizations from different countries as Turkey and 

from foreign individuals living temporarily or permanently in the preferred use of elements 

which together with the presentation and presentation in the media. The news analyzed in the 

study will be analyzed by the method of discourse analysis. The universe of the work is news 

related to immigrants in the digital media during the period of June 1, August 31, and the 

sample is related news in the selected time period on the news site of hurriyet.com.tr. 

Keywords: Immigrant, Discourse, News 
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GİRİŞ 

 

İnsanlarher dönemde daha iyi hayat şartları sağlamak amacıyla, şehirler, bölgeler, 

ülkeler ve kıtalar arasında hareket etmekte,bu hareketlilik ise göç ve göçmen gibi olguları 

ortaya çıkarmaktadır. Yeni bir olgu olmayıp tarihi insanlıkla başlatılan bu olgularda temel 

koşul, bir alandan başka bir alana mekân değiştirmeye dayanmaktadır. Mekân değiştirme 

hareketi ise o dönemin şartlarına göre kimi zaman gönüllülük kimi zaman ise zorunluluk 

esasına dayalı olarak yapılmaktadır. Gönüllülük ve zorunluluk şartları tarihsel dönemlerde 

sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarda farklılık göstermektedir.  

Mekân değiştirmeye bağlı olarak gelişentoplumsal hareketlilikküreselleşmenin de 

etkisi ise günümüzünen büyük sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu hareketlilikler doğu-

batı-kuzey-güney coğrafi alanların ve toplumsal yapıların özelliklerine göre bir süreç takip 

etmektedir. İletişim ve ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve toplumsal tabakaların her alanında 

bireyin katılabildiği göç, günümüzün temel durum tanımlaması olarak dikkat çekmektedir. 

Castles ve Miller’ın, (1993) tanımı ile “göç çağı”olan günümüzde savaşların şekil değiştirerek 

devam etmesi, göç ve göçmen olgusunu bitmeyecek bir yapıya dönüştürmektedir. Diğer 

taraftan gelişmiş ülkelerin cazibesi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zorlu şartları, 

Batı ülkelerini cazibe merkezi haline getirmekte ve göçün bireylerin istekleriyle yapılan bir 

eyleme dönüştürmektedir. Gelişmiş ülkelerin göç politikaları ve göçmenleri belirli şartlarla 

kabulü doğudan batıya hızlı bir göç güzergâhlarının oluşmasına neden olmaktadır.  

Diğer taraftan küreselleşme süreci hızı iletişim ve ulaşım teknolojileri gelişimi göç 

olgusunun da artırmaktadır. Her ne kadar ulus devletlerin savunma refleksleri öne çıksa da 

göç ve göçmen gündelik hayatın bir parçası haline gelmekte ve mülteci sorunu gerek ulusal 

gerekse uluslararası politik gündemin ana konularından bir tanesini oluşturmaktadır. 

Çağlayan’ın(2006: 89) belirttiği gibiküreselleşme süreci göç, göçün yapısı ve şekli üzerinde 

etkili olmakta ve yeni göç biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Örneğin uluslararası göçün politik 

biçimi, sanayileşmiş ülkelere doğru olan ekonomik temelli göçler, küresel ekonomi 

içerisindeki göçmen işgücübiçimi, uluslararası göçün yeni biçimleri, göçmenlerin göç ettikleri 

ülkelerdeki uyum sorunları küreselleşme süreciyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.Bu 

açıdan olgunun incelenmesi göçmenin sadece bir mekan değişiminden öte farklı grupların 

farklı amaçları ve boyutları ile toplumların her kesinimi ilgilendiren bir olgu haline 

gelmektedir. Diğer taraftan olgunun diğer yapılarla ilişkilendirilmesi göçün toplumsallıkla 

ilgilenen her yapının ilgi alanı haline getirmektedir (Kümbetoğlu, 2012: 49). 
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Türkiye özelinde bakıldığındaÜnal (2014: 68),Türkiye’nin göç verenbir yandan “göç 

alan” diğer yandan gelen göçmenlere “geçiş alanı” yaratan bir ülke konumuna geldiği ve daha 

kalıcı bir göçmen nüfusa ev sahipliği yaptığını söylemektedir. Bu yüzden, son yıllarda 

dünyada ve siyasal konjonktürdeyaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelere paralel olarak yeni 

nüfus hareketleri ile karşı karşıya kalmış olan Türkiye’nin sosyal, ekonomik, kültürel ve 

siyasal alanları dönüştürme gücüne sahip olan göçmenliğe ve göçmenlere dair bir perspektif 

geliştirme gereğini daha anlaşılır kılmaktadır.Özellikle Türkiye’ye dış göç hareketleri ile 

gelen göçmen nüfusun artışı, pek çok şehirde oldukça karmaşık bir yapıya neden olmaktadır. 

Bu noktada, hem niceliksel hem de niteliksel bir dönüşüm süreci içindeki Türkiye’ye gelen ya 

da sığınan bireyler, şehirlerde sosyal dışlanma, ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, 

ötekileştirme, kayıt dışı çalışma, yoksulluk gibi sorunlarla baş etmek durumunda 

kalabilmektedirler. Bu açıdan, yakın gelecekte uluslararası göç meselesiyle çok daha fazla 

karşı karşıya kalacak olan Türkiye’de insanların göçmen meselesine bakışları oldukça önemli 

bir konuya işaret etmektedir. Bu kaygılarla yola çıkılan çalışmada da, dijital medya 

haberlerinde göçmenlerin sunum biçimlerine odaklanılmıştır.  

 

Bir ‘Öteki’ Olarak Göçmenler 

Tüm toplumlar yabancılarını yani ötekilerini kendi yaratmakta ve bunu da kendine has 

yollarla yapmaktadır (Bauman, 2013: 30). Bu noktada, ötekiye atfedilen anlayışları “biz” 

tanımlanması üzerinden okumak önemlidir (Bilgin, 1994: 61). Çünkü dünya “biz ile “öteki” 

arasındaki ilişki üzerine kuruludur ve bu ikisi arasında derin ve büyük bir boşluk 

bulunmaktadır (Sözen, 1999: 29).Biz ve ötekiler yalnızca iki ayrı insan grubunu değil, aynı 

zamanda, tümüyle farklı iki tutum arasındaki “duygusal bağlanma/antipati”, “güven/kuşku”, 

“güvenlik/korku”, “işbirliği/çekişme” arasındaki ayrımı da temsil etmektedir (Bauman, 1998: 

51-52). Bu bağlamda özellikle şehirler, ötekilerin büyük oranda karşılaştıkları ortamlardır. Bu 

mekânlarda öteki, iki farklı şahsiyet olarak görülebilmektedir. İlk olarak kendisine 

benzemeyen biri olarak onu bir yere koyabilir. Bu durumdaki öteki “dışarlıklı” ile aynı 

anlama sahiptir. İkinci olarak kişiyi zihninde nereye koyacağını kestiremediği biri olarak 

nitelendirebilir. Bu nitelendirme daha çok kendi kimliğinden emin olmayan, geleneksel 

imgelerini yitiren ve henüz belirgin bir etiketi olmayanlara aittir (Sennett, 2013: 75). Yani bir 

anlamda toplumsal mekânda ötekiyle bir ilişki yaşanmakta, ancak bu ilişki ötekinin 

dışsallığıyla sınırlı kalmaktadır (Adugit, 2013: 16). 

Söz konusu bu durum bir öteki olarak görülen göçmenler için de geçerlidir. Uluslararası 

göç ve mülteciler sorunu kontrolsüzce ve yoğun şekilde gerçekleştiğinde hedef ülkelerde öteki 
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korkusu, etnik, dini ve sosyal şiddet gibi güvenlik tehditlerine dönüşebilmekte, siyasi, 

ekonomik ve sosyo-kültürel yapıları olumsuz etkileyebilmektedir (Deniz, 2014: 177). 

Özellikle biz algısının katı bir otoriterlikle kurulduğu yerlerde öteki yani benden/bizden farklı 

olan,biz algısını bozacak bir “tehdit unsuru” olarak görülmektedir (Paker, 2007: 1).Bu sebeple 

kimi zaman ötekiyle hiçbir şekilde ilişki kurulmaz ve uzak durulur, kimi zaman öteki, kendine 

benzetilmeye, asimile edilmeye çalışılır kimi zaman ise öteki “tehlikeli düşman” olarak 

kodlanarak“yok etmeye” çalışılır. Bu süreçte önyargı ve kalıplaştırma olguları da oldukça 

önemli değişkenlerdir. Bu doğrultuda, kendini biz olarak gören grup, öteki gruplara karşı 

önyargılarla, korkularla, kalıp yargılarla ya da işkencelerle grubun görünürlüğü yok edilmek 

istenmekte ya da gözdağı verilerek onları caydırmak amacı taşımaktadır (Ördek, 2012: 312). 

Bu tarz gruplara dayalı ötekileştirici tanımlamalar sonucunda ise, Gordon’un (1979: 41) 

belirttiği gibi, ortak düşmanlar yaratılmaktadır.  

Bu bağlamda, bir öteki olarak Türkiye’deki göçmenler önemli bir konuma sahiptir. Son 

dönemde Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin özellikle “geçicilik” ve “kalıcılık” durumları 

noktasındaki belirsizliğin yaratmış olabileceği bilinmezlik faktörü önemli bir konuya işaret 

etmektedir. Bu bilinmezlikle birlikte, yerel halkta güvenlik ihtiyacını kaygılandıran, 

ekonomik kaygıları artıranların artık ülkeden kovulmaları gereken öteki ya da düşman 

biçiminde tanımlamalar ortaya çıkmıştır (Ünal, 2014: 82-83). Durkheim tarafından formüle 

edilen “günah keçisi” kuramında olduğu gibi, bu bireylere yönelik şiddet zamanla kalıp 

yargılarla akılcı hale getirilmekte ve doğrulanmaktadır (Schnapper, 2005: 137). Bu olumsuz 

algı ve kalıp yargılar ise hem toplum hem de medya tarafından gündelik hayatta yeniden 

üretilerek pekiştirilmektedir. 

Medyada Göçmenlerin Temsil ve Sunumu 

Kamuoyu üzerindeki etkisi ve yönlendirmesi sebebiyle medya oldukça önemli bir 

konuma sahiptir. Medya temsilleri denince akla imajlar, anlatılar gelir ve bu temsiller haber 

metinleri, görseller, reklamlar, bloglar, sosyal medya araçları gibi içerikler üzerinden 

üretilmektedir. Temsil aslında içeriğin yeniden inşasını anlatmaktadır, gerçekliğin salt kendisi 

değildir. Bu yüzden haber ve gerçeklik arasındaki ilişki müphem ve tartışmaya açıktır. Çünkü 

temsil aynı zamanda seçme, ötekini ayrıştırma ve dışlamayı kapsar. Bu yönde, kamuoyunda 

bütünleşme, değerlerin yaratılmasında, gündelik hayatı tanımlamada medya temsilleri önemli 

bir role sahiptir. Temsilde ideoloji, başat bir konumdadır. Medya temsilleri cinsiyet, ırk, dini, 

etnik yapı gibi konularda eşitsizlik ve adaletsizliklerin yeniden üretimini kapsamaktadır. 

Temsil ve sunumlarla dışlama, kalıp yargılar üretme, asimile etme ve ötekileştirme stratejileri 

ile ideolojik anlamlar üretilmektedir (akt.,Şen, 2016: 233). 
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Hall’da (1999: 88) benzer şekilde anlatım yapısı yani temsilin, yansıtmaktan çok daha 

farklı bir kavram olduğu söyler. Ona göre temsil etme, aktif bir seçme ve sunma, 

yapılandırma ve biçimlendirme işini kapsar. Söz konusu olan, sadece anlamı aktarmak değil, 

aktif bir anlam verme sürecidir. Bu anlam, söylem yoluyla inşa edilir. Söylemler ise haber 

açısından, haber kuruluşlarının yapısına göre şekillenmektedir. Haber kuruluşlarının işleyiş 

özellikleri, haber çerçevelerinin oluşumunu belirlemekte, uzlaşıyla oluşturulan bu çerçeveler 

ise toplumsal anlamın dolaşımını sınırlandırmakta ve sonuç olarak bu sınırlandırılmış 

anlamlar toplumsal gerçekliğin inşasına yol açmaktadır (Dursun, 2004: 43). Medya tarafından 

toplumsal gerçekliğin inşa edildiği konulardan birini de göçmenler oluşturmaktadır. Keza 

günümüzde televizyon, gazete ve dijital medyada oldukça fazla miktarda yer almaya başlayan 

konulardan biri de göçmenlere ilişkin haberlerdir. Bu haberler kimi zaman göçmenlerin karşı 

karşıya kaldıkları ölüm, açlık, sefalet gibi olayları kimi zaman da göçmenlere yönelik 

olumsuz olay ve algıları içermektedir. Dolayısıyla göçmenlerin medyada farklı biçimlerde 

temsil edilmesi, toplumsal algının şekillendirilmesi ve yönlendirilmesini de beraberinde 

getirmektedir. Bazen bilgilendirici ancak çoğu zaman dışlayıcı ve ötekileştirici bir söylemin 

kullanıldığı haberlerde, göçmenlere yönelik egemen söylemler yeniden inşa edilerek 

güçlendirilmektedir. Özellikle kendini ifade etme olanağı bulamayan ve azınlık konumunda 

olan bireyler, gruplar ve topluluklar için söz konusu bu durum geçerli olmakta, temsiller 

görünen üzerinden değil, görünmesi istenenler üzerinden yapılmaktadır. 

Yöntem  

Çalışmada van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesinden yararlanılmıştır. Eleştirel 

söylem çözümlemesinin tercih edilmesinin nedeni, göçmenlerin dijital medya haberlerinde 

nasıl temsil edildiğini ve sunulduğunu çözümlemeye elverişli olduğu için tercih edilmiştir. Bu 

sebeple çalışmada, haberlerde göçmenlere ilişkin geliştirilen söylemlere odaklanılmıştır. 

Çalışmanın evreni, 1 Haziran-31 Ağustos zaman aralığında dijital medyada göçmenler ile 

ilgili yer alan haberlerdir. Örneklem olarak ise hurriyet.com.tr haber sitesinde seçilen ilgili 

haberlerle sınırlandırılmıştır. 

Analiz kapsamında seçilen haberlerin söylem çözümlemesi van Dijk’ın belirttiği makro yapı 

kategorileri çerçevesinde yapılacaktır. Böylelikle; haber başlıkları, haber girişleri (spotlar), 

ana olayın sunumu, ardalan/bağlam ile haber kaynakları ve tarafların değerlendirmesi 

yapılmaktadır. 

Haber Başlıkları 

Haber başlıklarında kullanılan sözcüklerin çözümlenmesiyle olayın o toplumda nasıl 

karşılandığı, nelere gönderme yaptığı ve bu sözcüklerin kullanılmasındaki amaç ve ideoloji 
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ortaya konulabilir (Aziz, 2011: 149). Haberin ana konusu çoğunlukla burada verildiği için 

okuyucu bu bölümlere göre haberin devamını okumaya karar vermektedir (van Dijk, 1983: 

35). 

“Akdeniz'de 6 ayda 914 göçmen yakalandı” (21.06.2018) 
 
“Son dakika... Türkiye'ye 3 milyar euro yardıma AB'den onay” (29.06.2018) 
 
“Akdeniz'de altı ayda 1400 sığınmacı öldü” (04.07.2018) 
 
“Van'da 309 kaçak göçmen yakalandı” (19.07.2018) 
 
“İzmir’de izdiham! Bebekler bile ezilme tehlikesi geçirdi…” (01.08.2018) 
 
“CHP'li Şahin: Misafir artık evine dönmeli” (17.08.2018)  
 
“Sürüklenen bottaki 37 kaçak kurtarıldı” (11.08.2018)  
 
“2028 yılında 5 milyon Suriyeli” (23.08.2018)  
 

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan haber başlıklarında temsil edilen aktörler kimi 

zaman “göçmen”, “sığınmacı” gibi kavramlar kimi zaman ise “Suriyeli”, “kaçak”, “misafir” 

gibi olumsuz, dışlayıcı, geçiciliğe vurgu yapan söylemlerle ön plana çıkarılmıştır. Bir 

anlamda başlıklar hakkında kimi zaman detaylar verilirken kimi zaman soyut düzeyde bilgiler 

verilmekte ve ‘ötekilerin’ olumsuz olarak nitelendirilebilecek detayları yer almaktadır (van 

Dijk, 2004: 46). Haber başlıklarında konu yeterli bir şekilde net olarak ifade edilmiştir. 

Başlıklarda kullanılan rakamsal ifadeler ikna edici unsur olarak gözlenmiştir. Olayın nedeni 

gibi bilgiler verilmediği için enformasyon eksiltimine gidildiği görülmektedir. Bunlar dışında, 

okuyucunun ilgisini çekmek adına başlıkların genelinde sayısal veri kullanımının da oldukça 

fazla olduğu gözlenmektedir. Başlıklarda kullanılan ifadeler olayları tam karşılamamakta ve 

ortak bir dil kullanımı gerçekleşmemektedir. Sığınmacı, kaçak ve ilginç şekilde misafir olgusu 

kavramı dikkat çekmektedir. Göçmen olgusu misafirlikten çok öte bir olgu olmasına rağmen 

olgu farklı alanlara çekilerek karışıklık oluşturulmaktadır.   

Haber Girişleri (Spotlar) 

Geleneksel bir haber metninde olayın özeti ve en önemli görülen vurguları bu bölümlerde 

verildiği için (van Dijk, 2004: 56) haber spotları/girişleri oldukça önemlidir. Bu bağlamda, 

gazeteler ideolojileri doğrultusunda haber girişlerinde okuyucuyu etkilemeye ve haberi 

okutmaya çalışmaktadır. 
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“SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz'de bu yılın başından 21 Haziran'a kadar gerçekleşen 
16 olayda 914 göçmen ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 9 göçmenin cansız bedenine 
ulaşıldığını açıkladı.” (21.06.2018) 
 
“Brüksel'de toplanan AB Zirvesi'nde, Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar euroluk 
yardım paketi kabul edildi.”(29.06.2018) 
 
“Avrupa mülteci politikalarında nasıl bir yol izleyeceğini tartışırken, Akdeniz'de umuda 
yolculukları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2018'in ilk altı ayında 1400'ü aştı.” 
(04.07.2018) 
 
“VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 309 göçmen 
yakalandı.” (19.07.2018) 
 
“İzmir'de, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli göçmen, geçici koruma 
kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı.” 
(01.08.2018) 
 
“CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler 
bayramlaşmak için ülkelerine gidip geri dönebiliyorlarsa artık güvenli bölgelere 
yerleştirilmeleri gerekir" dedi.” (17.08.2018)  
 
“Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 37 kaçak 
göçmen, motorları arızalanınca yardım istedikleri sahil güvenlik ekipleri tarafından 
kurtarıldı.” (11.08.2018)  
 
“‘Mağdur yabancı’ sayısı 4 milyona ulaşan ve dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi 
olan Türkiye, Afgan ve Iraklıların başı çektiği ‘uluslararası koruma’ başvurularında da 
Avrupa’da ilk üçe girdi.” (23.08.2018)  
 
Haber girişlerinde çoğunlukla habere konu olan olayların özetlendiği ve 5N1K kuralı 

kapsamındaki bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Ancak bu bilgiler “kaçak”, “kayıp”, 

“yakalanma”, “izdiham”, “yasa dışı” gibi olumsuz söylemler çerçevesinde kurgulanmakta ve 

manipüle edici bir dil kullanımıyla verilmektedir. Bunun karşısında, Türkiye’nin göçmenlere 

yardım etmesi ve bunun için yardım alması haber girişlerinde ön plana çıkarılmaktadır 

Ana Olayın Sunumu 

Şematik yapı unsurlarından birisi olan ana olay kategorisi, habere konu olan olayın sunulduğu 

kısımdır. Ana olayın sunumu çoğunlukla en önemli üst yapılardan olan haberlerin girişlerinde 

verilmektedir.  

“Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2018 yılı Akdeniz'de göçmen olaylarının istatistiklerini 
açıkladı. İlk 6 aya ait istatistiklere göre; ocak ayında 1, Şubat ayında 3, Mart ayında 4, Nisan 
ayında 2, Mayıs ayında 4, Haziran ayında 2 olmak üzere toplam 16 düzensiz göç olayı 
yaşandı.” (21.06.2018) 
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“Brüksel'de toplanan AB Zirvesi'nde, Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar euroluk 
yardım paketi kabul edildi. Zirvede Türkiye'ye mali yardımın ikinci diliminin bir an önce 
serbest bırakılması yönünde çağrılar vardı. Ancak İtalya bu konuda blokaj koydu. İtalya 
sabaha karşı ikna edildi, paket onaylandı.”(29.06.2018) 
 
“Bu yılın başından itibaren Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmak için yola çıkan 1405 
mülteci hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Cenevre'de yaptığı 
açıklamada, rakamın şu ana kadar tahmin edilenin yüzde 40 üzerinde olduğu 
vurgulandı.”(04.07.2018) 
 
“Merkez İpekyolu ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş 
yapan çeşitli ülkelerden 309 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişiyi 
gözaltına aldı.” (19.07.2018) 
 
“Konak'taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen 
Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların 
aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500'ü bulan göçmenler, 
işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı 
Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi.”(01.08.2018) 
 
“Milletvekili Suzan Şahin, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyelilerin 
sayısının 3.5 milyon olduğunu, Ramazan bayramında bayramlaşmak için 32 bin Suriyelinin 
Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçtiğini belirtti. Şahin Bayram sonrası sadece 3 bin 
200’ünün ülkesinde kaldığını belirterek şunları söyledi:“Kurban bayramında da 55 bin 
Suriyeli ülkesine bayramlaşmaya gitmek için talepte bulundu. Savaşın yarattığı güvensiz 
ortamdan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler bayramlaşmak için akrabalarının yanına 
Suriye’ye gidip geliyor. Sokakta vatandaş bizlere ‘bayramlaşmak için gidebiliyorlarsa 
demekki ülkeleri güvenli, neden biz hala vergilerimizle 3,5 milyon kişiyi besliyoruz’ diye 
soruyor.” (17.08.2018)  
 
“Kuşadası ilçesinde bugün saat 06.25’te, Güvercin Ada önlerinde, motor arızası nedeniyle 
sürüklenen lastik bottaki kaçakların yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. 
Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından yerleri tespit edilen lastik bottaki 23'ü 
Afganistan, 12'si Irak ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçağı kurtardı. Sahil 
güvenlik botuna alınan 13'ü erkek, 8'i kadın, 16'sı çocuk toplam 37 kaçak göçmen kıyıya 
getirildi. Kaçaklarla ilgili yasal işlemlere başlandı.” (11.08.2018)  
 
“HÜRRİYET, Göç İdaresi Müdürlüğü’nün son verileri ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 
(KDK) raporundan Türkiye’nin göç tablosunu derledi. Buna göre bu ay itibarıyla Türkiye’de 
barınma merkezleri ve kentlerde 3 milyon 545 bin 293 Suriyeliye geçici koruma statüsü 
verildi. Türkiye’de diğer yabancılar da ‘uluslararası koruma’ veya ikâmet izinleriyle 
barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 204 bin 288 kişiye düştü.” 
(23.08.2018)  
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Haberlerin ana olay sunumlarında, haber girişlerinin öne çıktığı görülmektedir. Olay 

gerekçeleri çoğunlukla haber girişlerinde verilmektedir. Ana olay sunumlarında, toplumsal 

gerçeklik haline getirilen, medya ve toplum tarafından üretilen olumsuz söylemlerin 

pekiştirildiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle haberlerin ana hatları, egemen bakış açısına 

göre konumlandırılmakta ve çerçevelenmektedir. Bu açıdan göçmenler  çoğunlukla ekonomik 

bir yük, sosyal sorunlara yol açan, yardıma muhtaç bireyler olarak temsil edilmektedir. Korku 

ve kaygı gibi olumsuz duygulara işaret eden temsiller, göçmenleri düzeni bozan ve tehlike arz 

eden düşmanlar olarak konumlandırmaktadır. Bu bağlamda, İnce’nin (2011: 182) de belirttiği 

üzere, aslında, biz açısından, ötekiyi tanımlayan en önemli özellik, “düzen bozma 

potansiyeli”dir. Biz, istikrarsızlık getirmeyecek olan, düzenin yeniden üretimini sağlayan ve 

toplumun var oluş amacına uyanı temsil ederken öteki, düzen bozma, istikrarsızlık getirme, 

düzenin işleyişini sağlayan gelenek, yasa, normların içini boşaltma potansiyeline sahip ve 

tehlikeli olanı temsil etmektedir. Bu yüzden öteki, biz açısından kendini güvende ve rahat 

hissettiği koşulları ortadan kaldıracak güce sahip “potansiyel düşman” olarak görüldüğü için, 

“korkulan” ve “kurtulunması gereken” olarak değerlendirilir. Dolayısıyla göçmenler ana olay 

sunumlarında biz algısında öteki olarak sunulmakta, düzeni bozan ve tehlike arz eden düşman 

kimliğiyle ön plana çıkarılmaktadırlar. Olayların tarafları kendi ideolojik perspektifinden 

hareketle olaya yaklaştıkları ortaya çıkmaktadır.  

 
Ardalan/Bağlam Bilgisinin Sunumu 
 
Ardalan/bağlam bilgisinin sunumunda, en önemli bilgilerin üst yapıda bulunduğu gerçeğinden 

yola çıkarak, olayın nasıl verildiği ve metinde detayların yer alıp almadığı 

gözlemlenebilmektedir. Bu noktada, haberin bağlamı daha kapsamlı olabilir, önceki olaylar 

ile bağlantı bulunabilir ya da olayın tarihsel boyutlarını içerebilir (van Dijk, 1988: 43, 54) 

 

“Türkiye'ye mali yardımın ikinci diliminin bir an önce serbest bırakılması yönünde çağrılar 
vardı. Ancak İtalya bu konuda blokaj koymuştu. Göçmen akımından en fazla etkilenen 
ülkelerden biri olan İtalya, ülkesine daha az göçmen gelmesini garanti almak adına blokajını 
sürdürüyordu. Ancak sabah saatlerinde İtalya ikna edildi. AB liderleri sabah saatlerinde 
Türkiye'ye sığınmacılar için vadedilen 3 milyar euroluk yardım paketini 
onayladı.”(29.06.2018) 
 
“Cuma günü Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeyi açıklarında mültecileri taşıyan bir balıkçı 
teknesinin alabolara olması sonucu 104 kişi hayatını kaybetti. Pazar günüyse Trablus'un 
doğusunda benzer bir facia meydana geldi, 114 kişi yaşamını yitirdi. IOM istatistiğinde yer 
almanyan son trajedideyse Pazartesi günü yaşandı ve yine Libya açıklarında bir şişme bottaki 
104 kişiden, 63'ü boğularak öldü.”(04.07.2018) 



 
 

 Sayfa 198 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

“Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. 
Koskoca İzmir'de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma 
tepki gösterdi.”(01.08.2018) 
 
“Sokakta vatandaş bizlere ‘bayramlaşmak için gidebiliyorlarsa demekki ülkeleri güvenli, 
neden biz hala vergilerimizle 3,5 milyon kişiyi besliyoruz’ diye soruyor.”  (17.08.2018)  
 
“Geçen perşembe günü, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmek 
için binlikleri lastik botun batmasıyla denize düşen 13 kişiden, 7'si çocuk 2'si kadın 9 Iraklı 
kaçak boğularak yaşamını yitirmiş, 1'i Suriyeli 3'ü Iraklı 4 kişi ise sağ 
kurtarılmıştı.”(11.08.2018)  
Çözümlenen örnek haberlere bakıldığında,haberlerde kimi zaman önceki olaylar ile bağlantı 

olarak devamlılığının kimi zaman ise arka planının yer aldığı görülmektedir. Ardalan/bağlam 

bilgisi genel olarak bir kaç cümleyle aktarılmıştır. İdeolojik bakışın etkili olduğu bazı 

haberlerde göçmenler birer sorun olarak işlenmektedir. Bu durum özellikle “bıktık”, “neden 

hala vergilerimizle besliyoruz” gibi söylemlerde oldukça açık bir şekilde görülmektedir. 

Ancak yine de haberlerin geneline odaklanıldığında ardalan/bağlam bilgisinin sınırlı düzeyde 

verildiği gözlenmektedir. 

Haberin Kaynakları ve Tarafların Değerlendirmeleri 

Haber kaynaklarını çözümlemede, haberde verilen kaynaklar haberin güvenilirliği açısından 

önemli unsurlardan sayılmaktadır.  

Bununla birlikte, hurriyet.com.tr gazetesinde yayımlanan sekiz haberin beşinde ajans 

Demirören Haber Ajansı ve birinde muhabir haber kaynağı olarak kullanılırken, iki haberde 

ise haber kaynağının verilmediği görülmektedir. Haber kaynağı bulunmayan iki haberin, 

dünya kategorisinde yer alan haberlerde yer aldığı görülmektedir. Olay taraflarının 

değerlendirmelerine bakıldığında ise incelenen haberlerdeçoğunlukla olay taraflarının olaya 

getirdikleri yorumlara rastlanılmadığı gözlenmektedir. 

Sonuç 

Ötekinin tanımlandığı ve biz olgusunun öne çıktığı göçmen olgusu,farklılıkların ve 

benzerliklerin temsil ve tanımlama alanı olarak işlevde bulunmaktadır. Bu yüzden, ülkelerin 

hem kamusal hem de politik gündemlerinin temel belirleyicilerinden olan medyanın konuya 

bakışı oldukça önemli bir konumdadır. Zira medya gündemi belirleme ve yönlendirme gücüne 

sahiptir. Yalnızca haber metinlerinde kullanılan söylem değil aynı zamanda, haberin veriliş 

şekli ve sıklığı da kamuoyundaki algıyı etkilemektedir. Bu noktada, haberlerin üretim 

aşamasında etkili olan bakış açısı ve anlatım yapıları ön plana çıkmaktadır.  

Dijital medyada incelenen haberlere bakıldığında, çoğunlukla kaçan göçmenlerin 

yakalanması teması üzerinde durulduğu ve dışlayıcı, ötekileştirici söylemlerin ağırlıkta 
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olduğu görülmektedir. Bu yönde, haber başlıklarında temsil edilen aktörlerin kimi zaman 

“göçmen”, “sığınmacı” gibi statülerle kimi zaman ise “Suriyeli”, “kaçak” gibi olumsuz, 

dışlayıcı, geçiciliğe vurgu yapan söylemlerle ön plana çıkarıldığı görülmektedir.Ayrıca haber 

başlıklarının konuyu yeterli bir şekilde net olarak vermemesi dikkat çeken başka bir konudur.  

Olayların özetlendiği ve 5N1K kuralı kapsamındaki bilgilerin yer aldığı haber 

girişlerinde bilgilerin “kaçak”, “kayıp”, “yakalanma”, “izdiham”, “yasa dışı” gibi olumsuz 

söylemler çerçevesinde kurgulandığı ve manipüle edici bir dil kullanıldığı görülmektedir. 

Haber girişlerinde öne çıkarılan diğer bir konu da, Türkiye’nin göçmenlere yardım etmesi ve 

bunun için yardım almasıdır. Ancak genel itibariyle haber girişlerinde göçmenler ya 

ötekileştirilmekte ya da edilgen ve muhtaç algısıyla sunulmaktadır.  

Benzer şekilde, haberlerin ana olay sunumlarında göçmenler,çoğunlukla ekonomik bir 

yük, sosyal sorunlara yol açan, yardıma muhtaç bireyler olarak temsil edilmektedir. Korku ve 

kaygı gibi olumsuz duygulara işaret eden temsiller, göçmenleri düzeni bozan ve tehlike arz 

eden düşmanlar olarak konumlandırmakta, egemen bakış açısını sürdürmektedir. Bununla 

birlikte, çözümlenen örnek haberlere bakıldığında, ardalan/bağlam bilgisinde genel olarak 

ideolojik bakışın etkili olduğu ve bazı haberlerde göçmenlerin sorun olarak işlendiği 

gözlenmektedir. Ardalan/bağlam bilgisinin sınırlı düzeyde verildiği haberlerde özellikle 

“bıktık”, “neden hala vergilerimizle besliyoruz” gibi söylemler ön plana çıkmaktadır. Ayrıca 

dijital medyada yayımlanan sekiz haberin beşinde ajans (DHA) ve birinde muhabir haber 

kaynağı olarak kullanılırken, iki haberde ise haber kaynağının verilmediği görülmektedir. 

Olay taraflarının değerlendirmelerine bakıldığında ise incelenen haberlerde herhangi bir 

yoruma rastlanılmadığı gözlenmektedir. 

Çalışma kapsamındaki incelemenin sonuçları, ana akım dijital haber medyası 

niteliğine sahip hurriyet.com.tr sitesinde yer alan göçmenlere ilişkin haberlerin varolan 

söylemleri ve temsilleri yansıttığı yönündedir.  
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BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİNİN DİJİTAL MEDYADA SUNUMU 
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ÖZET 

Bilim ve teknoloji haberleri toplumun genelini ilgilendirdiği için incelenmeye 

değerdir. Bilim ve teknoloji haberlerinin incelenmesi için hurriyet.com.tr ve 

yenicaggazetesi.com.tr haber sitelerinde yer alan 2018 yılının ilk 3 ayı analize tabi 

tutulmuştur. İncelenen dönem zarfında bilim ve teknoloji haberlerine hurriyet.com.tr haber 

sitesinin daha fazla yer verdiği görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Bilim, Teknoloji, Dijital Medya 

ABSTRACT 

Science and technology news is worth examining because it concerns the general 

public. For the review of science and technology news, the first 3 months of 2018 in the news 

sites of hurriyet.com.tr and yenicaggazetesi.com.tr were subjected to analysis. It was seen that 

hurriyet.com.tr news site gave more space to science and technology news. 

Keywords: Science, Technology, Dijital Media 

Giriş 

Belirli bir amaç için deneme yanılma yoluyla sistemli bir şekilde gerçek bilgiye 

ulaşmanın yanı sıra bilimin hizmet ettiği noktalar vardır. Bu noktada bilim ötekini anlama, 

yorumlama ve analiz etme olgusu üzerine odaklanmaktadır. Burada ön plana çıkan nokta ise 

bilimi fonlayan kişi ve/veya kuruluşların öncelik olarak elde edeceği artı değer yansımasıdır. 

Teknoloji ise teknik ve bilginin kuramsallaşmış ve süreklilik kazanarak toplumda ve bireyin 

hayatında değişim ve dönüşümlere neden olan bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Bilim ve 

teknik aynı zamanda bilmenin, keşfetmenin ve analiz etmenin beraber araçsallaştırıldığı bir 

alandır. Bu nedenle bilim ve teknoloji her geçen gün gelişen, değişen ve dönüşen bir alana 

karşılık gelmektedir. Diğer taraftan toplum ve birey, bu değişim ve dönüşümleri takip 

edebilecekleri alan ve araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bilimsel alan kendi yayın araçları ve 

sınırlı erişim olgusu ile ürettikleri yayın faaliyetleriyle epistemik cemaatlerine katkıda 

bulunmaktadırlar. Ancak toplumun diğer kesimlerinin bu alanda gelişmeleri takip etmeleri 

için akademik yayın ve bakış acısından daha farklı ortak bilgi haznesi ve birikimi üzerinden 
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yayıncılık yapacak unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yaşanan gelişmelerin kitle 

iletişim araçları olmaksızın takibi neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden bilim ve teknoloji 

haberlerinin toplumanasıl aktarıldığı ve hangi unsurlarla bu aktarımın desteklendiğinin 

incelenmesi gerekmektedir. 

Her farklı alan doğal olarak kendi uzman haberciliğini de beraberinde getirmektedir. 

Bilim ve teknoloji haberciliği de bu doğrultuda uzmanlık gerektiren bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kitle iletişim araçlarında bu olgu için ayrılmış alanlarda konu uzmanı medya 

mensupları olmalıdır. Bu bağlamda konu hakkında üretilen haber ve bilginin toplumsal 

işlevselliği açısından alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.Haber ve bilgi olarak 

konu seçiminden, kişi seçimine kadar nesnellik ve özgünlük açısından uzman kişiler 

üzerinden yapılması, muhabir, editörden yayın yönetmenine kadar her aşamada, bilgi ve 

tecrübe ile farklılık gerekmektedir. Çünkü bilim ve teknoloji haberleri belirli bir bilgi 

birikimini gerektiren ve sansasyonelden uzak ciddi bir anlatım gerektiren alandır. Aynı 

zamanda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler gündelik hayatı doğrudan etkilediği 

için haberlerin kaynağının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

Çalışmada bilim ve teknoloji haberlerinin dijital medya üzerinden incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bilim ve teknoloji haberlerinin dijital medyada incelenme nedeni, 

internetin, gazete, televizyon ve radyoyu bünyesinde barındırarak aynı zamanda bunlarla 

hibrit bir yapı oluşturmasıdır. Bunun yanı sıra dijital medyanın okuyucuya arşivi açık tutması 

ve benzer haberlere yönlendirme yapması da diğer etkenler arasındadır. Çalışmada yöntem 

olarak içerik çözümlemesi kullanılmaktadır. Çalışmada örneklem olarak hurriyet.com.tr ve 

yenicaggazetesi.com.tr haber siteleri alınmaktadır. Bu sitelerin ‘Bilim ve Teknoloji’ 

sayfalarında arşiv taraması yapma imkânı olduğu için örneklem olarak tercih edilmiştir. Söz 

konusu sitelerde bulunan 2018 yılının Ocak ayından itibaren başlayarak Mart ayının sonuna 

kadar yer alan haberler analiz edilecektir.  

Bilim İletişimi 

Bilim, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan alanları kapsayan bilim, gündelik hayat 

üzerindeki etkisi nedeniyle önemli bir olgudur (Congjuiko, 2017: 174). Bilimin toplumda 

önemli bir yeri olması ve birey, grupların onunla olan ilişkileri toplumun bilime bakış acısını 

ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bilimin kamuoyunda algılanışı ise sadece bilim 

insanlarının değil aynı zamanda toplumun bilime olan ilgisiyle ilgilidir. İktidarlar 

gelişmişlikle bağlantılı olarak bilimin toplumsal yapıda artırılması gerektiğine inanmakta ve 

politik, ekonomik ve sosyal grupların da kendileri için üzerinde çalıştıkları bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Entradas, 2015: 71-72). Bilim ile kamuoyu arasındaki bağlantıyı 
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kuran ise kamuoyunu oluşturan diğer unsurlardan öte kitle iletişim araçlarıdır. Bu durum da 

bilim iletişimi ve bilim gazeteciliği kavramlarının doğmasını ve alanda yeni bakış açılarının 

gelişmesini sağlamıştır.  

Bilim iletişimi kavramına kapsayıcı bir tanım getiren Dursun (2013: 220) sınırı 

“bilimsel ve teknolojik süreçler, süreçlere dair politikalar ile bu süreçleri gerçekleştiren bilim 

insanları ve diğer kurumsal yapıları sıradan insanlarla bağlantılandıran her türlü içeriği, 

özellikle medya aracılığıyla dolayımlandığı ve etkileşimin gerçekleştirildiği iletişim” şeklinde 

tanımlamaktadır. Özellikle medya aracılığıyla olan iletişimde toplumun büyük bir kesimi 

bilimsel ve teknolojik bilgiye medya kanalları sayesinde erişim sağlamaktadır. Bilim 

haberciliğine tarihsel olarak yaklaşıldığında ise 19. yüzyıl Victorya döneminde ilk kez The 

Atheneaum isimli dergide yer alan sanat ve politika ile harmanlanan yazı ile 

karşılaşılmaktadır (Gregory ve Miller, 1998: 79). 

Bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarda toplumsal ve doğa olaylarının (savaş, göç, 

doğal afet vb.) etkisi büyüktür. Toplumların yaşadığı keskin kırılmalar bilimsel ve teknolojik 

gelişmeleri zorunlu kılmaktadır. Bu noktada devletlerin bilim ve teknoloji alanında daha fazla 

zaman ve bütçe ayırdığı görülmektedir. I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler 

sonucunda II. Dünya Savaşında bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyiş negatif bir durum 

olarak ortaya çıkarak daha fazla insan kaybının yaşanmasına yol açmıştır. Soğuk Savaş 

döneminde ve günümüzde ise caydırıcı bir özellik olarak ve bilhassa ekonomik güç olarak öne 

çıkmaktadır. Doğa olaylarıyla mücadele noktasında öne çıkan ülkelerden olan Japonya ise 

aktif deprem bölgesi konumunda olmasından dolayı yenilikçi ev teknolojileri geliştirerek, 

insan kaybını minimum seviyede tutması sayesinde maddi-manevi kaybı azaltan pozitif bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye özelinde de bakıldığında yine bilim ve teknoloji 

alanındaki yatırımların kırılmalar soncunda ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin Türkiye 

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1960 Askeri Darbesi sonrası 

kurulmuştur.  

 

Bilim-Teknoloji Gazeteciliği 

Bilim ve teknoloji gazeteciliğini, bilim ve teknoloji alanlarındaki yaşanan 

gelişmelerin, bir bilim insanından toplumun tüm kesimlerine varıncaya dek anlaşılabilir bir 

şekilde ve konuların sınıflandırılarak kamuoyuna aktarılması (Schafer, 2011: 1) şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Bilim ve teknoloji haberciliğinin toplumun bilimsel gelişmeleri 

anlamasını, takip edebilmesini ve sahadaki usulsüzlüklerin kontrolü gibi işlevleri vardır. 

Ayrıca en yeni uygulamaları teşvik edebilir ve bilim-teknoloji alanında kültürel bir birikim 
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oluşturabilir (Congjuiko, 2017: 174). Bilim ve teknoloji gazeteciliğinin amacı ise bilimsel 

araştırmaların sonuçlarını ve teknolojik yeniliklerin kamuoyuna aktarmaktır (Schafer, 2011: 

1). 

Wulf (2010: 92), günümüz teknolojik toplumlarında sorumlu bir vatandaş olabilmek 

adına herkesin az da olsa bilim ve teknoloji bilgisine ihtiyaç duyduğunun altını çizer. Bu 

yüzden bilim ve teknoloji gazeteciliği gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler için de 

büyük önem taşımaktadır. Toplumlar bilimsel topluluklarının çabalarından yani bilim ve 

teknoloji sistemindeki ilerlemelerden haberdar olup faydalanacaklarsa, bu konularda rapor 

vermek için uzman gazetecilere ihtiyaçları vardır (Lublinski vd., 2014: 4).  

Bilim ve teknoloji gazeteciliği, ister bir dağ köyünde isterse kentsel bir 

alandakikafeteryada olsun, günün her saatinde, yer ve zamandan bağımsız bir şekilde her gün 

yayılan ayak izinden dolayı önemlidir. Karmaşık kavramları sıradan kelimelerle açıklayarak, 

bilim ve teknoloji haberciliği vatandaşların harekete geçmesini ve tepki vermesini, bilim ve 

teknoloji konularında bilinçli seçimler yapmasını ve süreç içinde daha iyi kişiler ve bilinçli 

vatandaşlar olmasını sağlar (akt. Congjuiko, 2017: 172). 

Sanat ya da din gibi, bilim ve teknoloji de toplumun dünyaya yönelişinin ifadeleridir 

ve bu nedenle de siyasetten ayrı düşünülemez (van Dijck, 2003: 182). Bu anlamda eleştirel bir 

bakış geliştiren Erdoğan, (2007: 20) kitle iletişim araçlarında sunulan bilim ve teknoloji 

haberleri, egemen karakteri siyasal, ekonomik ve kültürel pazarlar için işlev gören bir unsur 

olarak değerlendirmektedir.  

Günümüzde artan bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kitle iletişim 

araçlarının tamamında konuya ilişkin özel olarak yer ve zaman ayrılmıştır. Bunun sonucunda 

da bilim ve teknoloji haberciliğinde uzmanlığa ihtiyaç artmış ve üniversitelerde bu alana 

ilişkin ‘Bilim ve Teknoloji Muhabirliği’ gibi özel derslerin programa eklenmesine yol 

açmıştır. Medya kuruluşunda Bilim ve Teknoloji alanında uzmanlaşan muhabirlerin 

bulunması hazırlanan haberlerin kalitesini arttırdığı gibi gazetecinin, kendi alanında uzman 

kişiler ile geliştirdikleri ilişkilerle de özel haberlere imza atabilme fırsatı oluşturur.  

Yöntem 

Çalışmada yöntem olarak içerik çözümlemesi kullanılmaktadır. İçerik çözümlemesi, 

sözel, yazılı veya resimlerin içerdiği mesajı nesnel ve sistematik bir şekilde 

kategorilendirmeye yarayan bilimsel bir araştırma yöntemidir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). 

Çalışmanın evreni 2018 yılının ilk üç ayında dijital medyada yer alan tüm bilim ve teknoloji 

haberleridir. Örneklemi ise incelemeye dâhil edilen hurriyet.com.tr ve yenicaggazetesi.com.tr 

haber sitelerinde seçilen dönem içerisinde yer alan bilim ve teknoloji haberleridir. 
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Araştırmada temel olarak aşağıda sıralanan 3 soruya yanıt aranmaktadır: 

Bilim ve teknoloji haberlerinin hazırlayanı ve kaynağı belirtiliyor mu? 

Bilim ve teknoloji haberlerinde en çok yer alan konular nelerdir? 

Bilim ve teknoloji haberleri sonuçlanmış çalışmalar üzerinden mi hazırlanıyor yoksa 

devam eden projelerden mi? 

Bulgular ve Yorum 

Haberlerin İncelediği İnternet Haber Sitesi 

Tablo 1. Haberin incelendiği site 
 
 Sayı Yüzde Geçerli yüzde 

 
Hürriyet 94 65,7 65,7 
Yeniçağ 49 34,3 34,3 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Gazetelerin internet siteleri incelendiğinde hürriyet.com.tr’de toplam 94 bilim ve 

teknoloji haberi yer alırken, yenicaggazetesi.com.tr’de 49 haberin yayımlandığı 

görülmektedir. Buradan hareketle Hürriyet Gazetesi’nin bilim ve teknoloji haberlerine 

Yeniçağ Gazetesi’ne göre daha ağırlık verdiğini söylemek mümkündür. 

 
Tablo 2. Haberin Konusu 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Bilgisayar Teknolojisi 2 1,4 1,4 
Tıp 17 11,9 11,9 
Yapay Zeka 14 9,8 9,8 
Mobil 12 8,4 8,4 
Sosyal Medya 5 3,5 3,5 
Enerji 1 ,7 ,7 
Teknoloji Firması 21 14,7 14,7 
Blockchain 21 14,7 14,7 
Diğer 17 11,9 11,9 
Turnuva,Etkinlik 12 8,4 8,4 
Uzay Bilimleri 7 4,9 4,9 
Genel Teknoloji 11 7,7 7,7 
Patent 3 2,1 2,1 
Toplam 143 100,0 100,0 
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Gazetelerin haber sitelerindeki yayınlanan haberlerin konusuna bakıldığında teknoloji 

firması ve blockchain ile ilgili gelişmelerin yüzde 14,7’lik bir oranla en çok haber konusu 

olduğu görülmektedir. Bunların ardından sırasıyla tıp yüzde 11,9, mobil telefon teknolojisi 

yüzde 8,4,  yapay zeka yüzde 9,8, sosyal medya yüzde 3,5 ve yüzde 1,4’lük oranla bilgisayar 

teknolojileri haberleri gelmektedir. Yüzde 11,9’luk kısım ise diğer bilim ve teknoloji konuları 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Buna göre haber sitelerinin teknoloji firması, blockchain ve tıpla 

ilgili gelişmelerin bilim ve teknoloji haberlerinde ilgisini çektiği söylenebilir. 

Tablo 3. Haberlerde kaynak gösterimi 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 
Var 115 80,4 80,4 
Yok 28 19,6 19,6 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
İki haber sitesindeki haberde kaynak gösterimi ele alındığında haberlerin yüzde 

80,4’ünde kaynak belirtildiği tespit edilirken, yüzde 19,6’lık kısımda kaynak gösterilmediği 

tespit edilmiştir. Bu verilere göre bilim ve teknoloji haberlerinde kaynak gösteriminin 

önemsendiğini ifade etmek mümkündür. 

Haberlerde Yer Alan Görseller 

Tablo 4. Haberde yer alan görsel 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 
Var 142 99,3 99,3 
Yok 1 ,7 ,7 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Bilim ve teknoloji haberlerinde görsel öge kullanımı incelendiğinde haberlerin 

neredeyse tamamında görsel ögelerin yer aldığı görülmektedir. İncelenen haberlerin yalnızca 

bir tanesinde görsel ögeye rastlanılmamaktadır. Görsel ögelerin neredeyse haberlerin 

tamamında yer alması olumlu bir bulgu gibi gözükmektedir. Çünkü haberin okuyucu 

tarafından anlaşılmasında ve hatırlanmasında kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Bucci ve Saracino 

İtalya’da yaptıkları üç saha araştırmasında (2014, 2015, 2016), katılımcıların metin ile ilgili 

sorulara cevap vermekten ziyade, bilimle ilgili görüntülerin tanınmasında genel olarak daha 

başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır (2016, 812). 
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Tablo 5. Haberde yer alan görsel sayısı 
 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Bir 115 80,4 80,4 
İki 16 11,2 11,2 
Üç 3 2,1 2,1 
Dört  ve üzeri 8 5,6 5,6 
Yok 1 ,7 ,7 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Haberlerde kullanılan görsel ögeler nicelik bakımından ele alındığında haberleri yüzde 

80,4’ünde tek bir fotoğraf yer alırken, yüzde 11,2’sinde iki, yüzde 5,6’sında dört ve üzeri, 

yüzde 2,1’lik kısımda ise 3 görsel unsur bulunmaktadır. Buradan hareketle haberin en önemli 

unsurları arasında yer alan fotoğrafın bilim ve teknoloji haberlerinde de dikkate alındığı 

görülmüştür. 

Tablo 6. Haberde yer alan görselin içeriği 
 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 

İnternet görseli 104 72,7 72,7 
Kaynağın fotoğrafı 16 11,2 11,2 
Haberin geçtiği yer-haberin 
nesnesi 22 15,4 15,4 

Görsel yok 1 ,7 ,7 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Bilim ve teknoloji haberleri oluşturulurken kullanılan görsellerin içeriği 

incelendiğinde genellikle internet görsellerinin tercih ettiği görülmektedir. Haberlerin yüzde 

72,7’sinde internet görseli yer alırken, yüzde 15,4’ünde haberin geçtiği yer ve haberin nesnesi 

ile ilgili fotoğraf, yüzde 11,2’lik kısımda ise haberin kaynağının görselinin bulunduğu tespit 

edilmiştir. 
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Dijital Medyanın Sunduğu İmkanların Değerlendirilmesi 

Tablo 7. Haberde güncelleme 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 
Var 28 19,6 19,6 
Yok 115 80,4 80,4 
Total 143 100,0 100,0 

 
Dijital medyanın sunmuş olduğu imkanlar arasında yer alan haberin güncellenebilir 

olması durumu sadece hürriyet.com.tr sitesinde bulgulanmıştır. Milliyet.com.tr haberlerde 

güncelleme yapılmamakta veya yapılsa da bu durum belirtilmemektedir. 29 haberin 

incelendiği hürriyet.com.tr sitesinde 18 haberde güncelleme yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 8. Haberde etiket kullanımı 
 Sayı yüzde Geçerli yüzde 

Toplam 
Var 73 51,0 51,0 
Yok 70 49,0 49,0 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
İncelenen haberlerin yaklaşık olarak yarısında etiket kullanımına yer verildiği 

görülmektedir. Haberlerde bağlantı paylaşımına ise yer verilmediği görülmektedir. Geleneksel 

medyanın aksine dijital medyanın artı bir özelliği olan bu durum okuyucu sitede tutmaya 

yönelik tercih edilmektedir. Sunulan haber ile ilgili farklı bir durum ya da benzer bir haberin 

bağlantısına yer verilerek okuyucu yeni bir habere yönlendirilmektedir.  

Tablo 9. Haberde reklam 
 sayı yüzde Geçerli yüzde 

 
Var 121 84,6 84,6 
Yok 22 15,4 15,4 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Haber metni içerisinde reklama yer verilen haber sayısı 121 haber ile yüzde 84,6 

oranındadır.Reklama yer verilmeyen haber sayısı ise 22 haberdir ve oranı yüzde 15,4’tür. 

Burada özel olarak belirtmek gerekir ki haber metninin dışında yer alan reklamlar 

değerlendirilmeye alınmamıştır çünkü günümüzde neredeyse her sitede reklamlar yer 

alabilmektedir. Bu yüzden sadece haber metninde paragrafların arasında yer alan reklamlar 

değerlendirilmeye alınmıştır.  
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Haberlerin İncelendiği Zaman Dilimi 

Tablo 10. Haberin incelendiği ay 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 

Ocak 46 32,2 32,2 
Şubat 47 32,9 32,9 
Mart 50 35,0 35,0 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Haberlerin analiz edildiği periyot içerisinde mart ayında 50 haber ile en çok haberin 

okuyuculara sunulduğu görülmektedir. İkinci sırada 47 haber ile şubat ayı üçüncü sırada ise 

46 haber ile ocak ayı gelmektedir. 

Tablo 11. Haberlerin incelendiği gün 
 Sayı Yüzde Geçerli yüzde 

 

Pazartesi 26 18,2 18,2 
Salı 16 11,2 11,2 
Çarşamba 32 22,4 22,4 
Perşembe 20 14,0 14,0 
Cuma 29 20,3 20,3 
Cumartesi 5 3,5 3,5 
Pazar 15 10,5 10,5 
Toplam 143 100,0 100,0 

 
Bilim ve teknoloji haberlerinin haftanın hangi günlerinde okuyuculara daha yoğun bir 

şekilde sunulduğunu ortaya çıkarmak üzere hazırlanan soruda en çok çarşamba günlerinde 32 

haber ile yüzde 22,4, oranında ardından cuma günleri 29 haber ile yüzde 20,3 ve en az haberin 

verildiği gün olarak ise 5 haber ile yüzde 3,5 oranında cumartesi gününün olduğu 

görülmektedir. Hafta içinde bilim ve teknoloji haberlerine ağırlık verildiği hafta sonunda ise 

çok fazla yer verilmediği bulgulanmaktadır. 

Tablo 12. Haberlerin zaman bakımından temsili 
 Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

 
Geleceğe yönelik 51 35,7 35,7 
Mevcut durum 92 64,3 64,3 
Toplam 143 100,0 100,0 
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Bilim ve teknoloji haberlerinde içeriğe bakıldığında haberlerin mevcut duruma ilişkin 

gelişmelerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Toplamda haberlerin yüzde 64,3’ü 

mevcut durumla ilgiliyken, yüzde 35,7’lik kısmı geleceğe yönelik çalışmalardan 

oluşmaktadır. 

Tablo 13. Haberlerin hazırlanmasındaki zamansal durumun siteler arası karşılaştırılması 
 
 haber Toplam 

Geleceğe yönelik Mevcut durum 

Haberin yayınlandığı site 
Hürriyet 33 61 94 
Yeniçağ 18 31 49 

Toplam 51 92 143 

 
Haberlerin hazırlanış amacının siteler arasında karşılaştırılmasında ise geleceğe 

yönelik haberlerin yaklaşık olarak üçte birlik bir kısma işaret ettiği görülmektedir. 

Sonuçlanmamış araştırmaların ve çalışılmaya devam teknolojik gelişmelerin haberleştirilmesi 

sakıncalıdır. Çünkü bireylere boş yere umut aşılayabilir.  

 
Tablo 14. Haberde kaynak gösteriminin karşılaştırılması 
 Haberde kaynak Toplam 

Var Yok 

Haberin yayınlandığı site 
Hürriyet 69 25 94 
Yeniçağ 46 3 49 

Toplam 115 28 143 

 
İki haber sitesi incelendiğinde yenicaggazetesi.com.tr’de yer alan haberlerin neredeyse 

tamamında haber kaynağının kullanıldığı görülmektedir. Hürriyet.com.tr’de ise kaynak 

kullanımı Yeniçağ’a göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucuna göre Yeniçağ’da 

haberlerde kaynağın yer almasının daha çok önemsendiğini söylemek mümkündür. 

Tablo 15. Haberde etiket kullanımının karşılaştırılması 
 Haberde etiket kullanımı Toplam 

Var Yok 

Haberin yayınlandığı site 
Hürriyet 66 28 94 
Yeniçağ 7 42 49 

Toplam 73 70 143 
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İncelenen siteler arasında haberlerde yer alan etiket kullanımının karşılaştırılmasında 

ise hurriyet.com.tr sitesinde 66 haberde etiket kullanımı görülürken yenicaggazetesi.com.tr 

haber sitesinde bu sayının çok düştüğü ve yalnızca 7 haberde etiket kullanımının olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 16. Haberde reklam ögesinin karşılaştırılması 
 Haberde reklam Toplam 

Var Yok 

Haberin yayınlandığı site 
Hürriyet 72 22 94 
Yeniçağ 49 0 49 

Toplam 121 22 143 

 
İncelenen siteler arasında haberde reklamların yer alması açısından karşılaştırıldığında 

ise yenicaggazetesi.com.tr haber sitesinde incelenen tüm haberlerde reklam unsurunun yer 

aldığı görülmektedir. Hurriyet.com.tr haber sitesinde ise incelenen 94 haberin 72 tanesinde 

reklamın yer aldığı bulgulanmaktadır. 

Tablo 17. Haberlerin konusu bakımından karşılaştırılması 
 haberin konusu 
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Pa
te

nt
  

Haberin 
yayınlandığı 
site 

Hürriyet 2 10 10 7 0 1 20 3 12 3 94 

Yeniçağ 0 7 4 5 5 0 1 18 0 0 49 

Toplam 2 17 14 12 5 1 21 21 12 3 143 
 

Haberin konusu bakımından her iki site karşılaştırıldığında hurriyet.com.tr haber 

sitesinde en fazla teknoloji firmalarının 20 haberle yer aldığı görülmektedir. Aynı kategori ise 

yenicaggazetesi.com.tr’de yalnızca 1 haber ile yer almaktadır. Yeniçaggazetesi.com.tr haber 

sitesinde ise en fazla öne çıkarılan gelişme blockchain haberleri olmuştur. Söz konusu 

kategori 18 haber ile sitede yer alırken, aynı kategori hurriyet.com.tr sitesinde yalnızca 3 

haber ile yer bulmuştur.  
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SONUÇ 

Bilim ve teknoloji alanlarında her geçen gün hızlı bir ilerleyişin olması ve yaşanan 

gelişmeler medyada sunumunu artırmıştır. İnsan yaşamanı kolaylaştıran bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler aynı zamanda sağlık alanındaki paralel ilerlemeler ile birlikte toplumların yaşam 

standardını yükseltmektedir. Bilim ve teknoloji haberleri magazinleştirilmeden ve toplumun 

genelinin anlayabileceği bir sadelikle kaleme alınmalıdır.  

Analiz edilen dönem içerisinde haber sitelerinden hurriyet.com.tr sitesinin bilim ve 

teknoloji haberlerine daha fazla yer verdiği görülmektedir. İncelenen sitelerde haberlerin 

konusu açısından dağılımında ise teknoloji firmalarının, blockchain ve tıp alanındaki 

teknolojik gelişmelerin daha fazla yer aldığı ortaya çıkmaktadır. 

Dijital medyanın sunmuş olduğu imkanlar arasında yer alan haberin güncellenebilir 

olması durumu sadece hürriyet.com.tr sitesinde bulgulanmıştır. Yenicaggazetesi.com.tr haber 

sitesinde ise haberlerde güncelleme yapılmamakta veya yapılsa da bu durum 

belirtilmemektedir. İncelenen haberlerin yaklaşık olarak yarısında etiket kullanımına yer 

verildiği görülmektedir. Siteler arasında karşılaştırma yapıldığında ise yenicaggazetesi.com.tr 

haber sitesinde incelenen haberlerin yedi tanesinde etiket kullanımı saptanmıştır. Haberlerde 

bağlantı paylaşımına ise yer verilmediği görülmektedir. 

İncelenen haberlerde muhabir imzası görülmemektedir. Bu durum da bu alan için 

uzmanlaşmış personelin bulundurulmadığına işaret etmektedir. Bilim ve Teknoloji 

haberlerinin hazırlanmasında uzmanlaşmanın ön planda tutulması gerekmektedir. Çünkü bilim 

ve teknoloji alanındaki gelişmeler toplumunun genelini derinden etkilemektedir. 
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Özet  
Bu çalışmada, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük, 
umutsuzluk ve iş umudu düzeylerinin gelecek beklentileri üzerindeki etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
bölümü öğrencileri (N=4500) üzerinde gerçekleştirilmiş olup, anket çalışması gönüllülük 
esasına dayalı 400 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, İş Umudu Ölçeği, Gelecek Beklentisi 
Ölçeği ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Gelecek beklentileri üzerinde etkili olan 
faktörlerin belirlenmesinde ilişkisiz örneklem t-testi, tek faktörlü varyans analizi ve hiyerarşik 
çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin gelecek beklentileri ile 
demografik değişkenler (cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, aile gelirinin yeterlilik algısı) 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). Aynı zamanda öğrencilerin gelecek 
beklentileri ile geleceğe ilişkin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken, iş 
ilanlarına bakma durumları ile gelecek beklentisi arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. 
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde 
belirsizliğe tahammülsüzlük puanlarının anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0.05), ancak 
umutsuzluk düzeyi ve iş umudu puanlarının sırasıyla toplam varyansın %4.1 ve %35.7’sini 
açıklayarak önemli değişkenler olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Gelecek beklentisi, Üniversite öğrencisi, Varyans analizi, Regresyon 
analizi 
 

A RESEARCH ON THE FUTURE EXPECTATIONS OF MECHANICAL 
ENGINEERING STUDENTS 

In this study, it is aimed to investigate the effect of the anticipation of uncertainty, 
hopelessness and employment hope levels on future expectation of the youths who are 
studying in the Department of Mechanical Engineering. The study was carried out on the 
Karabük University Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering students 
(N=4500), and the survey was conducted on a voluntary basis with 400 students. The 
Uncertainty Intolerance Scale, Beck Hopelessness Scale, Employment Hope Scale, Future 
Expectation Scale and demographic information form were used in the collection of data. 
Independent sample t-test, one-way variance analysis and hierarchical multiple regression 
analysis were applied to the factors that predicted the future expectations of the students. 
According to the results, there was no significant relationship between the future expectations 
of the students and the demographic variables (gender, grade of education, proficiency of 
family income) (p> 0.05). At the same time, the relationship between looking at job 
advertisements and future expectations is statistically significant, although there is no 
significant relationship between future expectations of students and their level of anxiety 
about the future. Based on the results of multiple regression analysis, it was determined that 
the uncertainty intolerance scores have not predicted future expectations of students (p <0.05), 
but the level of hopelessness and employment hopes scores were important factors by 
explaining 4.1% and 35.7% of total variance, respectively. 
Kew words: Future expectation, university student, variance analysis, regression analysis 
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1. GİRİŞ 
 
Üniversite dönemi, öğrencilerin yetişkin rollerini denedikleri, çalışma yaşamına 
hazırlandıkları ve yaşamlarına ilişkin değerleri daha fazla düşündükleri bir süreçtir (Diener, 
2000). Yüksek öğrenim, bireyin gelecek yaşamının belirleyicisi olan bir dönem olmakla 
birlikte, farklı bir şehirde konaklama, arkadaşlık ilişkileri, ders yoğunluğu, geçim sıkıntıları 
vb. etkenler öğrencilerde sosyo-ekonomik problemlere sebep olmaktadır. Gün geçtikçe 
üniversite eğitimi alan bireylerin sayısı artmakta, fakat istihdam alanları mezun olan öğrenci 
sayısını karşılayamadığından mezunların bir işe yerleşme süreci uzamayabilmektedir (Tektaş, 
2014). Bu bağlamda, üniversite bitirmenin iş bulmayı kolaylaştıracağı düşüncesi etkisini 
yitirmekte olup, ülkemizde üniversiteli işsizlerin sayısı giderek artmaktadır. Diğer yandan, 
eğitim işgücü talebinin istihdam edilmesi ve verimliliğinin arttırılması için çok önemlidir. 
Yüksek öğrenimle birlikte nitelikli işgücü sayısı artarken, aynı zamanda istihdam 
olanaklarının azlığı yüzünden eğitim görülen alanda yeterince iş bulunamaması gibi bir 
sorunu bereberinde getirmektedir. Bu durum, öğrencilerin geleceğinin belirsizleşmesi demek 
olup, birçok psikolojik problemlere neden olmaktadır (ETSO, 2014). Başka bir deyişle, 
üniversitelerin eğitim programları sayısındaki artışlar ile birlikte yetişmiş eleman gücünün 
artması ve dolayısıyla rekabetin üst seviyeye çıkması sağlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin 
bu rekabet ortamına hazırlanma adına yaptıkları yatırımların karşısında en büyük problem 
işsizlik kaygısıdır (Aydın ve Tiryaki, 2017). Bununla birlikte, gelecek tasarımını iyi 
yapamayan ve beklentilerini gerçekleştiremeyen bireylerin yoğun bir ümitsizlik duygusuna 
kapılarak strese maruz kalması olağan bir durumdur. İş yaşamında stresin iş taleplerinin 
sonucu olarak kabul edilebilir bir yanı olmasına karşın, bireyin kendini gösterme fırsatı 
bulamaması ve bu yönde desteklenmemesi uzun süreli strese neden olarak tükenmişliğe 
dönüşmektedir (Çokluk, 2000). 
Günümüz teknoloji toplumunun eğitim felsefesi, yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine 
sahip mühendisler yetiştirmek yerine, problemi bütünsel olarak kavrayabilen mühendisler 
yetiştirmeye yönelmektedir. Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel 
problemlerin tanımlanabilmesine yardımcı olmalıdır. Dolayısıyla, modern mühendislik 
eğitiminin temel amacı mühendislik esaslarını ve öğrenmeyi öğretmek olarak 
tanımlanmaktadır (Mekik, 2000). Ancak üniversite sayılarının çoğalması, mezun sayılarının 
artması, işe giriş önceliği konusunda binlerce gençle rekabet edebilecek düzeyde kendilerini 
yetiştirmenin öneminin giderek kavranması, hele ülkede baş gösteren işsizlik sorununun 
varlığı gençlerin işsizlik kaygılarının daha da fazlasıyla ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin başında işgücü piyasası ile 
ilgili deneyim, işsizliğe ve işe ilişkin algıları gelmektedir (Dursun ve Aytaç, 2009). 
Türkiye’de 165 üniversitede mevcut 180 Mühendislik Fakültesinde yaklaşık 1300 programda 
78 farklı türde mühendislik eğitimi sunulmakta olup, bu fakültelerimizden yaklaşık olarak her 
yıl 30-35 bin mezun verilmektedir. Bu rakamlar, küreselleşen dünyada kıyasıya bir rekabetin 
olduğu anlamına gelmektedir. Mühendislik programlarından mezun olanların yalnızca 
ülkemizde değil tüm dünyada rekabet edebilir ve istihdam edilebilir nitelikte olması 
beklenmektedir. Bu nedenle, mühendislik fakültelerinin eğitim kalitesinin en önemli 
göstergesi mezunlarının istihdamı, kariyer gelişimleri ile toplum ve endüstride yarattığı algı 
olarak değerlendirilmektedir (YÖK, 2017). Türkiye, OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development) ülkelerinin bir üyesi olarak öncelikli yapısal reformlar 
kapsamında ürün piyasalarının serbestleşmesi, sosyal güvenlik sistemleri, aktif işgücü 
piyasası politikaları, eğitim sisteminde yeni gelişmelere odaklanmıştır. Bu çalışma, eğitim 
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sistemine ilişkin sorunların çözülmesi, gençlerin bu dönemde hayata ve işşgücü piyasalarının 
taleplerine daha etkin bir biçimde hazırlanmalarına olanak sağlaması açısından önemlidir 
(TÜBİTAK, 2005). Ülkemizdeki istihdam oranı OECD ülkelerinin gerisinde olup, bunun 
nedenlerinden biri olarak nüfusun önemli bir bölümünün gençlerden oluşması 
gösterilmektedir. Dolayısıyla çalışmak için çeşitli eğitim süreçlerinden geçen, fakat istihdam 
edilemeyen gençlerin gelecek beklentileri açısından karamsar olmaları muhtemeldir. Ayrıca, 
bu gençlerin hem sosyal hem de yatırım yapılan bir kitlenin iş yaşamına katılmaması 
nedeniyle ekonomik anlamda ülke adına bir tehlike oluşturması dikkat gerektiren bir husustur 
(Dereli ve Kabataş, 2009). 
Geleceği planlamanın karmaşık bir süreç olduğu, temelinde güdülenme, planlama ve 
değerlendirme olmak üzere üç psikolojik süreç ile tanımlandığı görülmektedir (Artar, 2003). 
Dolayısıyla meslek yüksekokulu öğrencilerinin güdü ve değerleri neticesinde şekillenen 
gelecek beklentilerinin saptanması bir bakıma onların içinde bulundukları durumu nasıl 
algıladıkları noktasında bilgiler içermektedir. Mesleki ve teknik eğitim sistemimizde yakın 
geçmişte çeşitli değişikliklerin bir sonucu olarak bir belirsizlik ortamı oluşmuştur. Meslek 
yüksekokulu öğrencilerinin bu belirsizlikleri günlük hayatlarına ve gelecekle ilgili planlarına 
yansıtmaları muhtemeledir (Kazu ve Özdemir, 2004). Tuncer (2011), iş yaşamına ara eleman 
yetiştiren ve bu özelliği nedeniyle küresel etkilere en çok maruz kalan meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin gelecek beklentilerini analiz etmiştir. Sonuçlara göre, meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin gelecek beklentileri arasında cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine 
anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin gelecek beklentileri anlamında küreselleşme 
ve teknolojiye bağlı olarak yaşadıklarına inanılan belirsizliklerin giderilmesinde sektörle olan 
ilişkinin güçlendirilmesinin yarar getireceği vurgulanmıştır. Tayfun ve Korkmaz (2016), 
üniversite son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygı düzeylerini ve bu kaygıya neden olan alt 
boyutlar arasındaki ilişkiyi tespit etmişlerdir. Faktör analizi sonucuna göre işsizlik kaygı 
düzeyinin alt boyutları istihdamdaki daralma ve işgücü ihtiyacındaki azalmanın etkisi, 
çevresel ve sosyal baskı, kişisel karamsarlık ve özgüven eksikliği, niteliksel olarak bilgi ve 
beceri eksikliği, genel işsizlik kaygısı olarak bulunmuştur. Yazarlar, üniversite son sınıfta 
öğrenim gören öğrencilerin kaygı, stres, depresyon gibi psikolojik etkileri yaşamalarına neden 
olan en önemli durumun iş bulma konusunda geleceği belirsiz görmeleri olduğunu 
belirtmişlerdir. Üstün ve ark. (2014), üniversite son sınıf öğrencilerinin iş bulmaya yönelik 
umutsuzluk düzeylerini araştırmış ve öğrenim görülen fakülte ve yüksekokullara göre 
farklılaştığını belirlemişlerdir. Araştırmada, ailesinin yanında kalan, akademik başarısını iyi 
olarak nitelendiren, üniversitede alınan eğitimin iş yaşamı için yeterli olduğunu düşünen, iş 
bulma süresinin altı aydan kısa olacağını ifade eden öğrencilerin toplam umutsuzluk 
puanlarının anlamlı derecede düşük olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, umutsuzluk düzeyine 
etki eden faktörlere yönelik öğrencilerin eğitim süresi boyunca desteklenmesi ve mezuniyet 
sonrası çalışma olanaklarının geliştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Akbaşlı ve 
ark. (2017), öğrencilerin gelecek beklentileri ve akademik motivasyonları ile cinsiyet, bölüm, 
sınıf, öğretim türü, akademik başarı algısı, anne eğitim durumu ve aile geliri değişkenlerine 
göre incelenmişlerdir. Bulgulara göre, aile gelir düzeyi ve algılanan başarı düzeyi arttıkça 
gelecek beklentilerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Akademik motivasyon düzeyi ise 
cinsiyet, algılanan başarı ve anne eğitim düzeyinden etkilenmektedir. Ayrıca, gelecek 
beklentisi arttıkça akademik motivasyon düzeyi de artmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin 
geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak ve gelecekten beklentilerini artıracak uygulama ve 
düzenlemelere yer vermek gerekmektedir. Şahin ve ark. (2011), üniversite öğrencilerinin 
yaşam amaçlarını, eğitsel hedeflerini, üniversite öğreniminden beklentilerini ve okudukları 
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bölüme ilişkin memnuniyet durumlarını araştırmışlardır. Değerlendirmeler ışığında, 
öğrencilerin yaşamlarında en çok önemsedikleri amaç, özel yetenek ve eğilimlerini kullanma 
olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlasının hedefledikleri eğitim düzeyi, 
lisansüstü eğitim almak, öğrencilerin üniversiteden gerçekleştirmesini bekledikleri birinci 
öncelikli işlev mesleğe hazırlama, öğrencilerin okudukları bölümü tercih etmelerindeki en 
önemli iki etken, okudukları alanı sevme ve mezun olunca iş bulma kolaylığı olarak 
saptanırken, öğrencilerin yaklaşık yarısının okudukları bölümdeki yaşantılarından memnun 
oldukları tespit edilmiştir. Gündüz ve ark. (2012), demografik değişkenlerin üniversite 
öğrencilerinin tükenmişliğine etkisini araştırmışlardır. Cinsiyet değişkenine göre 
duyarsızlaşma alt ölçeğinde erkek öğrencilerin, tükenme alt ölçeğinde ise kız öğrencilerin 
daha fazla tükenmişlik yaşadıkları görülmüştür. Sosyal desteğe sahip olmayan öğrenciler daha 
fazla tükenmekte olup, kendilerini yetkin hissetmemektedirler. Büyük şehirlerdeki 
öğrencilerin duyarsızlaşma puanları şehir ya da ilçelerde yaşayanlardan anlamlı düzeyde 
yüksek çıkmıştır.  Sınıf seviyesi değişkenine göre, birinci sınıfta okuyan öğrencilerin 
tükenmişlik ve duyarsızlaşma puanlarının üst sınıflardaki öğrencilerden düşük olduğu 
görülmüştür. Haftalık ders saatlerine göre tükenmişlikleri incelendiğinde, 21 ve üzeri saat 
dersi olanların, tükenmişliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Tansel (2015), üniversite 
öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini sosyo-demografik değişkenler çerçevesinde 
incelemiştir. Bu araştırmada, Gündüz ve arkadaşlarının çalışmasında kullanılan değişkenler 
için benzer sonuçlar bulunmuştur. Öğrenim gördükleri fakülte ya da yüksekokula göre 
araştırma bulguları incelendiğinde, tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçeklerinde Mühendislik ve 
Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencilerinin en fazla tükenmişliğin görüldüğü gruplar olduğu 
görülmüştür. Psikolojik destek almanın faydalı olduğuna inanmayan öğrencilerden daha fazla 
tükenmişlik ve duyarsızlaşma yaşadıkları görülmektedir. Literatür incelendiğinde, üniversite 
öğrencilerinin işsizlik kaygısı ve tükenmişlik düzeylerine çeşitli demografik değişkenlerin 
etkilerinin araştırıldığı çalışmaların yapıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, mühendislik 
fakültesi makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin gelecek beklentilerini etkileyen faktörler 
analiz edilmiştir. 
 
 

2. YÖNTEM 
 
2.1. Örneklem 
Üniversite öğrenimi gören gençlerin gelecek beklentileri üzerine etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini Karabük Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde lisans öğrenimi gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2017-2018 
Öğretim Yılı içinde Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde toplam 4500 
öğrenci lisans öğrenimine devam etmektedir. Örneklem genişliği formülünden yararlanılarak 
%95 güven düzeyi ve 0.05 hata düzeyinde 383 öğrencinin örnekleme dahil edilmesi 
öngörülmüştür. Ancak, verilerin toplanması sırasında oluşabilecek aksaklıklar (çalışmaya 
katılmayı kabul etmeme, araştırma formunun eksik veya hatalı doldurulması vb.) nedeniyle 
500 öğrencinin araştırmanın örneklemine alınmasına karar verilmiştir.  
Araştırmada öncellikle Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiş ve gerekli olan izinler alınmıştır. Araştırma verilerin toplanması aşamasında 
öğrencilere çalışmanın amacı ve araştırma formunun nasıl doldurulması gerektiği anlatılmış 
ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilerle çalışma yürütülmüştür. 
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Araştırma formunun doldurulması sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada öğrenciler 
tarafından yöneltilen sorular araştırmacı tarafından cevaplandırılmıştır. Çalışmaya katılmayı 
gönüllü olarak kabul eden 500 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırma formunun 
öğrenciler tarafından doldurulması yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. Yapılan ön 
değerlendirme sonucunda bazı formların eksik ve yanlış doldurulması sonucu yaklaşık %80 
katılım oranı ile 400 anket formu değerlendirmeye alınmıştır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerinde etkili 
olan faktörlerin belirlenmesi ile ilgili Gelecek Beklentisi Ölçeği (Tuncer, 2011), Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük Ölçeği (Freeston ve diğerleri, 1994), Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck ve 
diğerleri, 1971), İş Umudu Ölçeği (Akın ve diğerleri, 2013) ve demografik bilgi formu 
kullanılmıştır. 
Gelecek Beklentisi Ölçeği: Üniversite öğrenimi gören gençlerin geleceğe yönelik 
beklentilerini belirlemek amacıyla Tuncer (2011) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, toplam 15 
maddeden oluşmakta ve beşli Likert “Hiç Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, 
“Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”, “Tamamen Katılıyorum (5)” seçenekleri 
derecelendirilmektedir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin özdeğeri 
1’in üzerinde olan üç faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Üç faktör toplam varyansının 
%49.5’ini açıklamaktadır. Ancak araştırmacı tarafından ikinci ve üçüncü faktörlerin toplam 
varyans üzerindeki katkının düşük olması nedeniyle ölçeğin tek faktörlü bir yapıdan 
oluşmasına karar verilmiştir. Ölçeğin tek faktörlü yapısında 8. madde “Entelektüel kişilerle 
birlikte çalışacağım” yük değerinin .30’un altında çıkması nedeniyle ilgili madde ölçekten 
çıkarılmıştır. Böylece ölçek toplam 14 maddeden oluşmuştur. Yapılan güvenirlik analizi 
sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach alfa iç güvenirlik katsayısı .84 olarak bulunmuştur. 
Gerçekleştirilecek olan bu çalışma kapsamında gelecek beklentisi ölçeğinin iç tutarlılık 
katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır.  
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği: Belirsizliğe Tahammülsüzlük ölçeği Freeston ve 
diğerleri (1994) tarafından Fransızca olarak geliştirilmiş olup, Buhr ve Dugas (2001) 
tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ortaya çıkabilecek olan belirsiz 
durumlara karşı bireylerin gösterebilecekleri duygu ve davranışları belirlemeye yönelik bir 
kişisel değerlendirme ölçeğidir. Ölçek toplam 27 maddeden oluşmaktadır. Buhr ve Dugas 
(2001) tarafından yapılan açımlayıcı faktör analizine göre ölçek özdeğeri 1’in üzerinde olan 
toplam 4 faktörden oluşmaktadır (1: Belirsizlik üzücü ve stres vericidir, 2: Belirsizlik eyleme 
geçmeyi engeller, 3: Belirsiz olaylar olumsuzdur ve kaçınılması gerekir, 4: Belirsizlik adil 
değildir). Ölçeğin Cornbach alpha değeri .94, test-tekrar test güvenilirliğinin .74 olarak 
bulunmuştur.  
Belirsizliğe Tahammülsüzlük ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması Hacettepe 
Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 204 öğrenci ile Sarı ve Dağ (2009) 
tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik çalışmasında 10. maddesinin 
madde toplam korelasyonu düşük olması (r=0.29) ve 21. maddesinin hiçbir faktörün altında 
yer almaması sebebiyle ölçekten çıkarılmıştır. Sonuç olarak, Belirsizliğe Tahammülsüzlük 
ölçeğinin Türkçe formu 25 madde ve 4 faktörlü bir yapıdan oluşmuştur. Türkçe formunun 
güvenilirlik analizi sonuçlarına göre ölçeğin genel Cornbach alpha değeri .79, “Belirsizlik 
üzücü ve stres vericidir” alt boyutunun .88, “Belirsizlik eyleme geçmeyi engeller”, “Belirsiz 
olaylar olumsuzdur ve kaçınılması gerekir”, “Belirsizlik adil değildir” alt boyutlarının ise .79 
olarak hesaplanmıştır.  
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Beck Umutsuzluk Ölçeği: Beck ve diğerleri (1971) tarafından bireylerin umutsuzluk 
düzeylerini belirlemek amacıyla oluşturulmuş bir ölçektir. Bireylerin kendi kendilerini 
değerlendirmeye yönelik hazırlanan ölçek, 11’i doğru ve 9’u yanlış olan toplam 20 maddeden 
oluşmaktadır. Bireylerin ölçeğin maddeleri ile ilgili kendilerine uygun olan ifadelere “evet” 
uygun olmayan ifadelere ise “hayır” seçeneği yanıtlamaları beklenmektedir. Ölçeğin 11 
maddesinde “evet”, 9 maddesinde ise “hayır” yanıtı 1 puan ile puanlanmaktadır (1, 3, 5, 6, 8, 
10, 13, 15 ve 19. sorularda “hayır”; 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18 ve 20. sorulara ise “evet” 
yanıtı için 1).  Ölçeğin toplam puanı 0 ile 20 arasında değişmekte olup, alınan puanlar 
yükseldikçe bireydeki umutsuzluk düzeyinin de yükseldiği varsayılır. Beck ve arkadaşları 
tarafından gerçekleştirilen geçerlilik ve güvenirlik çalışmasında ölçeğin Cronbach alfa 
güvenirlilik katsayısı .93, madde-toplam puan korelasyonlarının .39 ile .76 arasında değiştiği 
bulunmuştur.  
Beck Umutsuzluk ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Seber ve arkadaşları 
(1993) ile Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) tarafından yapılmıştır.  Araştırmacılar, üniversite 
öğrencilerinde test-tekrar test güvenirliğinin .74 olduğunu bulmuşlardır. Seber ve arkadaşları 
(1993) tarafından yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinde ölçeğin güvenilirlik katsayısı 
.86, test-tekrar test güvenirliğinin .74 olduğunu belirlemişlerdir. Durak ve Palabıyıkoğlu 
(1994) çeşitli mental ve fiziksel rahatsızlığı olan 15-65 yaşları arasında 373 birey ile 
yürüttükleri çalışmada ölçeğin “Gelecek ile ilgili duygular ve beklentiler”, “Motivasyon 
kaybı” ve “Umut” olarak adlandırılan üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Her 
bir faktör için iç tutarlılık katsayıları sırasıyla “Gelecek ile ilgili duygular ve beklentiler” 
faktörü için coefficient alpha Güvenirlik katsayısı .78, “Motivasyon kaybı” faktörü için .72 ve 
“Umut” faktörü için .72 olarak bulunmuştur. Beck Umutsuzluk ölçeği ülkemizde pek çok 
çalışmada yaygın olarak kullanılan ölçeklerden biridir. Bu çalışmada Beck Umutsuzluk 
ölçeğinin Cornbach Alpha değeri .74 olarak hesaplanmıştır.  
İş Umudu Ölçeği: Hong ve Choi (2012) tarafından bireylerin özyeterlilikleri doğrultusunda 
kariyerlerini geliştirebilmelerine yönelik amaçlarına ulaşmadaki inançlarını belirlemeye 
yönelik hazırlanan bir ölçektir. Ölçek “İyi bir işte çalışmaya layığım” ve “Yeteneklerimi beni 
mesleki amaçlarıma ulaştıracak doğrultuda kullanabilirim” şeklinde toplam 14 maddeden 
oluşmaktadır. Hong ce Choi (2012) tarafından yapılan faktör analizine göre iş umudu ölçeği 
“Amaç yönelimli” ve “Psikolojik güçlendirme” olarak isimlendirilen iki faktörlü bir yapıya 
sahiptir. Ölçek 11’li Likert tarzında seçeneklerden biri ile değerlendirilebilecek şekilde “0  ile 
10” arasında derecelendirilmektedir. “0” Kesinlikle katılmıyorum “5” nötr ve “10” kesinlikle 
katılmıyorumu ifade etmektedir. Yapılan güvenilirlik analizine göre ölçeğin iç tutarlıklık 
katsayısı Cornbach alfa değeri .93 olarak bulunmuştur. 
İş umudu ölçeğinin Türk kültrüne uyarlama çalışması Akın ve arkadaşları (2013) 
gerçekleştirilmiştir. Akın ve arkadaşlarının (2013) yaptıkları çalışmaya göre ölçeğin Türkçe 
formu orjinal ölçek formu ile parallik göstermektedir. Türkçe formu da 14 madde ve iki 
faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı .93, psikolojik güçlendirme alt 
boyutu için .85, amaç yönelimli yol alt boyutu için .90 olarak, 23 gün ara ile 74 kişilik 
öğretmen grubu ile yapılan test-tekrar test korelasyon katsayısı ise .71’dir.  Gerçekleştirilen 
bu çalışma için İş Umudu ölçeğinin güvenilirliği .92 olarak belirlenmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi  
Anket formu ile toplanan bilgiler öncellikle SPSS for Windows 18.0 paket programına veri 
olarak girilmiştir. Gerekli düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra, sayı ve yüzde dağılımları, 
ortalamalar, standart sapmalar hesaplanmıştır. 
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Çalışmada, makine mühendisliği öğrencilerinin gelecek beklentileri ile bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkinin incelenmesinde Çoklu Regresyon Analizinden yararlanılmıştır.  
Öğrencilerin demografik değişkenleri (cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, aile gelirinin yeterlilik 
algısı, geleceği ilişkin kaygı düzeyi, iş ilanlarına bakma durumu) ve gelecek beklentileri 
arasındaki ilişkinin incelenmesinde “İlişkisiz örneklemler için t-testi”ve “Tek Yönlü Faktör 
Analizi ANOVA” istatistiksel analizleri uygulanmıştır.  
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gelecek beklentileri ile bağımsız değişkenler 
(Belirsizliğe tahammülsüzlük, umutsuzluk ve iş umudu) arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 
Çoklu Regresyon Analizi uygulanmıştır (Büyüköztürk, 2008).   

3. BULGULAR 
Çalışmaya katılan öğrencilerin 67’si (%16.8) kız, 333’ü (%83.2) ise erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Öğrencilerin %22.5’i birinci sınıf, %17.8’i ikinci sınıf, %40.3’ü üçüncü sınıf, 
%19.5’i dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrenciler arasında aile gelirlerinin yeterlilik 
derecesinin “az” (%40.8) olduğunu belirtenlerin oranı yüksek olup, bunu sırasıyla “yeterli” 
(%36.3), “yeterli değil” (%17.0), “hiç yeterli değil” (%3.8) ve “çok yeterli” (%2.3) diyenler 
izlemektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (%49.5) geleceğe ilişkin “kaygılı” olduklarını 
belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğrencilerin %46.0’sı iş ilanlarını her zaman takip ederken 
%34.5’i bazen takip ettiklerini, %19.5’i iş ilanlarını takip etmedikleri gözlemlenmiştir. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22 (S=1.8) olup, yaş aralıkları 18-38 arasında 
değişmektedir. Öğrencilerin, ailelerinin aylık ortalama gelirlerinin 3269.1 TL (S=1630.0) 
olduğu bulunmuştur (Tablo 1). 
Tablo 1. Katılımcılar hakkında genel bilgiler 
Demografik Değişkenler  N % 
Cinsiyet   
 Kadın 67 16.8 
 Erkek  333 83.3 
Öğrenim Görülen sınıf   
 1. Sınıf 90 22.5 
 2. Sınıf 71 17.8 
 3. Sınıf 161 40.3 
 4. Sınıf 78 19.5 
Aile gelirinin yeterlilik 
algısı 

  

 Hiç yeterli değil 15 3.8 
 Yeterli Değil 68 17.0 
 Az 163 40.8 
 Yeterli 145 36.3 
 Çok yeterli  9 2.3 
Geleceğe ilişkin kaygı 
düzeyi  

  

 Çok kaygılı 50 12.5 
 Kaygılı 198 49.5 
 Bilmiyor 44 11.0 
 Kaygısı yok 93 23.3 
 Hiç kaygısı yok  15 3.8 
İş ilanlarına bakma   
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durumu  
 Her zaman bakıyor 184 46.0 
 Bazen bakıyor 138 34.5 
 Bakmıyor 78 19.5 
 Ort. S 
Yaş  21.7 1.8 
Ailenin Ortalama Aylık 
Geliri 

3269.1 1630.0 

 
Makine Mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin gelecek beklentileri ile 
demografik değişkenler (cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, aile gelirinin yeterlilik algısı) ve 
geleceğe ilişkin kaygı düzeyleri, iş ilanlarına bakma durumları arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
yönelik istatistiksel analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  
Öğrencilerin gelecek beklentileri ile cinsiyetleri arasındaki ilişki incelemek amacıyla ilişkisiz 
örneklemler t-testi, öğrenim görülen sınıf, aile gelirinin yeterlilik algısı, geleceğe ilişkin kaygı 
düzeyleri ve iş ilanlarına bakma durumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tek faktörlü 
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin gelecek 
beklentileri ile cinsiyet (t=-0.693; sd=398; p>0.05), öğrenim görülen sınıf (F=0.771; sd=3-
396; p>0.05), aile gelirinin yeterlilik algısı (F=2.181; sd=4-395; p>0.05) ve geleceğe ilişkin 
kaygı düzeyi (F=2.261; sd=4-395; p>0.05) arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız 
olduğu, iş ilanlarına bakma durumları ile gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin (F=3.526; 
sd=2-397; p<0.05) ise anlamlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 
Tablo 2. Öğrencilerin gelecek beklentileri ile demografik değişkenler arasındaki ilişki 
Demografik Değişkenler N M S 

Cinsiyet t=-0.693; sd=398; 
p=.489 

 Kadın 67 30.2 9.4 
 Erkek 333 30.9 7.0 

Öğrenim Görülen sınıf F=0.771; sd=3-396; 
p=.511 

 1. Sınıf 90 30.8 7.0 
 2. Sınıf 71 29.8 6.6 
 3. sınıf 161 30.9 7.8 
 4. Sınıf 78 31.6 8.0 
Aile gelirinin yeterlilik 
algısı 

F=2.181; sd=4-395; 
p=.070 

 Hiç yeterli değil 15 32.5 11.6 
 Yeterli Değil 68 31.0 8.3 
 Az 163 31.6 6.8 
 Yeterli 145 29.5 6.9 
 Çok yeterli  9 33.6 9.9 
Geleceğe ilişkin kaygı 
düzeyi  

F=2.261; sd=4-395; 
p=.062 

 Çok kaygılı 50 33.2 10.9 
 Kaygılı 198 30.7 6.7 
 Bilmiyor 44 30.3 6.9 
 Kaygısı yok 93 29.7 6.6 
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 Hiç kaygısı yok  15 32.9 8.6 
İş ilanlarına bakma 
durumu  

F=3.526; sd=2-397; 
p=.030 

 Bakıyor 184 29.8 6.4 
 Bazen bakıyor 138 31.9 7.6 
 Bakmıyor 78 31.4 9.1 
*p<0.05 
Makine mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin gelecek beklentilerini etkileyen faktörleri 
belirlemeye yönelik çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve 
korelasyon analizi Tablo 3’de verilmiştir. Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeğinin puan 
ortalaması 30.8 (S=7.5) olup, öğrencilerin gelecek beklentisi puanları ile anlamlı bir 
korelasyonu yoktur (r=.023; p>0.05), iş umudu ölçeğinin ortalaması 69.3 (S=15.5)’dur ve 
gelecek beklentisi puanları ile 0.01 düzeyinde pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur (r=.182, 
p<0.01), Beck umutsuzluk ölçeği (Ort.=6.4; S=3.6) puanları ile gelecek beklentisi puanları 
arasında 0.01 düzeyinde negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (r=-.595, p<0.01) (Tablo 3). 
Tablo 3. Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon 
analizi  
Değişkenler N Ort. S 1 2 3 4 
1. Belirsizliğe Tahammülsüzlük 
Ölçeği 

400 30.8 7.5 1    

2. İş Umudu Ölçeği 400 69.3 15.5 -
.340** 1   

3. Beck Umutsuzluk Ölçeği 400 6.4 3.6 .035 -
.287** 1  

4. Gelecek Beklentisi Ölçeği 400 56.5 8.1 .023 .182** -.595** 1 

*p<0.05; **p<0.001 
 
Bu çalışmada makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerinde etkili 
olabilecek faktörleri belirlemek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. 
Hiyerarşik çoklu regresyon analizinde yordayıcı değişkenler araştırmacılar tarafından daha 
önce belirlenen sıraya göre analize alınır ve her bir değişken, bağımlı değişkene ilişkin 
varyansa olan katkıları bakımından değerlendirilir (Büyüköztürk, 2008). Hiyerarşik çoklu 
regresyon analizinin ilk aşamasında, regresyon analizine sadece belirsizliğe tahammülsüzlük 
puanları dahil edilmiştir. İkinci aşamada öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük puanlarının 
yanı sıra Beck umutsuzluk puanları dahil edilmiştir. Üçüncü aşamada ise belirsizliğe 
tahammülsüzlük puanları ve Beck umutsuzluk puanları ile birlikte iş umudu iş umudu 
bağımsız değişkeni ilave edilmiştir (Tablo 4). Üçüncü aşamanın sonunda sonunda elde edilen 
determinasyon katsayıları (R2) karşılaştırılarak bu üç bağımsız değişkenin öğrencilerin 
gelecek beklentileri hakkında bilgi verip vermediği değerlendirilmiştir.  
Model 1’de hiyerarşik regresyona sokulan belirsizliğe tahammülsüzlük puanlarının 
öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır (R=.001, R2=-.002, p> 0.05). Modelin geçerliğini test etmek için yapılan ANOVA 
testinde F=0.215, sd=1-398, p=0.643) değerleri elde edilmiştir. Bu değerlerle modelin p>0.05 
düzeyinde anlamsız olduğu bulunmuştur. 
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Hiyerarşik çoklu regresyon analizinin 2. aşamasında belirsizliğe tahammülsüzlük ile modele 
dahil edilen Beck umutsuzluk puanları birlikte gelecek beklentisi toplam varyansının %4’ünü 
açıklamaktadır (R=.203, R2=.041, p<0.05). Yapılan ANOVA testine (F=8.567; sd=2-397; 
p<0.001) göre bu değerler modelin p<0.001 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 
Standardize edilmiş regresyon katsayılarına (β) göre, model 2’de yer alan bağımsız 
değişkenlerden Beck umutsuzluk puanları (t=4.112; p<0.001) gelecek beklentisi üzerinde 
önemli bir yordayıcıdır.  
Modelin 3 aşamasında analize belirsizliğe tahammülsüzlük puanları, Beck umutsuzluk 
puanları ile birlikte dahil edilen iş umudu puanları birlikte gelecek beklentisi puanları toplam 
varyansın %35’ini açıklamaktadır. Modelin geçerliliğine ilişkin ANOVA testi (F=73.214, 
p<0.001) sonuçları Model 3’ün istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.  
Standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) ve anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre 
bağımsız değişkenlerin gelecek beklentisi üzerindeki göreli önem sırası belirsizliğe 
tahammülsüzlük, Beck umutsuzluk ve iş umudu şeklindedir.  
Tablo 4. Öğrencilerin gelecek beklentileri ile değişkenlere ilişkin hiyerarşik regresyon analizi  

Değişenler B Beta t p R R2 Adj. 
R ANOVA 

Model 
1 

Sabit 30.040  17.519 .000 .023 .001 -002 F=0.215;  
sd=1 – 
398; 

p=.643 

Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük 
Ölçeği 

.011 .023 .463 .643 

Model 
2 

Sabit 24.800  11.755 .000 .203 .041 .037 F=8.567; 
sd=2 – 
397; 

p=.000 

Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük 
Ölçeği 

.046 .096 1.841 .066 

Beck 
Umutsuzluk 
Ölçeği 

.440 .215 4.112 .000 

Model 
3 

Sabit 59.102  19.642 .000 .597 .357 .352 F=73.214; 
sd=3 – 
396; 

p=.000 

Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük 
Ölçeği 

.026 .055 1.270 .205 

Beck 
Umutsuzluk 
Ölçeği 

.066 .032 .722 .471 

İş Umudu Ölçeği -.540 -
.588 

-
13.935 .000 

 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Makine Mühendisliği Bölümünde 
öğrenim gören öğrencilerin gelecek beklentileri üzerinde etkili olabilecek faktörleri 
belirlemek amacıyla demografik bilgi formu ile Gelecek Beklentisi Ölçeği, Belirsizliğe 
Tahammülsüzlük Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve İş Umudu Ölçeğinden oluşan bir anket 
çalışması yapılmış ve değerlendirmeler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.  
Makine mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin gelecek beklentileri ile 
demografik değişkenler (cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, aile gelirinin yeterlilik algısı ve 
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geleceğe ilişkin kaygı düzeyleri) arasında anlamlı bir ilişki bulunamazken, öğrencilerin 
gelecek beklentileri ile iş ilanlarına bakma durumları arasındaki ilişkinin önemli olduğu 
bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç öğrencilerin gelecek beklentilerinin yüksek olduğu, 
özellikle sanayi alanında gerçekleştirilen yeni yatırımların artması, devletin ortaya koymuş 
olduğu teşvikler gibi nedenlere bağlı olarak makine mühendislerine duyulan ihtiyacın artmış 
olduğunu düşündüklerini göstermektedir.  
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin gelecek 
beklentileri ile belirsizliğe tahammülsüzlükleri arasında bir ilişki bulunamazken, iş bulma 
umudu ile pozitif yönlü, umutsuzluk düzeyleri ile negatif yönlü bir ilişkinin olduğu 
gözlemlenmiştir. Diğer bir ifade ile makine mühendisliği bölümü öğrencilerinin gelecek 
beklentileri arttıkça iş bulma umutları artarken, umutsuzlukları azalmaktadır.  
Umutsuzluk düzeyleri (toplam varyansın %4.1’ini açıklamaktadır) ve iş umudu düzeylerinin 
(toplam varyansın %35.7’sini açıklamaktadır) öğrencilerin gelecek beklentilerinin anlamlı 
yordayıcıları olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile makine mühendisliğinde öğrenim gören 
öğrencilerin gelecek beklentileri, umutsuzluk ve iş umudundan etkilenmektedir. 
Üniversite döneminde verilen mesleki bilgi ve beceriye yönelik eğitimin yanı sıra çeşitli 
sosyo-ekonomik zorluklarla mücadele edebilmelerine yönelik bilgilendirmelerin yapılması, 
hem bireylerin gelişimlerine katkı sağlaması hem de yaşam kalitelerinin yükselmesi açısından 
çok önemlidir. Temel mühendislik alanlarından birisi olan makine mühendisliği, teknolojik 
gelişmelerin çok hızlı yaşandığı aynı zamanda geniş bir iş yelpazesine sahip bir bölümdür. 
Ancak, bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre makine mühendisleri öğrencilerinin iş 
umudu ve gelecek beklentilerinin tutarsız olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, sözkonusu 
bölümde öğrenim gören öğrencilerin mutlaka sektörle olan ilişkileri güçlendirilerek en 
azından iş yaşamına yönelik bilgi edinmeleri ve iş yaşamına hazırlanmaları sağlanmalıdır. 
Özellikle, mühendislik bölümlerinden mezun nitelikli insan gücünün giderek daha çok işsiz 
kaldığı ülkemizde, bu sorunun çözümüne yönelik eğitim politikalarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Diğer yandan, bu araştırmanın tüm mühendislik alanlarını kapsayacak şekilde 
yapılması, Türkiye’de mühendislik eğitimi ve çıktılarının planlanmasına önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğu’nu XIX. yy.’nin ikinci yarısından sonra sanayileşmeye 

zorlayan birçok neden vardır. Bu nedenlerin başında; yenilenen ordu ihtiyaçları, modernleşme 

çabaları ve 1838 ticaret sözleşmelerinden sonra Avrupa’da başlayan sanayi devriminin yoğun 

şekilde hissedilmesi gelmektedir. Özellikle 1843 sonrasında hızlı bir sanayileşme ivmesi elde 

etmek isteyen Osmanlı, Avrupa’dan her türlü ekipmanla; çalıştırılmak üzere mühendis, uzman 

ve işçi getirmiştir. 

Söz konusu dönem içerisinde çok fazla yerli üretim yapamayan Osmanlı 

İmparatorluğu günlük temel ihtiyaçların çoğunu başta Avrupa olmak üzere ithalat yolu ile 

karşılamaktaydı. Hatta neredeyse her yerde kullanılan kağıt ihtiyacının bile yurtdışından 

sağlandığı Osmanlı İmparatorluğunda; sanayileşme çabası ile birlikte pahalı olan kağıt 

fiyatının düşürülmesi için dönem padişahı II. Abdülhamid, ülke içerisinde üretim yapacak bir 

kağıt fabrikasının açılmasını istemiştir.  

Bu isteğin yerine getirilmesi için Serkurena Osman Bey’e 15 Aralık 1886 tarihli 

ferman ile Hamidiye Kağıt Fabrikası Anonim Şirket Nizamnamesi dahilinde imtiyazlar 

tanınmıştır. Tarihte “Osmanlı Devleti’nde kurulan son kağıt fabrikası” olarak yerini alan 

Hamidiye Kağıt Fabrikası; Anonim Şirket Nizamnamesine göre devlet kurallarıyla İstanbul 

Merkezli yönetilecektir (A.DVN.MKL, 32-8/2-1). Kurulumu yaklaşık 7 yıl sürdükten sonra 

1893 yılında üretime başlayan fabrikanın kısa sürede güç kazanabilmesi için padişah II. 

Abdülhamid resmi kurumlara kağıdın söz konusu fabrikadan temin edilmesini emretmiştir.  

Ancak dönemin siyasi koşullarından dolayı Hamidiye Kağıt Fabrikası 6-7 ay kadar 

çalışabilmiştir. Ayrıca 1908 yılında ilan edilen 2.meşrutiyet sonrası fabrika uzunca bir süre 
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kullanılmamıştır. İngiliz ortak Edwin Pears’ın Osmanlı İmparatorluğu ile yaklaşık 2 yıl 

boyunca yaptığı görüşmeler sonucunda; fabrikayı tekrardan canlandırma çabaları sonuç verse 

bile, görüşmelerle geçen iki yıl sonrasında yani 1914 yılında I. Dünya Savaşının başlaması 

Hamidiye Kağıt Fabrikası’nın da sonunu getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Hamidiye Kağıt Fabrikası, XIX. Yüzyılda Sanayileşme Çabaları, 

II. Abdülhamit Dönemi. 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olan kağıt, ilk olarak M.S 105’te Çin’de 

üretilmiştir. 5. yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlayan kağıt kervanlarla Orta Asya ve İran’a; 

Arapların Kuzey Afrika ve Endülüs’e ulaşmaları ile önce İspanya’ya sonrasında da tüm 

Avrupa’ya yayılmıştır. 

Sermerkant’ta ise kağıt, Talas Meydan Muharebesi ile gelmiştir. Çin’den alınan esirler 

aracılığıyla Araplara kağıtçılık sanatını öğreten Çinliler Semerkant’ta imalathanelerde kağıt 

üretimi gerçekleştirmişlerdir. Avrupa’da ise kağıt imalatı ilk defa İtalya’nın Fabriano şehrinde 

başlamıştır. Bu dönemde kağıtçılık için kullanılan hammadde pamuk veya kendir elyafıydı. 

XIII yüzyılda İtalya’da, XIV. Yüzyılda Fransa’da kağıt üretimine başlanmıştır. Yumuşak 

dayanıklı bir biçimde yapılan bu kağıtın maliyeti git gide düşerek Avrupa’da  parşömenin 

yerini almıştır. 

Osmanlı Devleti’nde ise; Doğu ülkelerden Anadolu’ya yapılan kağıt ticareti hakkında 

çok fazla eser bulunmamaktadır. Nereden, nasıl ve ne miktarda getirildikleri bilinmemektedir. 

Çünkü bugüne kadar Doğu’da yapılan kağıtlarda filigranlara rastlanılmamıştır. Bu ise elimize 

geçen kağıdın nerede üretildiği bilgisine ulaşmamızı engellemektedir. 

 Bu çalışmanın amacı; XIX.yüzyılda Avrupa rekabetinin çok şiddetli bir şekilde 

hissedildiği kâğıt imalatı sektöründe, Osmanlı Devleti’nde yerel bir girişimin piyasada 

kendisine yer edinme çabasının ve Osmanlı Devleti’nin bu amacı gerçekleştirme uğrunda 

yaptığı desteklerin ortaya konulmasıdır.  

1.OSMANLI DEVLETİ’NDE KAĞIT İMALATI 

 Osmanlı Devletinde ilk kağıt fabrikası 1744 yılında Yalova’da kurulmuştur; fakat 

1744 öncesinde arşiv kayıtlarında Osmanlı’da kağıt fabrikalarının olacağını gösteren bazı 

belirtiler vardır. Buna en büyük örnek ise; Amasya’da XV. Yüzyılda, iki eserde bir kağıt 

fabrikası olabileceğine dair belirtilerin olmasıdır (Ethem, 1966, 120). 

Ayrıca bilindiği gibi, Amasya Osmanlı Devletinde önemli bir kültür merkezidir. 

Devlet sınırları içerisinde bir kağıt merkezinin varlığı düşünülebileceği gibi; aynı zamanda, 
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kağıthane sözünden kağıt terbiye edilen, kağıtların mührelenip aherlendiği (Hattatların kâğıt 

cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım) yer anlamını 

çıkarmakta mümkündür.  

Ancak belgelerde kağıthane hakkında ayrıntılı bilgiler olmadığı için bunlar sadece 

tahminler olarak kalmıştır. Varlığı söz konusu edilen başka bir kağıthanenin de Bursa’da 

olduğu yönündedir. Bursa’nın Dilimbuz Deresi vadisinde bir kağıthane olduğu kayıtlarda 

vardır ancak ayrıntıları mevcut değildir. 

Kağıthane kelimesinin, kağıt yapılan yer ve İstanbul Haliç bölgesinde bir yer adı 

olmasından dolayı, Kağıthane’de bir kağıt fabrikasının varlığı daima söz konusu olmuştur. 

İstanbul’un fethinden önce Kağıthane semtinde bir kağıt değirmeni olduğu sanılmaktadır. 

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Umum Müdürlüğünce hazırlanan eserde 

(1959), Evliya Çelebi’nin Kağıthane ile ilgili olan aşağıdaki ifadeleri görülmektedir (TDV 

İslam Ansiklopedisi, cilt24: 138):  

“Kağıthane’de 200 kadar bağlı evler vardır. Daye Hatun’nun bir de cami-i Şerifi vardır. 

Kefere zamanında burada Kağıt imaline mahsus kargit kubbelerle Kağıthane varmış. Hala 

dolapların biri Daye Hatun Camisinin altında durmaktadır. Harap ise de sehl-i imar ile bir 

baruthane olması mümkündür”. 

Evliya Çelebi her ne kadar bu eski kağıt değirmeninin baruthaneye çevrilmesini 

istiyorsa da Kağıthane semtinde XVI. yüzyılda bir baruthanenin varlığı bilinmektedir. 

Hammer’de Kağıthane semti hakkında bilgi verirken burada hem barut hem de kağıt 

yapıldığını söylüyor. Fakat kağıt imalatı kesin olarak belgelenmiyor. 

XVIII. yüzyılda ise matbaanın kurulmasına ön ayak olan İbrahim Müteferrika, 

sadrazama sunduğu bir dilekçede matbaadan söz etmiştir. 1727’de verildiği düşünülen bu 

dilekçe, sadrazam tarafından kethüdasına şu yolda bir buyrultu ile gönderildi “Bu bilginlere 

ve medrese öğrencilerine yararlı, kolaylık sağlayacak bir konu olmakla, Kaptan Paşa ve 

Defterdar Efendi ile görüşerek izin verilmek üzere gereken kâğıtları yazıp düzenleyesiniz” 

(Galitekin, 1969: 33). 

Osmanlı Devletinde matbaanın kurulmasından sonra aslında kağıda olan ihtiyaç 

anlaşılmıştır. Yine İbrahim Müteferrika sayesinde Yalova Kağıt Fabrikası kurulmuştur. 

Yalova kağıt fabrikasından sonrada Kağıthane Kağıt Fabrikası, Beykoz Kağıt Fabrikası, İzmir 

Kağıt Fabrikası ve Hamidiye Kağıt Fabrikası Kurulmuştur (Kağıtçı, 1948: 42). 

2. XIX. YÜZYILDA OSMANLI’DA SİYASİ VE EKONOMİK DURUM 

Osmanlı Devleti açısından söz konusu dönem içerisindeki en temel sorun, 

kapitülasyonlar ve XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde imzalanan serbest dış ticaret 
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anlaşmalarının varlığıdır. 16 Ağustos 1838 tarihinde İstanbul Balta Limanı’nda, İngiltere ile 

Osmanlı Devleti arasında Osmanlı – İngiliz Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. 

Anlaşma her ne kadar İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında yapılsa bile; bu anlaşmanın 

İngiliz tüccarlara sağladığı avantajlar karşısında, ilk olarak Fransa girişimde bulunmuştur 

(Damlıbağ, 2015: 24).  

Söz konusu Balta Limanı anlaşması ile; dış ticaretteki tekel bir Pazar ortamı yaratarak, 

İngiliz tüccarlar ülkenin ürünleri veya imalatından olan bütün maddeleri satın alabilecekti. 

Osmanlı saltanat makamı bu ürünlerin satın alınması veya naklinde mahalli yöneticilerden 

alınması gereken ruhsatları kaldırmayı resmen yükleniyordu. Ayrıca anlaşma ile; ihracattan 

alınan vergiler % 12’ye çıkarılıyor, ithalattan alınan vergiler ise %5 olarak saptanıyordu. Yerli 

tüccarlar iç gümrükte ödenen %8 vergiyi vermeye devam ederken, İngiliz tüccarlar bu 

vergiden muaf tutuluyordu (Yeğen, 2014: 14). Bu durumda İngiliz tüccarlar kendi ülke 

sınırlarında faaliyet gösteren yerli tüccarlara karşı büyük bir avantaj elde ediyordu. 

25 Kasım 1838 tarihinde ise, İngiltere’ye tanınan şartlarla Fransa’yla da ticaret 

anlaşması imzalanmıştır. Fransa’yı diğer Avrupa devletleri takip etmiştir. Anlaşma tarihi 

sırasına göre 1839’da Hansa şehirleri (18 Mayıs), Sardunya (2 Eylül); 1840’ta İsveç ve 

Norveç (31 Ocak), İspanya (2 Mart), Hollanda (14 Mart), Belçika (30 Nisan), Zollverein 

hükümetleri (22 Ekim); 1841’de Danimarka (1 Mayıs) ve 1843’te Portekiz (20 Mart) ile aynı 

şartları taşıyan anlaşmalar imzalanmıştır (Kütükoğlu, 1974: 113). 

Ayrıca 1839 yılı içerisinde; Osmanlı ordusu Nizip’te Mısır kuvvetlerine yenilince, 

Osmanlı Devleti bir defa daha zor durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu söz konusu zorluktan 

kurtulmak için İngiltere ve Fransa’yı kendi tarafına çekmek amacıyla, söz konusu devletlerin 

istekleri doğrultusunda Hariciye Nazırı ve Londra Büyükelçisi Mustafa Reşit Paşa’nın 

çabalarıyla Sultan Abdülmecid’e kabul ettirilen, Gülhane Hatt-ı Hümayun’u yayınlandı. 

Aslında Gülhane Hatt-ı Hümayunla, kanunların padişah iradesinin üzerinde olduğu kabul 

edilmişti. Böylelikle padişahın gücü sınırlandırılmıştır (Yeğen, 2014: 15). 

XIX. yüzyıl içerisindeki tüm söz konusu anlaşmaların imzalanması; yerli tüccarlardan 

daha çok yabancı (gayri Müslüm) tüccarların korunmasına yöneliktir. Bu durum karşısında 

yerli girişimlerin rekabet gücü kazanabilmesi, önemli bir sorun haline gelmiştir. Osmanlı 

Devleti iktisat politikası aracı olarak gümrük vergilerini kullanamadığı için, kendisine yeni 

yollar bulmak zorunda kalmıştır. Bu durum karşısında çözüm olarak; yerli girişimcilerin 

önünü açmak için vergi muafiyetleri ve devlet eliyle yerel tesise talep desteğinin sağlanması 

öngörülmüştür (Damlıbağ, 2015: 24).  
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3. HAMİDİYE KAĞIT FABRİKASI 

Çalışmamızın konusu olan ve XIX. yüzyılda kurulan Hamidiye Kağıt Fabrikası; 

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kurulan kağıt fabrikalarının sonuncusudur. 1887 yılında 

kurulması kararlaştırılmış olan bu fabrika için Serkarin Osman Bey’e (bazı kaynaklarda; 

Serkurena Osman Bey olarak anılır) II. Abdülhamit tarafından bazı imtiyazlar verilmiştir 

(Ersoy, 1963: 51). 

 Serkarin Osman Bey; Osmanlı Devletinde Kuran-ı Kerim basma iznini alan ilk kişi 

olup, Matbaa-i Osmaniye’nin de kurucusudur. Kendisi Sultan Abdülhamid döneminde saray 

etrafında yetişmiş ve bu süreçte II. Abdülhamid’in en yakın arkadaşlarından birisi olmuştur. 

Haliyle bu yakınlık elde ettiği mevki ve aldığı izinlerin de yolunu açmıştır. 

 Serkurena Osman Bey 28 Temmuz 1886 tarihli imtiyaz talep dilekçesine, pazara girme 

konusundaki çabalarıyla başlamıştır. Kendisinin temel hedefinin, kaliteli ve iyi çalışan bir 

matbaa kurmak olduğunu belirtmiştir. Ancak XIX. yüzyılda kâğıt Avrupa’dan ithal olarak 

alınmaktadır. Kağıtın ithal edilmesinden ve azlığından dolayı, hem İstanbul hem de diğer 

vilayetler, kağıta olan ihtiyaçlarını büyük güçlüklerle karşılayabilmektedirler. Ayrıca 

günümüzde de neredeyse her zaman her alanda kullanılan, pazarı geniş olan kağıt gibi bir 

ürünün ticaretinin, çok büyük ölçüde yabancıların kontrolüne terkedilmesi de XIX. yüzyılda 

da güçlüklere yol açmaktadır. Bu noktada eksikliklerin ortadan kaldırılması için, Serkurena 

Osman Bey, dönem padişahı Abdülhamid’ten matbaa açma düşüncesinden vazgeçerek, kâğıt 

üretmek üzere 50 yıllığına bir imtiyaz istemektedir (Damlıbağ, 2015: 25). 

II. Abdülhamid ise bu düşünceye fazlası ile karşılık vererek Hamidiye Kağıt 

Fabrikasını’nı kurma yetkisini vermiştir. İmtiyaz sahibi Osman Bey 4 yıl içerisinde fabrikayı 

kurmayı kabul ediyor. Fabrikanın kurulacağı alanı ise II. Abdülhamid temin etme sözünü 

vermiştir. Şayet devlet hazinesinde fabrika kurulumuna uygun arazi yoksa; devlet uygun bir 

arazi alıp Serkurena Osman Bey’e teslim etme taahhüdünde bulunmuştur. Ayrıca anlaşma 

doğrultusunda Serkurene Osman beyin lehine bir karar alarak; bu söz konusu anlaşmadan 

sonra kağıt fabrikası kurmak isteyen başka girişimcilere de 50 yıl boyunca izin 

verilmeyecektir (Ersoy, 1963: 52). 

 Anlaşma doğrultusunda; kurulacak bu fabrikanın imalat ve ihracatı eğer ihtiyacı 

karşılamaz ve başkaları daha uygun teklifler yaparsa, devlet yeni bir karar verme yetkisini 

elinde tutacaktır. Ayrıca fabrika kurulabilmesi için getirilecek araç gereç ile kurulacak 

fabrikada üretilecek kâğıtların ihracatından da gümrük vergisi alınmayacaktır. Anlaşma 

bitiminde yani fabrika kuruluşundan 50 yıl sonra, fabrika devletin olacak, imtiyaz sahibine 

makine ve diğer malzemenin parası ödenecektir. Ayrıca padişahın verdiği bu imtiyazın en 
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önemli maddesi, Osman Bey’e fabrika için şirket kurma yetkisinin tanınmasıdır (Osmanlı 

Ansiklopedisi, 1994: Cilt 23 / II. Abdülhamit). 

 Aslında Serkurena Osman Bey’in padişaha olan yakınlığı, talebine gösterilen bu yakın 

ve hızlı ilginin bir boyutunu oluşturmaktadır. Ama bu ilgi için daha önemli olabilecek bir 

diğer etkense, II. Abdülhamid’in kâğıt üretim sektörüne daha önceden de ilgi duymasıdır. 

Serkurena Osman Bey’in kağıt fabrikası kurma isteğinden yaklaşık 3 yıl önce; II. Abdülhamid 

İstanbul’da özel arazisi üzerinde, bir kâğıt fabrikası kurmayı planlamıştır. Bu konuyla ilgili 

Washington’a elçi olarak gönderilen Tevfik Bey ise araştırma yapmak için 

görevlendirilmiştir. Tevfik Bey 23 Mayıs 1883 tarihinde baş kitabet dairesine gönderdiği 

raporda, görev yerine ulaştığını ve kâğıt fabrikaları hakkında uzman olan kişilerle görüşmeler 

yaptığını bildirmiştir. Ancak uzun uğraşlara rağmen II. Abdülhamid’in açmayı planladığı 

kağıt fabrikası sonuçsuz kalmıştır (Damlıbağ, 2015: 26). 

4. HAMİDİYE KÂĞIT FABRİKASI NİZAMNAMESİ ÇERÇEVESİNDE ŞİRKETİN 

KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ 

 İmtiyaz sahibi Osman Bey işe, elde ettiği imtiyazlar ile Hamidiye Kağıt Fabrikası 

şirketini kurarak başlıyor. İngilizlerin de ortak olduğu şirketin adı kayıtlara “Hamidiye Kağıt 

Fabrikası” ve “Ottoman Paper Manufacturing Company Limited” olarak işleniyor. Osman 

Bey’ in vekilliğine ve şirketin idare meclisi reisliğine devrin maliyecilerinde Leonidas Zarifis 

getiriliyor. Sermayesi 3 Milyon Osmanlı altını olan şirket 1889 yılında resmen kurularak 

tanınıyor. Kağıtçı (1928)’e göre; bu konuda Ticaret ve Nafıa Nazırı Raif’in Leonidas Zarifis’e 

yazdığı bir mektupta, İngilizlerin sermaye karşılığı olarak 27.300 İngiliz lirasını Osmanlı 

Bankası’nın Londra Şubesine yatırıldığı da belirtilmektedir (Ersoy, 1963: 52). 

 Şirket kurulumunda oluşturulan Hamidiye Kağıt Fabrikası Nizamnamesi ise; toplamda 

8 farklı fasıldan ve 44 maddeden oluşturulmuştur (BOA, A. DVN. MKL: 32-8/2-1).  

* İlk fasıl, şirketin teşkili, amacı, ismi ve merkezi beyanındadır, başlığı ile içerisinde 

şirketin kuruluşuna, faaliyet alanına, ismine ve merkezine yer verilerek dört maddeden 

oluşturulmuştur. Nizamname 1. maddesinde; 

 “Padişahın yüce fermanı ve karşılıklı alıp verme üzerine yapılan sözleşme kurallarına 

uygun olarak (Hamidiye) Kağıt Fabrikası adıyla anılmak ve her nevi kağıt imal edilmek üzere 

tesis olunacak kağıt fabrikasıyla alakalı geçen huşlara ek olarak meydana gelecek olan tüm 

inşaat ve icraatın vücuda getirilmesi ve bunun idare ve işletmesi için aşağıda tarif edilecek 

hissedarların arasında bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkil olunmuştur” maddesi ile 

başlamaktadır 
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Nizamnameden de anlaşılacağı üzere şirketin unvanı Hamidiye Kâğıt Fabrikası olarak 

(1. Fasıl / Madde 2) belirlenmiştir. Ayrıca kurulacak şirket, nizamname doğrultusunda 

Osmanlı kanunları ve genel kurallarına tabi olacaktır (1. Fasıl / Madde 3). Ayrıca şirketin bazı 

sebeplerden dolayı feshi veya devam ettirilmesi gibi bir hal olmadıkça resmi izin müddeti 50 

yıl ile sınırlandırılmıştır (1.fasıl / Madde 4). 

*İkinci fasıl ise İmtiyazın şirkete devri beyanındadır, başlığı ile;  yedi maddeden 

oluşturularak, imtiyazın şirkete devriyle ilgili hususları açıklamaktadır.  

 “Resmi izin sahibi fermanı kendisine verilen hukuk ve Şirket taahhüdlerini devretmiş 

ve şirket resmi izin sahibi sıfatına sahip ve tüm hukuk ve vazifelerce onun makamının yerine 

geçmiş olmuştur. Bu nedenle resmi izin sahibi fermanı ile izne ilişkin tüm şirket evrakı şirkete 

teslim etmeye mecburdur” (2. Fasıl / madde 5). 

 Nizamname devamında ise; 

“Şirketin sermayesi 300.000 (üçyüzbin) Osmanlı lirasından ibaret olup her biri 10’ar 

altınlık olarak 30.000 (otuzbin) hisselik bölümlerden oluşur. Heyet-i Umumi hissederların 

kararı gereğince iş bu şirketin kendi sermayesinin miktarı kadar tahvil-i neşr etmekte yetkisi 

olacak ve bu tahvillere bedel şirketin gerek mevcut emlak ve gerek eşyası rehin konulması 

makamında itibar olunacaktır. Ve sermayeyi çoğaltmaya yetkisi bulunacaktır” (2. Fasıl / 

madde 6) maddesi ile kuruluş sermayesini belirtmektedir. 

İkinci fasıl içerisinde olan 7.8.9.10. ve 11. maddeler ise; genel olarak hisse senetleri, 

şirket taksitleri ve senet sahiplerine karşı yaptırımlar ile ilgilidir. 

*Üçüncü fasıl ise şirketin İdare-i Dahiliyesi beyanındadır, alt başlığı ile 11 maddeden 

oluşturulurken bu fasılda genelde örgüt içi yönetimden bahsedilmiştir (12.-22. Maddeler).  

“Şirketin umur ve Heyet-i Umumiye İşleri tarafından atanan ve 5’ten 11’e kadar 

azadan oluşan bir idare meclisi ihale olunacak ve idare meclisi İstanbul’da toplantı edecektir 

ve şu kadarki işbu şirket nizâmnâmesinin Osmanlı Devleti tarafından kabul olunacak günden 

itibaren ilk 2 sene müddet için teşkil olunan İdare Meclisi Heyeti Leonidas Zarifi Efendi ve 

Cevad Bey ve Dava Vekili Mösyö Arvin Bire ve tüccardan Con Ramister Tomson ve Tomas 

Carles Nakir Efendi adlı kişilerden ibaret olup memuriyetleri onaylanan heyet-i umumiyenin 

tasvibine arz olunmak lazım gelecektir” (3. Fasıl / Madde 12) maddesi ile başlamaktadır. 

Üçüncü fasıl içerisinde olan 13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. ve 22. maddelerde ise; 

idare meclisi azalarının görevleri, istifaları ve her hangi olumsuzlukta yerlerine geçecek 

vekillerinden bahsetmektedir.  
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*Dördüncü fasıl ise Heyet-i Umumiye beyanındadır, alt başlığı ile 12 maddeden 

oluşturulurken bu fasılda genelde örgütün genel kuruluyla ilgili maddelere yer verilmiştir 

(23.-34. Maddeler). 

 “Düzenli olarak toplanmaya karar kılan heyet-i umumiye tüm hissedarların vekilidir. 

Ve verdikleri kararları tüm hissedarlar kabul etmek zorundadır” (4. Fasıl / madde 23) 

maddesi ile başlamaktadır. 

 Dördüncü fasıl içerisinde olan 24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32.,33. ve 34. maddelerde 

ise; yapılacak toplantılar, toplantı davetleri, toplantılarda ve seçimlerde şirket yöneticilerinin 

oy hakları, şirketin ve yöneticilerin denetlenmesi için tayin edilecek müfettişler ile ilgilidir. 

*Beşinci fasıl ise Hesabat-ı Seneviye ve Müfredat Defteri Beyanındadır, alt başlığı ile tek 

maddeden oluşturulan bu fasıl; yıllık bütçe ve muhasebe defterleri hakkındadır. Söz konusu 

35. madde ise; 

 “Şirketin maliye senesi Kânûn-ı Sânî’nin başı ile Kânûn-ı Evvel’in 31. günü son bulur. 

Fakat 1. maliye senesinin müstesna olarak şirketin kesinlikle kurulduğu tarihi ile ertesi 

Kânûn-ı Evvel’inin 31. günü arasındaki süreyi kapsayacaktır. İdare Meclisi her sene sonunda 

şirketin alacakları ve borçlularını kapsayan bir genel defter yenileyip ve işbu defter ile 

muvazene defterini ve heyet-i umumiyenin hesaplarının toplanmasından 30 gün evvel 

müfettişlere gösterilir ve tebliğ edecek ve toplantı zamanında takdim edecektir. Heyet-i 

Umumiye dâhil olma yetkisine sahip olan her hissedar bahsi geçen defterleri ve hesapları 

görüp ve kontrol edebilir” şeklindedir. 

*Altıncı fasıl ise; Temettuatın Suret-i Taksimi ve Reisü’l- Mala Mahsub-ı Akçe 

beyanındadır, alt başlığı ile 2 maddeden oluşmaktadır (36. ve 37. Maddeler). Bu söz konusu 

2 madde ise; tahvillere karşılık gelen faizleri, kâr payının dağıtımı ve sermaye artırımı ile 

ilgilidir. 

*Yedinci fasıl ise; İhtiyat Akçesi alt başlığı ile 3 maddeden oluşurken yıllık kâr payı 

dağıtımı ve yıllık hasılatların hisse başına oranları gibi ekonomik temelli maddelerdir (38., 39. 

ve 40. Maddeler). 

*Sekizinci fasıl ise; Şirketin Temdid-i Müddeti ve Feshi ve Kat-ı Muamelatı 

Beyanındadır, alt başlığı ile 4 maddeden oluşmaktadır. Bu söz konusu 4 madde ise; şirketin 

nasıl fesih edileceği, şirketin süresinin uzatılması ve faaliyetlerinin durdurulması ile ilgilidir 

(41.,42.,43. ve 44. Maddeler).  

Belgelerden Hamidiye kağıt fabrikasının temellerinin 19 Haziran 1890 yılında atıldığı 

anlaşılıyor. Böylece imtiyazın üzerinden 4 yıl geçmeden fabrikaya başlanmış oluyor. Bu arada 

dışarıdan getirilecek olan makineler ise İngiliz Massın Scott firmasına sipariş ediliyor. 
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 Şirket bu arada gelir elde edebilmek için hisse senetlerini piyasaya sürmüştür. Ancak 

Kağıtçı (1928)’ a göre dönemin ekonomik durgunluğu hesaba katılmamıştır ve hisse senetleri 

alıcı bulamamıştır (Tabakoğlu, 2005: 78). Şirketin çıkardığı hisse senetlerinin rağbet 

görmemesi üzerine makine tedarikçisi Massın Scott firmasına olan taksit ödenememiş, bunun 

üzerine firmanın göndereceği sigara kağıdı yapacak makinelerinin birinden vazgeçilmiştir. 

Ayrıca fabrika kurulduktan sonra 6 ay Massın Scott firması hesabına çalışması için anlaşmaya 

varılmıştır (Ersoy, 2001:121). 

Bu yeni düzenlemelerden sonra fabrika 22 Ocak 1893 yılında açılmıştır. Anlaşma 

gereği Masson Scott firması Hamidiye Kağıt Fabrikasını altı ay çalıştırmıştır (veya fabrika ilk 

6 ay söz konusu firma için çalışmıştır). Bu durumu fark eden Osmanlı Devleti ise; fabrika 

üzerinde ek tedbirler almıştır. Çünkü bu fabrikanın başarılı bir şekilde çalışması, ülke 

içerisindeki sanayinin gelişimi için önemli bir faktör olacağından devletçe desteklenmek 

istenmiştir. Bu noktada dikkat edilen nokta, Hamidiye Kağıt Fabrikası’nın rekabet gücünün ne 

olacağı ve nasıl korunacağıyla ilgilidir. Fabrikanın tamamen pazarda kendi işleyişine terk 

edilmesi uygun bulunmamıştır (Damlıbağ, 2015: 31).  

Başka güçlü rakiplerle baş etmesi zor olan Hamidiye Kağıt Fabrikası rekabete 

dayanamaz ise satış yapamayacağı için kapanmak zorunda kalacaktır. Gerek fabrikayı 

kalkındırmak için gerekse devamlılığını sağlamak için; Dâhiliye Nezaretinin bu konudaki en 

önemli önerisi merkezdeki devlet dairelerinin ve taşradaki vilayetlerin, bütün kâğıt 

ihtiyaçlarının bu fabrikadan karşılamaları yönünde olmuştur. Böylelikle fabrikanın düzenli 

gelir kaynağı elde etmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Durumun önemi ve gerekliliği hakkında, bütün devlet kurumları bilgilendirilmiştir. 

Böyle bir durumda öncelikle yapılması gereken, kağıda olan talebin ne olduğunun tespit 

edilmesidir. Bu doğrultuda ise kurumlardan yıllık olarak kâğıt tüketimleri hakkında bilgi 

istenmiştir. Son olarak kağıda olan talebin daha net tespiti için, kullanılan her çeşit kâğıttan 

birer örneğinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde fabrikaya ulaştırılması istenilmiştir 

(Damlıoğlu, 2015: 31). Ancak bu çokta kolay olmamıştır ve çoğu kurumdan talep isteği 

gecikmiştir. Kağıtçı (1928)’ e göre; dönemin Dahiliye Nazırı fabrikadaki sorunu çözmek için 

fabrikaya gitmiş ve fabrika için Avrupa’dan getirtilen bazı alet ve makinelerin gümrükten 

henüz geçemediği belirtmiştir. Fabrika ancak gerekli olan araç-gerecin gümrükten geçişine 

izin verilmesi durumunda, resmi dairelerin kağıt ihtiyacını karşılamak için sözleşme ve üretim 

yapma imkânına erişeceğini padişaha rapor etmiştir (Ersoy, 2001: 101). 

Bu süreçte geçen 6 ay içerisinde Masson Scott firması anlaşma gereğince fabrikayı altı 

ay çalıştırsa da, kendisine düşen alacağını tahsil edememiştir. Durum böyle olunca 
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mahkemeye başvuran İngiliz asıllı firma, alacağına karşılık olarak Hamidiye Kağıt 

Fabrikasını kendi mülkiyetine kaydettirmeyi başarmıştır. Ancak firma fabrikayı çalıştırmak 

isterken kendi idare meclisi tarafından eleştirilmiştir. Bunun en büyük sebebi ise; firmanın 

zaten hali hazırda kağıt makineleri yapan ve satan bir organ olduğu, fabrika çalıştırmanın 

müşterilerle rekabet anlamına geleceği gösterilmiştir. Bu yüzden Hamidiye Kağıt Fabrikası 

1912 yılına kadar sürüncemede kalmıştır (Ersoy, 1963: 53).  

Fabrikanın yönetim kurulu üyesi ve İngiltere vatandaşı Edwin Pears, Mayıs 1910 

tarihinde sadarete (başbakanlık) bir dilekçeyle başvuruda bulunarak; kendilerinden haksız ve 

yersiz şekilde, emlak vergisi istendiğini belirtmektedir. Ayrıca dilekçeye, söz konusu bu 

haksız ve yersiz olarak nitelendirilen verginin, fabrikanın kapalı kalmasına sebep olduğu 

iddiası da eklenmiştir (Damlıbağ, 2015: 38). Fabrika imtiyaz bitiminde, bedelsiz olarak tüm 

bina, makine-teçhizat ve arazisiyle birlikte hükümete devredilecektir. Edwin Pears ise tüm 

bunları ileri sürerek kendilerinden emlak vergisinin alınmaması gerektiğini ileri sürmüştür. 

Fabrika birikmiş emlak vergisi bahane edilerek, Maliye Nezareti aracılığıyla açık 

arttırmayla satışa çıkartılmak istenmiştir. Edwin Pears 12 Mayıs 1910 tarihinde bu sefer Şura-

yı Devlete (Danıştay) yazdığı dilekçeyle, yürütmenin durdurulması gerektiğini belirtmiştir. 

Sadarete (Başbakanlık) sunulanlarla aynı olan gerekçeler; imtiyaza bağlı olan binalardan, 

emlak vergisi talep edilmemesinin yerleşmiş bir hükümet kuralı olduğu düşüncesidir 

(Damlıbağ, 2015: 31). Ancak Şura-yı Devlet (danıştay) kararında “emlak vergisi talep 

edilemez” maddesi olmadığını belirterek firmanın vergisini ödemesi gerektiğini belirtmiştir. 

Tüm bu olumsuzluklar üzerine İngiliz yönetim kurulu 1912 de firmayı satışa 

çıkarmaya karar vermiştir. Bu kez de Hamidiye Firması düşük maliyetle fabrikayı tekrar satın 

almıştır ve İngiltere’den kağıt üretiminden anlayan mühendisler getirilmiştir. Ancak fabrika 

üretime tekrar başladığı sırada yani 1913 yılı sonlarına doğru 1. Dünya Savaşı başlaması ile 

İngiliz çalışanlar da yurtlarına geri dönmek zorunda kalmıştır. 

Kağıtçı’ ya göre; Hamidiye Kağıt Fabrikasının sonucu da ilginçtir. “İstanbul’un işgali 

üzerine savaş malzemesi yapılmak üzere müttefikler fabrikanın parçalanmasını ve kendilerine 

teslim edilmesini istemiştir. Böylece hükümetin gafleti yüzünden fabrika sonsuza kadar 

kapanmıştır” (Ersoy, 1963: 53). 

6. SONUÇ 

Osmanlı Devletinde İmparatorluğu döneminde; Yalova kağıt fabrikası, Kağıthane 

Kağıt Fabrikası, Beykoz Kağıt Fabrikası, İzmir Kağıt Fabrikası ve çalışmamızın temel konusu 

olan Hamidiye Kağıt Fabrikaları Kurulmuştur. Hamidiye Kağıt Fabrikası, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun, Cumhuriyet Devrine kadar süregelen faaliyetlerin sonuncusu olmasının 



 
 

 Sayfa 238 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

yanı sıra en başarısız olan firmaların da başında gelmektedir. 18 Haziran 1890’da temelleri 

atılan ve 1913 yılına kadar yaklaşık 23 yıl fiili olarak var olan; ancak sadece 6 ay kadar 

çalışma fırsatı bulabilen Hamidiye Kağıt Fabrikası’nın imalatı hakkında gerek literatürde 

gerekse arşivlerde çok fazla bilgi mevcut değildir.  

Aslında Hamidiye Kağıt Fabrikası’ nın kuruluş nedenlerine baktığımızda ülkenin 

kağıtta dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli malı kullanımını artırmak düşüncesi de vardır. 

Ancak ne yazık ki XIX. yüzyılının siyasi ve ekonomik koşulları ayrıntılı bir şekilde 

düşünülmeden hareket edilmiş olması Hamidiye Kağıt Fabrikasının işleyişini zorlaştırmıştır 

Diğer bir örtülü başarısızlıksa; Yeğen(2014)’in de belirttiği gibi; bazı kesimlerce 

ıslahatçı kimliği ön planda olduğu için “Ulu Hakan” olarak adlandırılan; ancak bazı 

kesimlerce de istibdatçı, eski model bir Makyavelist olarak görüldüğü için “Kızıl Sultan” 

olarak tarihe geçen dönem padişahı II. Abdülhamid’e yakınlığı ile bilinen Serkurena Osman 

Bey’ in, içinde bulunduğu dönemde imkanları kıt olan Osmanlı Devleti’nin hali hazırdaki 

imkanlarını bilinçsiz ve plansız bir şekilde kullanması olabilir. Çünkü II. Abdülhamid 

Serkurena Osman Bey’e sıradan girişimcilere verilmeyecek kadar önemli imtiyazlar vermiştir. 

XIX yüzyılda “hasta adam” olarak bilinen Osmanlı Devletinde; Hamidiye Kağıt 

Fabrikası her ne kadar modern bir ülke yaratma düşüncesiyle kurulmuş olsa da; dönem 

içerisindeki sömürü yarışlarının hızlı olması, dünya genelinde İngiltere ve Fransa gibi iki 

güçlü devletin dünya siyasi ve ekonomik durumuna yön verme amaçlarının bulunması; XIX 

yüzyılda Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında Osmanlı Devletinin aleyhine olacak 

anlaşmaların imzalanması ve devamında 1. Dünya savaşının başlaması ile ne yazık ki 

Hamidiye Kağıt Fabrikası uzun vadeli bir başarı gösterememiştir.  
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ÖZET 
İş kazaları bireyin, şirketlerin ve toplumun bir bütün olarak zarar görmesine neden olan 

istenmeyen olaylardır. Çalışana verdiği zarar bakımından iş kaza sonuçları: ilk yardım müdahale 
sonrası çalışanın işine devam ettiği kaza, iş günü kayıplı kaza, geçici sakatlık ile sonuçlanan kaza ve 
ölümle sonuçlanan kazalar olarak ifade edilmektedir. Kaza sonucunda çalışanın uğradığı zararın 
yanında, kayıp iş günü süresi, iş rutininde değişiklik yaşanması, zarar gören ekipmanların 
değiştirilmesi, üretime ara verilmesi ve verimliliğin azalması, sigorta harcamaları, gelir kayıpları ve 
tıbbi tedavi için yapılan harcamalar kazaların maliyet unsurları olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de iş 
kazalarının yaklaşık olarak yarısı imalat sanayiinde yaşanmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın amacı 
imalat sanayiinde yaşanan iş günü kayıplı kazaların için ilişkilendirme kuralları ile kazalar arasındaki 
ilişkileri belirlemek ve kaza önlemeye yönelik yardımcı bilgiler sunmaktır. Çalışmanın evrenini, 
Türkiye’de 2013-2016 yıllarında imalat sanayi kapsamındaki toplam 12 sektörde yaşanan 242.537 iş 
kaza kaydı oluşturmaktadır. Veri analiz aracı olarak Weka 3.9.2 v. ile RapidMiner 0.0.9.v 
kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar dikkate alınarak kayıp iş günü süresine neden olan 
şartlar için iyileşme sağlanabileceği ve iş günü kaybı nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılabileceği 
düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İmalat sanayii, İş kazaları, İş günü kaybı, İş sağlığı ve güvenliği, Veri 
madenciliği, İlişkilendirme kuralları 

 

1. Giriş 
İş kazaları birden fazla nedenin bir kombinasyonu ile yaşanmaktadır. Çalışana verdiği zarar 
bakımından iş kaza sonuçları ise, ilk yardım müdahale sonrası çalışanın işine devam ettiği kaza, iş 
günü kayıplı kaza, geçici sakatlık ile sonuçlanan kaza ve ölümle sonuçlanan kazalar olarak ifade 
edilmektedir. İş kaza sonuçları dikkate alınarak iş kaza nedenlerinin araştırılması, kaza önleme 
stratejilerini geliştirmek için hayati derecede önemlidir. İş kazalarının altında yatan faktörlerin 
belirlenmesi için birçok analiz yöntemi kullanılmaktadır. Bunun yanında, Hovden vd. (2010) kaza 
modellerinin iyileştirilmesi ve yeni sağlık ve güvenlik yönetim araçlarının geliştirilmesi gerektiğine 
dikkat çekmiştir. Cheng vd. (2013) ise, iş güvenliği eğitimlerinin yapılması, risk değerlendirme 
personelinin ve denetleyicilerin yasal düzenlemeleri uygulamasının kazaları önlemek için önemli bir 
role sahip olduğunu ifade etmiştir. 

Çalışma hayatında sağlık ve güvenliği temin etmek için birçok ülkede yasal düzenlemeler 
oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun (Rega 
No: 28339, 2012) 10. ve 30. maddelerine dayanılarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği risk 
değerlendirme yönetmeliği de (Rega No: 28512, 2012), işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esasları bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Konseyi yönetmeliği de 2013 yılında yayınlanmıştır. Konseyin kuruluş amacı, çalışma 
hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke 
genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas almak, iş sağlığı ve 
güvenliği alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını 
sağlamaktır (Rega No:28550, 2013). Bu ve bunun gibi kanun ve yönetmelikler sayesinde iş kazaları, 
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meslek hastalıkları ve olası istenmeyen durumlara yönelik proaktif uygulamalar ile kayıpların 
önlenmesi beklenmektedir.  

Türkiye için ölümlü iş kaza oranı ve 85 ülke arasındaki sıralamasının yıllara göre dağılımı Şekil 1’de 
verilmiştir. İş kazaları nedeniyle iş gücü kaybı, sigorta masrafları, makine-ekipman yenileme 
masrafları, tedavi masrafları, üretim kayıpları gibi birçok kayıp da beraberinde gelmektedir.  

Türkiye’de 2013-2016 yıllarında yaşanan iş kazlarının %42,20’si meslek hastalıklarının %46,24’ü nün 
imalat sanayiinde yaşanmıştır (SGK İstatistik Yıllıkları, 2013-2016). Literatürde, çeşitli sektörlerde iş 
kazalarının analiz edildiği çalışmalar da yürütülmüştür. Ancak, imalat sanayiinde yaşanan iş kaza 
kayıtlarının kullanıldığı çalışma sayısı sınırlı düzeydedir (Bakınız: Tablo 1).   İmalat sanayiinde iş 
günü kaybı ile sonuçlanan iş kazalarının altında yatan faktörleri belirlemek, konu ile ilgili literatüre bir 
katkı sunmak için çalışmamızda Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen, 
2013-2016 yıllarında imalat sektöründe yaşanan iş kazaları analiz edilmiştir. Analizde 242.537 iş kaza 
kaydı dikkate alınmıştır. Bu çalışmadaki amaç, iş günü kaybı sonuç değişkeni üzerinde etkili olan 
faktörleri belirlemek, sonuç değişkeni iş günü kaybı olan ilişkilendirme kuralları elde etmektir.  

 
Şekil 1. Türkiye için ölümlü iş kaza oranı ve 85 ülke arasındaki sıralamasının yıllara göre dağılımı 
(İLOSTAT, 2008-2016). 
2. Literatür Özeti 
Literatürde, iş kazalarının istatistiksel analizlerinin yapıldığı (örneğin: örneğin: Erdugan ve Türkan, 
2017; Turkkan ve Pala, 2016) kaza tahmin modellerinin geliştirildiği (örneğin: Ceylan ve Avan, 2012; 
Marcoulaki vd., 2012) literatür incelemelerinin yürütüldüğü (Örneğin: Jilcha ve Kitaw, 2016; 
Khanzode vd., 2012)  ve veri madenciliği uygulamalarının yapıldığı çalışmalar bulunmaktadır 
(Bakınız: Tablo 1). 

Veri madenciliği yaklaşımlarının kullanıldığı çalışmalar, yeni veri madenciliği yaklaşımlarının 
önerildiği ve mevcut veri madenciliği yaklaşımları ile kaza analizlerinin yapıldığı çalışmalar olmak 
üzere iki grupta ifade edilebilir. Yöntem önerisi ve kaza analizlerinin yapıldığı çalışmalar arasında, 
Sarkar vd. (2018) iş kazalarını analiz etmek için makine öğrenme yöntemlerinden Destek vektör 
makineleri ve Yapay sinir ağları, optimizasyon yöntemlerinden Genetik algoritma ve Parçacık sürü 
optimizasyonu yöntemlerini kullanarak makine öğrenme parametrelerinin optimizasyonuna dayanan, 
kaza mekanizması ve sonucunu tahmin eden bir yöntem önermiştir. Sarkar vd., (2018) önerdiği 
yöntemin uygulamasını, Hindistan’daki entegre çelik endüstrisinde yaşanan iş kazalarını analiz etmek 
için kullanmış ve performansı en iyi olan yöntemin Parçacık sürü optimizasyonuna dayalı dectek 
vektör makineleri olduğunu belirlemiştir. Sarkar vd. (2016a) Hindistan’da entegre çelik endüstrisinde 
yaşanan iş kazalarının, yaralanmalı, maddi hasarlı ve ramak kala olmak üzere kaza sonucunu tahmin 
etmek için Genetik algoritma-Classification and regression tree (CART), grid based-CART ve pruned-
grid based-CART yöntemlerini önermiştir. Sarkar vd. (2016a)  Genetik Algoritma ile CART 
parametrelerinin optimize edildiği kaza tahmin modelinin diğer iki yönteme göre performans ve 
doğruluğunun daha iyi olduğunu belirlemiştir. Liao vd. (2009) iş kazalarını sebep-sonuç ilişkilerini 
belirlemek için ekstrakte edilen olasılık ölçütünü dikkate alan 3 ilişkilendirme kural madencilik modeli 
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önermiştir. Liao vd. (2009)  Tayvan inşaat sektöründe yaşanan ölümlü iş kaza kaydını, kaza sebebi, 
kamu projesi olup olmaması, ay, yağış olması, ortalama yağış miktarı faktörlerini dikkate alarak 
ilişkilendirme kuralları madenciliği uygulaması yapmış, önerdiği model ile destek-güven çerçevesinde 
güvenilir sonuçlar elde edildiğini ifade etmiştir. Ciarapica ve Giacchetta (2009) İtalya’da yaşanan iş 
kazaları için yapay sinir ağları ve fuzzy inference system (FIS) kullanarak kaza tahmin modeli 
geliştirmiştir. İş kazalarının mevcut veri madenciliği yaklaşımları ile analiz edildiği ve anlamlı 
bilgilerin ortaya konduğu çalışmalar arasında, Altunkaynak (2018) Türkiye’de imalat sektöründe 
yaşanan kazaları karar ağacı ve ilişkilendirme kural madenciliği ile analiz etmiş, kaza tipi üzerinde 
%92 düzeyinde etkili olan faktörlerin sektör tipi, iş yeri büyüklüğü, yaş, tecrübe ve kazanın gün içinde 
gerçekleştiği saat olduğunu ve kaza tipi sonuç değişkeni olan en iyi 10 ilişkilendirme kuralı ortaya 
koymuştur. Chang ve Tsai (2014)’ de 1996-2012 yıllarında imalat sanayii’ndeki kazaları incelemiş ve 
yaralanma modeli için iş döngüsü, çalışma ortamı, iş süreçleri, üretim prosedürlerinin önemli 
olduğunu ifade etmiştir. Cheng vd. (2010)’da Tayvan’da inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarını, proje 
mülkiyet türü, şirket büyüklüğü, proje tipi, kaza tipi, hareket türü, yaralanma nedeni, kaza anına kadar 
ki çalışma süresi, kazanın yaşandığı yer, tecrübe, cinsiyet, tecrübe, güvensiz davranışlar, güvensiz 
şartları dikkate alarak korelasyon, OLAP analizi ve cevap değişkeni kaza tipi olan ilişkilendirme 
kuralları belirlemiştir. Cheng vd. (2010)’nin  elde ettiği sonuçlara göre, iş kazalarının büyük 
bölümünün çalışan sayısının 10’dan az olduğu küçük ölçekli iş yerlerinde meydana geldiğini 
belirlemişlerdir. Persona vd. (2006) İtalya'da yerel sağlık kurumu iş kaza kayıtlarını CART yöntemi ile 
analiz ederek, en tehlikeli sanayi alanlarının, nakliye ve servis endüstrisi, inşaat ve deniz inşaatı, tesis 
kurulum sektörü ve makine endüstrisi olduğunu, az tehlikeli olmasına rağmen yaralanma sayısının 
fazla olan sektörün ise sağlık ve kamu idaresi olduğu, en tehlikeli görevlerin ise bakım ve kontrol 
operatörlüğü, yükleme/boşaltma/malzeme elleçleme operatörü, tesis kurucu, mason/woodworker, 
sürücü olduğu ve bu görevlerde çalışanların kaza sonrası iyileşme sürelerinin oldukça uzun olduğunu, 
en kritik iş unvanının ise fabrika işçiliği ve çıraklık olduğunu belirlemiştir. Persona vd. (2006)’nin elde 
ettiği bulgulara göre iyileşme süresi >90 gün olan ciddi yaralanmaların kişisel koruyucu ekipmanların 
uygun olmayan şekilde kullanımı veya hiç kullanılmaması durumunda yaşandığını, iyileşme süresi 
<40 gün olan yaralanmaların ticaret, ahşap/plastik endüstrisi, sağlık ve kamu yönetimi, tesis kurulumu 
sektörleri ile ilişkili olduğunu belirlemiştir.  

İş kazalarının veri madenciliği yaklaşımları ile analiz edildiği çalışmalardan bazılarında, dikkate alınan 
sektör, kullanılan veri sayısı, zaman periyodunu içeren bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Riskli çalışma 
şartları ile bilinen inşaat sektöründe veri madenciliği uygulamalarının en çok yapıldığı ve zaman 
içerisinde analiz edilen veri sayısının arttığı anlaşılmaktadır. İmalat sanayii ile ilgili çalışma sayısının 
sınırlı sayıda olduğu da görülmektedir. 
 
Tablo 1. İş kazalarının veri madenciliği uygulamaları ile analiz edildiği çalışmalar. 
Yazarlar (yıl) Sektör Periyot Veri Sayısı 

Sarkar vd. (2018) Çelik Endüstrisi 2010-2013 1.500 

Altunkaynak (2018) İmalat Sanayii 2012 37.735 

Sarkar vd. (2016a) Çelik Endüstrisi 2010-2013 4.744 

Sarkar vd. (2016b) Çelik Endüstrisi 2010-2013 998 

Chang ve Tsai (2014) İmalat Sanayii 1996-2012 92.577 

Abdat vd.  (2014) İnşaat - 143 

Chi vd. (2014) İnşaat 2001-2005 - 

Cheng vd. (2013) Petrokimya Endüstri 2000-2010 349 

Cheng vd. (2010) İnşaat 2000-2007 1.347 
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Liao vd. (2009) İnşaat 2000-2005 1.062 

Persona vd. (2006) Çeşitli Sektörler 2000-2002 156 

3. Metot-Materyal 

3.1 Çalışmanın Evreni 

Çalışmanın evrenini, Türkiye’de 2013-2016 yıllarında gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri imalatı, 
ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, diğer metalik olmayan 
ürünlerin imalatı, ana metal sanayii, makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı,  
elektrik teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara 
taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, mobilya imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 
olmak üzere toplam 12 sektörde yaşanan 242.537 iş kaza kaydı oluşturmaktadır.  

İş kaza kayıtlarında, kaza esnasında kullanılan malzeme, araç, gereç (MAG), yaş (Y), sektör (S), özel 
faaliyet (ÖF), kazanın gerçekleştiği yer-bölüm (GYB), meslek (MES), cinsiyet (C), gün içerisinde 
kazanın gerçekleştiği zaman dilimi (HD), genel faaliyet (GF), kaza yılı (YIL), kaza anında kadar ki 
çalışma süresi (WH), kazanın gerçekleştiği yer (GY), iş tecrübesi (EXP), kazanın gerçekleştiği ortam 
(GO), kaza günü (G), kazanın yıl içerisinde yaşandığı ay (MY) olmak üzere 16 değişken 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu değişkenlerin iş günü kaybı (LWD) üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. 

3.2 İstatistiksel Analiz 
Veri setini tanımlayıcı özellikleri belirlemek için veri analiz aracı olarak Weka 3.9.2 v. ile RapidMiner 
0.0.9.v kullanılmıştır. Kazazedelerin %90’ı erkek, %30,37’si 25-29, %24,28’i 30-34 yaş grubundaki 
çalışanlar olduğu belirlenmiştir. Kazaların en çok yaşandığı ilk üç sektör sırasıyla, %19,76’sı makine 
ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, %14,22’si ana metal sanayii, % 11,23’ü tekstil 
ürünleri imalatı yapan iş yerleridir. Kazaların %37,17’si saat 07:00-12:00’de, %37’si saat 13:00-
18:00’de gerçekleşmiştir. Kazazedelerin %85,16’sı 0-5 yıl tecrübeye sahiptir. İş günü kaybı açısından, 
kazaların %79’unda 1-9, %15’inde ise 10-19 iş günü kaybı ile sonuçlanan kazalar yaşanmıştır 
(Bakınız: Tablo 2). Kazanın gerçekleştiği yer-bölüm, genel faaliyet, özel faaliyet, kaza esnasında 
kullanılan malzeme araç-gereç ve meslek gruplarına ilişkin bilgiler Ek olarak Tablo 4’de verilmiştir. 

2013-2016 yıllarında üretim sektöründe yaşanan iş kazalarının yıl, sektör, kayıp iş günü ile ilgili 
dağılımları Şekil 2-4’de ifade edilmiştir.  

 

Şekil 2. Sektörlerin dağılımı (n=242.537). 

 

 

Şekil 3. Kayıp iş günü dağılımı (n=242.537). 
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Şekil 4. Kaza sayılarının yıllara göre dağılımı (n=242.537). 

      Tablo 2. Kaza analizinde kullanılan değişkenler ve frekansları (n=242.537). 
Nitelik 

Frekans % 
Cinsiyet  

C1: Kadın 24.366 10 

C2: Erkek 218.171 90 

Yaş (AGE) Frekans % 

AGE0: 0-15 97 0,04 

AGE1: 16-24 45.856 18,91 

AGE2: 25-29 73.661 30,37 

AGE3: 30-34 58.898 24,28 

AGE4: 35-39 32.732 13,50 

AGE5: 40-44 16.704 6,89 

AGE6: 45- 14.589 6,02 

Sektör  Frekans % 

10: Gıda ürünlerinin imalatı 24.010 9,90 

13: Tekstil ürünlerinin imalatı 27.234 11,23 

16: Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı 6.554 2,70 

22: Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 18.300 7,55 

23: Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 24.189 9,97 

24: Ana metal sanayii 34.482 14,22 

25: Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal ürünleri imalatı 47.935 19,76 

27: Elektrikli teçhizat imalatı 10.171 4,19 

28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 14.010 5,78 

29: Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 17.571 7,24 

31: Mobilya imalatı 11.021 4,54 

33: Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 7.060 2,91 
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3.3 Nitelik Seçme Analizi 

Çalışmanın üçüncü adımında, iş günü kaybı üzerinde en çok etkiye sahip değişkenleri belirlemek için 
Weka 3.9.2 v. aracı kullanılmıştır. Veri setinde sonuç değişken için çok sayıda yordayıcı 
olabilmektedir. Bazı değişkenler ise sonuç değişkeni üzerinde önemli düzeyde bir etkiye sahip 
değildir. Altunkaynak (2018)’ın çalışmasında olduğu gibi, sonuç değişkenini tahmin etmek için en 
kullanışlı değişkenlerin önem dereceleri aşağıdaki adımlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.  

1. Nitelik değerlendirme yöntemi ile sonuç değişkeni için her bir değişken değerlendirilir. 

Yıl 

(Year: Y) 
Frekans % 

Gün içindeki saat 

(Hour Day: HD) 
Frekans % 

Y1: 2013 53.411 22,02 HD1: 00:00-06:00 26.967 11,12 

Y2: 2014 60.879 25,10 HD2: 07:00-12:00 90.153 37,17 

Y3: 2015 64.704 26,68 HD3: 13:00-18:00 89.743 37,00 

Y4: 2016 63.543 26,20 HD4: 19:00-23:59 35.674 14,71 

Ay  

(Mont Year: MY) 
Frekans % 

İş günü kaybı  

(Lost Work Days: LWD) 
Frekans % 

MY1: Ocak, Şubat, Mart  57.843 23,85 LWD1: 1-9 191.539 79 

MY2: Nisan, Mayıs, Haziran 62.169 25,63 LWD2: 10-19 36.796 15 

MY3: Temmuz, Ağustos, Eylül 61.327 25,29 LWD3: 20-29 45.41 2 

MY4: Ekim, Kasım, Aralık 61.198 25,23 LWD4: 30-59 8.342 3 

   LWD5: 60- 1.319 1 

Gün  

(Day: D) 
Frekans % 

Tecrübe  

(Experience: E, yıl) 
Frekans % 

D1: Pazartesi 39.564 16,31 E1: 0-5 206.555 85,16 

D2: Salı 38.550 15,89 E2: 6-10 23.494 9,69 

D3: Çarşamba 38.811 16,00 E3: 11-15 6.900 2,84 

D4: Perşembe 39.072 16,11 E4: 16-20 1.497 0,62 

D5: Cuma 36.992 15,25 E5: 21-25 1.814 0,75 

D6: Cumartesi 28.973 11,95 E6: 26- 2.277 0,94 

D7: Pazar  20.575 8,48    

Çalışma Süresi 

(Work Hour: WH) 
Frekans % 

Çalışma Süresi  

(Work Hour: WH) 
Frekans % 

WH1: [0-1) 44.379 18,30 WH4: (8-10] 9.438 3,89 

WH2: (1-4) 64.220 26,48 WH5: (10-12] 2.481 1,02 

WH3: (4-8] 69.622 28,71 WH6: (12, → 52.397 21,60 



 
 

 Sayfa 246 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

2. Her bir tahmin değişkenin için sonuç değişkeni üzerindeki etki düzeyi yüzde değeri 
hesaplanır. 

Örneğin i tahmin değişkeni için İnfoGain değeri IGi olsun. İ tahmin değişkeni için İnfoGain yüzdesi 
PIGi eşitlik 1’e göre hesaplanmaktadır. 

𝑃𝐼𝐺1 = 100
(𝐼𝐺1)
∑ 𝐼𝐺1

 (1) 

 

Bu çalışmada, nitelik değerlendirme yöntemlerinden, İnfoGainAttributeEval, 
ChiSquaredAttributeEval, FilterAttributeEval yöntemleri ve arama yöntemi olan Ranker 
kullanılmıştır. Bunun yanında, cevap değişkeni olan iş günü kaybı üzerinde en çok etkiye sahip 
nitelikleri belirlemek için nitelik değerlendirme yöntemlerinden, ClassifierSubsetEval, CfsSubsetEval, 
FilterSubsetEval yöntemleri arama yöntemleri olan GreedyStepwise, ExhaustiveSearch,  BestFirst ve 
GeneticSearch kullanılmıştır Nitelik değerlendirme yöntemleri full training ile n=3,5 ve 10 cross-
validation şartlarında çalıştırılmıştır. 

İş günü kaybı üzerinde etkili olan faktörlerin, kaza esnasında kullanılan malzeme-araç-gereç (MAG), 
kazazedenin yaşı (Y), sektör, özel faaliyet (ÖF), meslek (MES), kazanın gerçekleştiği yer-bölüm 
(GYB), cinsiyet (C), kazanın gün içerisinde gerçekleştiği zaman dilimi (HD) olmak üzere 8 değişkenin 
%86,06 düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir (Bakınız: Şekil 5). 

Şekil 5. İş günü kaybı için en önemli tahmin değişkenleri ve ağırlık yüzdeleri (n=242.537). 

3.4 İlişkilendirme Kural Analizi 

Veri madenciliğinin önemli yöntemlerinden biri olan ilişkilendirme kuralları temelde, bir ögenin diğeri 
ile birlikte ortaya çıkma olasılığıyla ilgilidir.  Daha karmaşık analizlerde ise meydana gelme miktarı, 
meydana gelme sırası, maliyet dikkate alınmaktadır (Kotu ve Deshpande, 2014, s. 197). 

İlişkilendirme kuralları ile elde edilen kuralın ilginçliği, sırasıyla keşfedilen kuralların kullanışlılığı ve 
kesinliğini destek ve güven değerlerinden anlaşılmaktadır. Bir ögenin destek değeri ise işlem 
kümesinde belirlenen öncül ögenin sonuç değişkeni ile birlikte görülme olasılığının ifadesidir. Güven 
ise kural sonucunun doğruluğunun bir ölçüsü olup, öncül özelliğin gerçekleşmesinden sonra sonuç 
özelliğin ortaya çıkma olasılığıdır. Kuralın yüksek güven ve destek değerli olması güçlü olduğunu 
gösterir ancak bu kural her zaman için geçerli olmayabilir.  Bu durumda lift değerine de bakılmaktadır 
(Kotu ve Deshpande, 2014, s. 199).  Lift değeri öncül ve sonuç değişkenlerinin birlikte gerçekleşme 
olasılığının, öncül ve sonuç değişkeninin bağım olarak gerçekleşme olasılıklarına oranıdır ve lift 
değerinin 1’den büyük olması öncül ve sonuç değişkeni arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
anlamına gelmektedir (El-Halees, 2009). A=>B kuralı için destek değeri denklem 2, güven değeri 
Denklem 3 ve lift değeri Denklem 4’e göre hesaplanmaktadır (Nenonen, 2013).  
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Support	(A => B) = P (𝐴 ∪ 𝐵) (2) 

Confidence	(A => B) = P	(A\B) = 𝑃	(𝐴 ∪ 𝐵)/𝑃(𝐴)	 (3) 

Lift	(A => B) = 𝑃	(𝐵\𝐴)/(𝑃(𝐵)  (4) 

 
Bu çalışmada, ilişkilendirme kuralları uygulamak için RapidMiner Studio v.9.0 programı 
kullanılmıştır. Kural çıkarımı için ise FP-Growth (Frequent Pattern-Growth) algoritması kullanılmıştır. 
FP-Growth algoritması, veri setinin FP-Tree isimli özel bir grafik yapısına dönüştürmekte, işlem 
kayıtlarının sıkıştırılması ile sık kullanılan ögeyi hesaplayan, alternatif bir yol izlemektedir (Kotu ve 
Deshpande, 2014, s.206).   
FP-Growth algoritma metriklerinden biri olan min destek değerini belirlemek için standart bir yöntem 
bulunmamaktadır. Çalışmamızda min destek değerini belirlemek için çeşitli destek değerleri için 
toplam kural sayısı ve kuraldaki en yüksek öge sayısının maksimum olması durumu incelenmiştir. Bu 
çalışmada, min destek değeri 1.10-6 olduğunda, en çok kural sayısı 4.467.758 ve kuraldaki en çok öge 
sayısı 9 olmakta ve çalışma kapsamında dikkate alınan iş günü kayıpları ile ilgili tüm kurallar 
incelenebilmektedir. Bu nedenle, çalışmada min destek değeri 1.10-6 değeri kullanılmış, minimum 
güven için ise 0,8 değeri seçilmiştir. Analiz sonucunda,  destek değeri en yüksek ilk 20 kural Tablo 
3’de ifade edilmiştir. 

Tablo 3. İş günü kaybı sonuç değişkeni için en iyi 20 kural. 
Kural Nitelikler→Sonuç Support Conf. Lift 

Kural 1 MAG22, GYB9 → LWD1 0,0001484 0,900 1,140 

Kural 2 MES9, GYB9 → LWD1 0,0001443 0,833 1,055 

Kural 3 ÖF8, GYB9 → LWD1 0,0001402 0,850 1,076 

Kural 4 C2, MAG22, GYB9 → LWD1 0,0001278 0,886 1,122 

Kural 5 MES9, MAG22, GYB9 →LWD1 0,0001278 0,939 1,190 

Kural 6 ÖF8, MAG22, GYB9→LWD1 0,0001237 0,882 1,117 

Kural 7 C2, ÖF8, GYB9→LWD1 0,0001196 0,829 1,049 

Kural 8 GYB1, MES8, MAG15→LWD1 0,0001154 0,848 1,074 

Kural 9 C2, MES9, MAG22, GYB9→LWD1 0,0001113 0,931 1,179 

Kural 10 C2, GYB1, MES8, MAG15→LWD1 0,0001072 0,839 1,062 

Kural 11 MES9, ÖF8, GYB9→LWD1 0,0001072 0,867 1,097 

Kural 12 C2, ÖF8, MAG22, GYB9→LWD1 0,0001031 0,862 1,092 

Kural 13 MES9, ÖF8, MAG22, GYB9→LWD1 0,0001031 0,926 1,172 

Kural 14 GYB1, HD2, MAG15→LWD1 0,0000990 0,828 1,048 

Kural 15 C2, GYB1, HD2, MAG15→LWD1 0,0000948 0,821 1,040 

Kural 16 ÖF6, MAG15→LWD1 0,0000907 0,846 1,071 

Kural 17 C2, MES9, ÖF8, GYB9→LWD1 0,0000907 0,846 1,071 

Kural 18 GYB10→LWD1 0,0000866 0,913 1,156 
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Kural 19 C2, GYB10→LWD1 0,0000866 0,913 1,156 

Kural 20 C2, MES9, ÖF8, MAG22, GYB9→LWD1 0,0000866 0,913 1,156 

 

İlişkilendirme kural madenciliği ile elde edilen sonuçlara göre destek değeri en büyük ilk 20 kural için 
sonuç değişkeninin LWD1 (1-9 iş günü kayıplı) olduğu belirlenmiştir. Niteliklere ait kısaltmaların 
anlamları Ekte-1’de verilmiştir. 

Elde edilen ilişkilendirme kurallarından Kural 1’e göre,  analiz edilen tüm kazaların % 0,01484’inde 
kural sonuç değişkeni LWD1 olan ve kaza esnasında kullanılan malzeme-araç-gereç: MAG22, kazanın 
gerçekleştiği yer, bölüm: GYB9’un birlikte görüldüğü, MAG22 ve GYB9’un birlikte olduğu 
durumların %90’nıda kayıp iş günü süresinin LWD1 olduğu anlaşılmıştır.  Kural 1’ in lift değeri 1,140 
olup, lift değerinin 1’den büyük olması MAG22 ve GYB9’ün gerçekleşmesinin, LWD1 sonucunun 
ortaya çıkmasını olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Diğer kuralların yorumlanması da benzer 
şekildedir. 

Literatürde iş kazalarının analizi sonucunda iş günü kaybı ile ilgili bulguların elde edildiği çalışmalar 
da yürütülmüştür. Altunkaynak (2018) en sık karşılaşılan iş kaza tipinin iki cisim arasında vücudun 
sıkışması olduğunu ve bu tip kazaların çoğunun makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı sektöründe yaşandığını, kazazede yaşının 40’dan az olduğu ve 30-59 iş günü kaybı ile 
sonuçlandığını belirlemiştir. Sanmiquel vd. (2015) çalışmasında tanımladığı 6 kaza tipinin 5’inde 10-
29 iş günü kaybı yaşandığını, 1.tip kazalarda ise 1-9 gün iş günü kaybı olduğunu belirlemiştir.  
Nenonen (2013) Finlandiya’da kayma, tökezleme, düşme nedeniyle yaşanan kazalar için ağaç modeli 
oluşturmuş, hareket bozukluğu nedeniyle yaşanan kazaların  %56’sının, 30 günden fazla iş günü 
kaybına neden olan kazaların %74’ünün,  4-30 iş günü kaybı ile sonuçlanan kazalar için en yüksek 
oranla, 55 yaş ve üzeri çalışanların %67’sinin, menajer-yönetici-büro işi meslek grubundakilerin de 
%61’i kayma-tökezleme-düşme nedeniyle iş kazalarına maruz kaldığını ifade etmiştir. Nenonen 
(2013) kayma- tökezleme-düşme nedeniyle yaşanan kazalar için çalışanın fiziksel aktivitesi, iş günü 
kaybı, mesleği ve yaşının önemli faktörler olduğunu belirlemiştir.  

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada Türkiye’de 2013-2016 yıllarında imalat sanayii’nde yaşanan 242.537 iş kaza kaydı 
analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, iş günü kaybı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve bu 
faktörleri içeren iş kaza kurallarının oluşturulmasıdır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre iş günü 
kaybı üzerinde %86,06 düzeyinde etkili olan faktörlerin sırasıyla, çalışanın kaza esnasında kullandığı 
malzeme-araç-gereç, kazazede yaşı, sektör, özel faaliyet, meslek, kazanın gerçekleştiği yer-bölüm, 
cinsiyet ve kazanın gün içerisindeki yaşandığı zaman dilimi olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında, 
sonuç değişkeni iş günü kaybı olan kurallar arasından destek değeri en büyük ilk 20 kural bu çalışma 
kapsamında verilmiştir.  

Elde edilen bulguların, öncelikle imalat sanayii’nde çalışmakta olan iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonelleri için pratik bilgiler olduğu düşünülmektedir. Uzmanların risk analiz ve değerlendirme 
süreçlerinde iş günü kaybı üzerinde etkili olan faktörleri de dikkate almalarının, iş günü kayıplı 
kazalara neden olan riskleri önlemek için faydalı olacağı söylenebilir. Ayrıca, çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri verilirken de söz konusu faktörlerin vurgulanması ile iş günü kayıplı kazalar 
nedeniyle yaşanan doğrudan veya dolaylı kayıpların önlenmesi ve  bu sayede iş sağlığı ve güvenliğinin 
gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir.  
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Ekler: 

Tablo 4.  Kaza analizinde kullanılan değişkenler ve frekansları (n=242.537). 
Kazanın gerçekleştiği yer, bölüm (GYB) Frekans % 

GYB1: Bakım alanı, onarım atölyesi; depo, yükleme, boşaltma için 
kullanılan alan; üretim alanı, fabrika, atölye;  bu sınıflandırma 
kapsamındaki diğer çalışma alanı. 

207.342 85,49 

GYB2: Açık hava taşocağı, açık hava madeni; yeni inşa edilen bina, 
yeraltı, yıkılan, onarılan, bakımı yapılan bina, yüksek basınçlı ortam 
bulunan inşaat mevkii;  bu sınıflandırma kapsamındaki diğer çalışma alanı.  

2.963 1,22 

GYB3: Bahçe, park, botanik bahçe; balık çiftliği alanı, çiftlik alanı, 
ormancılık alanı; yetiştirme alanı; bu sınıflandırma kapsamındaki diğer 
çalışma alanı. 

342 0,14 

GYB4: Büro, toplantı salonu, kütüphane; küçük veya büyük satış alanı; 
lokanta, dinlenme, geçici konaklama alanı; öğretim kurumu;  bu 
sınıflandırma kapsamındaki diğer çalışma alanı. 

834 0,34 

GYB5: Sağlık kurumu, özel hastane, hastane, bakım evi;  bu sınıflandırma 
kapsamındaki diğer çalışma alanı. 37 0,02 

GYB6: Kamu alanlarına bağlı olup sadece yetkili kimselerin erişimine izin 1.997 0,82 
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verilen demir yolu hattı, hava yolu pisti, kara yolu banketi; kamu geçişine 
açık karayolları, yan yollar, park alanları, istasyon veya havaalanı bekleme 
salonu; kara, hava, deniz ulaşım araçları;  bu sınıflandırma kapsamındaki 
diğer çalışma alanı. 

GYB7: Bir binanın ortak alanı, kişisel aile bahçesi; kişisel ev;  bu 
sınıflandırma kapsamındaki diğer çalışma alanı 77 0,03 

GYB8: Açık spor alanı; kapalı spor alanı;  bu sınıflandırma kapsamındaki 
diğer çalışma alanı. 239 0,10 

GYB9: Havada, uçakta; çatı, teras gibi sabit bir yüzeyde yükseltme 
esnasında; direk, pilon, asılı platform ile yükseltme esnasında; bu 
sınıflandırma kapsamındaki inşaat şantiyesi dışındaki diğer çalışma alanı 

73 0,03 

GYB10: Yeraltı kanalizasyon, lağım; maden; yol ve tüp tüneli;  bu 
sınıflandırma kapsamındaki diğer çalışma alanı. 23 0,01 

GYB11: Her türlü tekne, platform, gemi, sandal, mavnada; göl, nehir, 
liman; bu sınıflandırma kapsamındaki diğer çalışma alanı. 23 0,01 

GYB12: su altı gibi yüksek basınçlı ortamlar;  bu sınıflandırma 
kapsamındaki inşaat şantiyesi dışındaki diğer çalışma alanı 33 0,01 

GYB99: Yukarıdaki sınıflandırmada listelenmemiş başka bir çalışma 
ortamı. 28.331 11,68 

Genel Faaliyet (GF) Frekans % 

GF1: Üretim, imalat, işleme ve depolama faaliyetleri; bu sınıfta 
listelenmemiş diğer faaliyet. 188.466 77,71 

GF2: Yeni inşaat-bina-inşaat mühendisliği; alt yapı, yol, köprü, baraj ve 
liman yapımı, yeni modelleme, onarım, genişletme, bina bakımı, inşaat 
yıkım faaliyetleri; bu sınıfta listelenmemiş diğer faaliyet. 

3028 1,25 

GF3: Balık çiftçiliği; ormancılık ile ilgili meslek türleri; tarım ile ilgili 
meslek türleri ile ilgili faaliyetler; bu sınıfta listelenmemiş diğer faaliyet. 437 0,18 

GF4: Kamu hizmeti; ticari faaliyetler; zihinsel çalışma; bu sınıfta 
listelenmemiş diğer faaliyet. 526 0,22 

GF5: Atık yönetimi; bakım, onarım, ayar; iş alanının temizlenmesi, imalat 
süreçlerinin donanımları olsun veya olmasın izlenmesi, teftiş edilmesi; 
Kurulum, montaj, yükleme, sökme faaliyetleri; bu sınıfta listelenmemiş 
diğer faaliyet. 

3.184 1,31 

GF6: Spor, sanatsal faaliyetler; taşıt araçlarının da kullanımı ile yapılan 
hareketler. 2.618 1,08 

GF7: Sınıflandırmada listelenmemiş başka kaza anında kazazedenin 
yaptığı faaliyet.        44.278 18,26 

Özel Faaliyet (ÖF) Frekans % 

ÖF1: Makinenin beslenmesi, boşaltılması; makinenin çalıştırılıp 
durdurulması; makinenin izlenmesi, işletilmesi;  bu sınıfta listelenmemiş 

48.291 19,91 
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diğer faaliyet. 

ÖF2: Elle ve motorlu el makineleri ile çalışma;  bu sınıfta listelenmemiş 
diğer faaliyet. 35.085 14,47 

ÖF3: motorlu ve motorsuz bir taşıt aracını sürmek veya donanımı 
kullanmak; bir taşıt aracının yolcusu olmak; bu sınıfta listelenmemiş diğer 
faaliyet. 

5.592 2,31 

ÖF4: kutu, paket açmak; bir nesneyi atmak, savurmak; bağlamak, 
yapıştırmak, vidalamak; ele almak, tutmak, kavramak; asmak;  bu sınıfta 
listelenmemiş diğer faaliyet. 

23.431 9,66 

ÖF5: Bir yükü taşımak; bir nesneyi kaldırmak ve düşey olarak veya yatay 
olarak taşımak;  bu sınıfta listelenmemiş diğer faaliyet. 26.811 11,05 

ÖF6: Atlama, zıplama; çıkma, girme; kalkma, oturma; sürünme, tırmanma; 
yürüme, koşma, çıkma, girme; yüzme, dalma; bu sınıfta listelenmemiş 
diğer faaliyet. 

21.952 9,05 

ÖF7: Bulunma. 9.850 4,06 

ÖF8: Yukarıdaki sınıflarda listelenmemiş diğer faaliyet. 71.525 29,49 

Kaza anında kullanılan malzeme, araç, gereç (MAG)  Frekans % 

MAG0: bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bir bilinen durum. 1.332 0,55 

MAG1: Bina yapı ve yüzeyler; bina parçaları, kapı, duvar, bölme; yer 
düzeyindeki yer ve taban gibi yüzeyler; yer düzeyindeki hareketli yüzeyler; 
bu grupta listelenmemiş başka bilinen bina, yapı ve yüzeyler- aynı 
düzeyde. 

2.573 1,06 

MAG2:Materyal, araç yok. 17.443 7,19 

MAG3:Biçimlenrme makineleri; çiftlikte kullanılan makineler; malzeme 
hazırlamak, ezmek, tozlaştırmak, filtrelemek için kullanılan makineler; 
malzeme işleme makineleri; metal işleme makineleri, montaj makineleri; 
özel sanayiler için tasarlanmış izleme ve sınama makineleri; paketleme, 
sarma makineleri,  toprak işleme makineleri, yüzey işleme makineleri; bu 
sınıflandırmada listelenmemiş makine ve ekipmanlar. 

37.946 15,65 

MAG4: Asansör, kriko; depolama aksamı, paletli raf, depolama sistemleri, 
paketleme ekipmanları;  sabit taşıyıcı kayış; sabit ve seyyar vinç; motorlu 
ve motorsuz işleme aygıtı, el arabası, paletli kamyon; bu sınıfta 
listelenmemiş başka bilinen aktarma, taşıma ve depolama sistemleri. 

11.571 4,77 

MAG5: Ağır ve hafif taşıtlar; iki veya üç tekerli motorlu veya motorsuz 
taşıtlar; kayak, paten gibi kara taşıtları; bu sınıfta listelenmemiş başka 
bilinen kara taşıtları.  

4.921 2,03 

MAG6: Deniz ve hava taşıtları; raylı taşıtlar; bu sınıflandırmada 
listelenmemiş başka bilinen diğer taşıt araçlar. 959 0,40 

MAG7: Malzeme, nesne, ürün, makine birleştirme aygıtları: somun, cıvata, 
vida; makine parça veya bileşikleri, metal işleme makineleri; makine ve 
taşıt parçaları; çiftçilikte ve yetiştiricilikte kullanılan ürünler; çiftlik 

41.960 17,30 
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ürünleri; yapı malzemeleri; zerrecik, toz, kıymık, parçacık, zifos, kırık 
çömlek parçaları;    bu sınıflandırmada listelenmemiş başka malzeme, 
nesne, ürün, makine parçaları. 

MAG8: belirgin etkisi olmayan gaz, buharlar; alevlenebilir katı, sıvı, gaz; 
biyolojik maddeler; patlayıcı reaktif maddeler; radyoaktif maddeler; yakıcı, 
çürütücü katı, sıvı, gaz; zararlı ve zehirli katı, sıvı, gaz; özel bir rizikosu 
olmayan maddeler; bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen 
kimyasal, patlayıcı, radyoaktif, biyolojik maddeler.  

2.345 0,97 

MAG9: Alarm aygıt ve ekipmanlar; güvenlik aygıt ve makineleri; 
koruyucu aygıtlar; bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen güvenlik 
aygıtları. 

104 0,04 

MAG10: Bilgisayar, büro otomasyonu, röprodüksiyon, iletişim 
ekipmanları; öğretim, yazma, çizme ekipmanları; ev eşyası türü 
ekipmanlar; kişisel eşya, giysi; mobilya; müzik aletleri; silahlar; spor ve 
oyun ekipmanları; bu sınıflandırılmamış başka bilinen büro ekipmanı, spor 
ekipmanı, silah ev eşyaları) 

558 0,23 

MAG11: Ağaç, bitki, mahsul; bulaşıcı mikroplu amiller; evcil veya vahşi 
hayvanlar; insanlar; mikroorganizmalar; bu sınıflandırmada listelenmemiş 
başka bilinen canlılar ve insanlar. 

490 0,20 

MAG12: Biyolojik, bitki ve hayvan kökenli katı atık, hammadde, ürün 
madde ve nesne kökenli kütle atık; kimyasal kökenli kütle atık; bu 
sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen kütle atık. 

760 0,31 

MAG13: Yer düzeyinden yukarıdaki bina parçaları - sabit (çatı, teras, kapı 
ve pencereler, merdiven, iskele);  Yer düzeyinden yukarıdaki yapılar, 
yüzeyler - geçici (geçici yapı iskelesi, bağlar, salıncaklar da dahil olmak 
üzere),  seyyar (yapı iskelesi, seyyar merdiven, beşik, yükseltme 
platformları da dahil olmak üzere),  yüzer (arama platformları, mavna 
iskeleleri de dahil olmak üzere) yapılar; bu sınıflandırmada listelenmemiş 
başka bilinen yer düzeyinden yukarıdaki bina, yapı, yüzeyler. 

1.782 0,73 

MAG14: Doğal afetler; doğal ve atmosfer unsurlar; gürültü radyasyon, ışık 
gibi fiziki olgu; bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen fiziki olgu 
ve unsurlar. 

1.522 0,63 

MAG15: Hafriyat, hendek, kuyu, ocak, eğik yüzey, dehliz;  Sualtı 
ortamlar; yeraltı tüneller; bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen 
yer düzeyinin altındaki bina, yapı, yüzeyler. 

97 0,04 

MAG16:  Gaz, hava, sıvı, katı malzeme temini ve dağıtımı sistemleri, boru 
ağları-sabit-aksaklıklar da dahil olmak üzere;  Kanalizasyon, lağım;  
Malzeme temini ve dağıtımı sistemleri, boru ağları-seyyar;  bu 
sınıflandırmada listelenmemiş başka bilinen malzeme temini ve dağıtım 
sistemleri, boru ağları. 

756 0,31 

MAG17:  Enerji iletim ve depolama sistemleri (mekanik, basınçlı, hidrolik, 
elektrik, pil ve akümülatörler de dahil olmak üzere);  Motorlar, jeneratörler 
(termal, elektrik, radyasyon);   bu sınıflandırmada listelenmemiş başka 
bilinen motor, enerji iletimi ve depolama sistemleri. 

377 0,16 



 
 

 Sayfa 254 
 

7. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 2018 BAKÜ 

 

 

 

MAG18: Motorsuz el aletleri; bu sınıflandırmada listelenmemiş başka 
bilinen motorsuz el aletleri. 16.995 7,01 

MAG19: Makineli el aletleri; basınçlı tabancalar;  bu sınıflandırmada 
listelenmemiş başka bilinen el makineleri veya elle yönlendirilen aletler. 16.564 6,83 

MAG20:  Güç kaynağı belirtilmeyen el aletleri; bu sınıflandırmada 
listelenmemiş başka bilinen güç kaynağı belirtilmeyen el aletleri. 2.706 1,12 

MAG21:  Taşınabilir veya seyyar makineler; bu sınıflandırmada 
listelenmemiş başka bilinen taşınabilir veya seyyar makine ve ekipmanlar. 8.226 3,39 

MAG22: Bu sınıflandırmada listelenmemiş başka bir maddi araç. 70.550 29,09 

Meslek ISC08 Kodu (MES) Frekans % 

MES1: Çeşitli alanlarda hizmet veren kurumların müdürleri; iş hizmetleri 
ve idaresi müdürleri; profesyonel hizmet müdürleri;  bu sınıflandırma 
kapsamındaki diğer müdürler. 

2.341 0,97 

MES2: Eğitim, hukuk, mühendislik, sağlık, veri tabanı ve bilgisayar ağları 
ile ilgili profesyonel meslek grupları; yazılım ve uygulama geliştirici 
analistler;   bu sınıflandırma kapsamındaki diğer meslek mensupları. 

1.089 0,45 

MES3:  Düzenleyici devlet ile ilgili alanlardaki yardımcı profesyonel 
meslek mensupları;  fizik ve mühendislik bilimleri teknisyenleri;  iş 
hizmetleri aracıları;  işlem kontrol teknisyenleri;  sağlıkla ilgili yardımcı 
profesyonel meslek mensupları;  bu sınıflandırma kapsamındaki diğer 
meslek mensupları. 

5.938 2,45 

MES4: Büro destek elemanları;  müşteri danışma elemanları;  bu 
sınıflandırma kapsamındaki diğer meslek mensupları. 3.002 1,24 

MES5:  Kişisel hizmetlerde çalışanlar;  koruma hizmetleri veren elemanlar;  
sağlık hizmetlerinde kişisel bakım hizmeti veren elemanlar;  satış 
elemanları;   bu sınıflandırma kapsamındaki diğer meslek mensupları.  

1.438 0,59 

MES6: Hayvan yetiştiricileri;  bu sınıflandırma kapsamındaki diğer meslek 
mensupları. 285 0,12 

MES7: Elişi çalışanları; kaba inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar;  
sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar; bu sınıflandırma kapsamındaki diğer 
meslek mensupları. 

29.377 12,11 

MES8:  Montajcılar;  sabit tesis ve makine operatörleri;  tekstil, kürk ve 
deri ürünleri makine operatörleri;  bu sınıflandırma kapsamındaki diğer 
meslek mensupları. 

90.994 37,52 

MES9: İmalat sektöründe nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar; bu 
sınıflandırma kapsamındaki diğer meslek mensupları. 108.073 44,56 
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GÖSTERGEBİLİMİ AÇIN: SOSYAL BİLİMLER İÇİNDE  

METODOLOJİK BİR BAŞKALDIRI 

Dr. Öğr. Üyesi Birsen Banu OKUTAN 

İstanbul Üniversitesi 

 

Göstergebilim, 1970‟lerden bu yana kabul görme hızını adım adım arttıran bir yan 

disiplin olarak varlık göstermektedir. Dilbilim, edebiyat, reklamcılık, iletişim, sosyoloji, 

antropoloji gibi geniş yelpazede üretilen çalışmalar karakteristik bir literatür oluştursa da, 

göstergebilimin katkı sağlayacağı büyük bir boşluk, sosyal bilimcileri göreve çağırmaktadır. 

Bu çalışma özelinde, göstergebilimin metodolojik bir başkaldırı ile oryantalizm, islamofobi 

gibi sosyal bilimler haritasının negatif yüklü kavramlarını dökümleyici işlevi olduğu 

düşünülmektedir. Hâlihazırda çalışmanın çıkış noktası, Gulbenkian komisyonunun hazırladığı 

“Sosyal Bilimleri Açın” gibi manifesto niteliğindeki raporun gösterdiği yörüngede 

seyretmektedir. Batı dışı toplumların operasyon masasına yatırılıp çözümlenmesi ve 

kategorize edilmesi, eldeki verileri Batıyla mücadele edebilecek gücü olanlar ve olmayanlar 

üzere iki sütuna ayırmış; olmayanları antropolojinin, olanları ise oryantalizmin tablasına 

koymuştur. Çerçeve raporu usul olarak önümüze almak, sosyal bilimlerin kurulu işleyen 

mantığını görmek bir manada „ötekini‟ bilmeye, „ötekinin‟ bilimine işaret eden epistemolojik 

zeminleri irdelemek olacaktır. Bu minvalde, göstergebilim, göstergeler dünyasında gösteren-

gösterilen ikiliğinin çözümlenmesi ile kültürel birimlerin nasıl açıklandığı ve anlaşıldığını 

ortaya koyacak metodolojik karakter taşımaktadır. Elinizdeki çalışma da, toplumsalı anlama 

yönünde kültürel çözümlemeleri inceleyen ve bütün nesneleri anlamın mutfağından çeken bir 

göstergebilimci olarak Roland Barthes eşliğinde yürüyecek ve sosyal bilimlerin içinde 

göstergebilimi açmayı deneyecektir. Örnek metin olarak seçilen Barthes‟ın (2016) Japonya 

üzerinden serimlendiği analiz kalkışması ile sosyal bilimlerin içinde kültürizm dokusunun 

sarsılan bulguları değerlendirilecektir. Barthes‟ın Batı dışı toplumları anlamayı sağlayan 

çalışmasında, „göstergeler imparatorluğu‟ olarak adlandırılan Japonya‟nın kendi kültür 

örüntüsü içinde çözümlenmesi, Batının kendi özseverciliğini sosyal bilimler paradigması 

içinde çökertirken, Kartezyen düalite içinde var sayılan karşıtlıklar formülasyonunu yeniden 

düşünmeye açacaktır. Bu bağlamda, çalışma, hipotetik olarak yeni sosyal bilim 

paradigmalarının inşasında göstergebilimin metodolojik bir başkaldırı olup olamayacağını 

sorgulayacaktır.  

Saussure (1998)

 

 Pierce (1991), Eco (1987) gibi göstergebilim uğraşındaki düşünürler 

konuya ilişkin temel bir anlam zinciri çizmekteyse de toplum eleştirisi bazında farklı 
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noktalara dikkat çeken Roland Barthes‟tır. Nesnelerin katlarını açan, önündeki her birime 

heyecanla yaklaşarak inceleme tezgahına koyan Barthes‟ın bize miras bıraktığı göstergebilim 

perspektifi, metodolojik olarak kullanışlı bir enstrümandır. Bu çalışma da metodolojik bir 

imkan olan göstergebilimin multi-disiplinli araştırmalar için yeni bir okuma modeli 

sunacağını iddia etmektedir. Barthes‟ın perspektifinden göstergeler, “gösteren” ve 

“gösterilen” parçalarından oluşur. “Yan anlam” ve “düz anlam” bu göstergenin iç 

yapılanmasında mevcuttur. Gösteren, gözün gördüğü herşey iken, özdeksel varlık ile beşerin 

algısal kapasitesine girer. Seslerden görüntülere, satırlara algılanabilen bütüncül dünya, 

gösterendir. Gösterilen ise gösterenlerin işaret ettiği, düşünyapı, ideoloji veya kültürel 

imleme, değer olarak ifade edilebilecek zihinsel tasavvurdur. Göstergebilimi bir serüven 

olarak düşünen Barthes‟ın çeşitli alanlara değindiği çözümlemeleri vardır; Barthes Çağdaş 

Söylenler (Barthes, 2011) isimli kitabında bizlere parça parça metinsel analiz örnekleri sunar.  

Her bir birim, sosyal çevreyi algılama kapasitemizin genişlemesine katkı sağlar. Aşağıda ise 

Barthes‟ın Göstergeler İmparatorluğu kitabından seçilen “temel metin”
1
 vasıtasıyla 

göstergebilimin nasıl açılacağı hususunda çıkarımlarda bulunulacaktır.  

Temel Metin  

  Eğilmeler  

 

Batı’da nezakete neden kuşkuyla bakılır? Kibarlık neden (bir kaçış olmada) bir 

uzaklık ya da bir ikiyüzlülük sayılır? Neden (burada oburlukla söylendiği gibi) 

“kurala bağlanmamış” bir bağıntı izgelendirilmiş bir bağıntıdan daha çok 

yeğlenir?  

Batı’nın nezaketsizliği belli bir “kişi” söylenine dayanır. Yersel bağlamda, Batılı 

adam çift, yani toplumsal, yapay, sahte bir “dışla”, kişisel, gerçek bir “iç”ten 

(tanrısal iletişimin yeri) oluşmuş diye bilinir. Bu çizime göre insan, “kişi” doğanın 

(ya da tanrısallığın, ya da suçluluğun) şu dolu ve pek saygı gösterilmeyen bir 

toplumsal kılıfla kuşaklanmış, kapatılmış yeridir: kibar devini (istendiği zaman) 

toplumsal sınır içinde (yani bu sınıra karşın ve bu sınır aracılığıyla) bir 

doluluktan öbürüne alınıp verilen bir saygı göstergesidir. Bununla birlikte, 

saygıya değer bulunan şey “kişinin” içi olunca, bu kişiyi toplumsal kılıfının her 

türlü ilgiye değerliğini yadsıyarak daha iyi tanımak mantıklı bir tutumdur: 

öyleyse içten, sert, çıplak gibi sunulan her türlü dış belirtiden koparılmış (diye 

düşünülür) her türlü ara izgeye ilgisiz bağıntı, ötekinin bireysel değerine daha 

çok saygı gösterecektir: Batı aktöresi, mantıksal olarak, “Nezaketsiz olmak, 

doğru olmaktır” der. Çünkü (yoğun, dolu, yerini bulmuş, kutsal) bir insan “kişi” 

varsa, hiç kuşkusuz, ilk devinimde (başla, dudaklarla, bedenle) “selamlanmaya” 

kalkılan odur; ama benim kendi varlığım, kaçınılmaz olarak ötekinin 

doluluğuyla çarpışmaya girince, ancak yapmacığın her türlü aracılığını geri 

çevirerek (Barthes, 2016:66) ve “iç”inin tümlüğünü (çift anlamlı sözcük: bedensel 

                                                           
1
 Temel metin olarak başlıklandırdığım parça, Barthes‟ın (2016:66-70) metnidir; üzerinde ekleme-çıkarma 

yapılmamış ve koyu harflerle işaretlenmiştir.  
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ve tinsel) kesinleyerek benimsetebilecektir; bir ikinci evrede de, devinimi 

indirgeyecek, onu doğal, kendiliğinden, her türlü izgeden sıyrılmış, arınmış kılar 

gibi yapacağım; zorlukla nazik olacağım, ya da görünüşe göre bulgulanmış bir 

fanteziyle nazik   olacağım, gelirlerinin çokluğunu ve toplumsal düzeyinin 

yüksekliğini (yani çok şeylerle “dolu” olma ve kişi olarak kurulma biçimini) 

yaklaşımının uzak katılığıyla değil tavırlarının bilinçli “sadeliği”yle gösteren 

Prenses de Parme (Proust’ta) gibi: ne kadar sadeyim, ne kadar zarifim, ne kadar 

içtenim, ne kadar önemli bir kişiyim. Batılının nezaketsizliği bunu söyler.  

Öteki nezaket, izgelerinin titizliği, devinilerinin yazınsallığıyla ve onu bir kişi 

doğaöteselciliği uyarınca kendi alışkanlığımıza göre okuduğumuz için, bize aşırı 

ölçüde saygılı (yani, bize göre “alçaltıcı”) olarak belirmesine karşın, boşluğun 

belirli bir alıştırmasıdır (belirgin, ama “hiçbir şey”i belirten bir izgeden 

beklenebileceği gibi). İki beden, birbiri karşısında, büyük bir incelikle izgelenmiş 

derinlik derecesine göre, çok aşağılara eğilir (kollar, dizler, baş her zaman 

ayarlanmış bir yerde kalır). Ya da (eski bir resim üzerinde): bir armağan 

sunmak için yere yapışıp kalıncaya dek eğilip dümdüz kapanırım, bana karşılık 

vermek için, karşımdaki de aynı şeyi yapar: aynı basık çizgi, yerin çizgisi, sunanı, 

alanı ve protokolün nesnesini, içinde belki de hiçbirşey bulunmayan –ya da çok 

az şey bulunan- kutuyu birleştirir; böylece (odanın uzamına işlenmiş” yazısal bir 

biçim verilir değişim edimine, bu edimde, bu biçimle, her türlü açgözlülük sıfıra 

iner (armağan iki silinme arasında asılı kalmıştır). Burada selam her türlü 

alçalıştan ya da her türlü gururdan sıyrılabilir; çünkü sözcüğün gerçek 

anlamıyla, hiçkimseyi selamlamaz, (her biri kendi Ben’i, “anahtar”ı kendi elinde 

olan küçük alan üzerinde egemen olan) (Barthes, 2016:69) iki kendilik, iki kişisel 

imparatorluk arasında, denetlenen, yukarıdan bakan ve önlemci bir iletişimin 

göstergesi değildir; hiçbir şeyin kesinleşmiş, bağlanmış, derin olmadığı bir 

biçimler ağının çizgisidir yalnızca. Kim kimi selamlıyor?  Yalnız böyle bir soru 

doğrular selamı, iki büklüm, sonra dümdüz oluncaya dek, onda anlamı değil, 

yazısallığı utkuya ulaştırır ve bizim aşırı diye okuduğumuz bir duruşa her türlü 

“gösterilen”in tasarlanmaz biçimde eksik olduğu bir devininin ölçülülüğünü 

verir. Bir Buddhacılık deyimi, “Biçim boştur”, der durur. Selamın nezaketi, 

yazılan, ama secdeye kapanmayan iki bedenin eğilmesi, bir biçimler uygulaması 

içinden (sözcüğün plastik ve toplumsal anlamları birbirinden ayrılamaz burada) 

bildirdiği budur. Konuşma alışkanlıklarımız çok sapkınlıklar içerir; çünkü orada 

nezaketin bir din olduğunu söylersem, onda kutsal birşeyler bulunduğunu 

sezdiririm; anlatım burada dinin yalnızca nezaket olduğunu, daha iyisi: dinin 

yerini nezaketin aldığını esinleyecek biçimde saptırılmalıdır (Barthes, 2016:68-

69).  

 

 

Şekil 1 (Barthes, 2016: 68-69) 
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Barthes Japonya‟nın selamlama gösterenini irdelemeden önce Batı olarak 

isimlendirdiği kendi kültürel ikliminin selamlama ritüelini bizlere açıklar. Kültürel olarak 

birikiminin kendi gösterilenlerini anlamlandırdığı nitelemede, öncelikle nezaketin kendi 

yapısallığının kuşkulu bir edim olduğunu belirtir. İçinde ikiyüzlülüğü barındıran, kurallar 

tarafından örülü mesaj, kutsal “kişi” mitine dayandırılmaktadır. Kişi toplumsal olarak onu 

dolu kılan özelliklerini içsel mekanizmasından ayrı gibi yapmaya çalışıp nazik davranır, „ne 

kadar sadeyim‟ derken bir taraftan da „ne kadar önemli kişiyim‟ imgesini yaşar. Barthes 

Japonya‟nın nezaket sahnesindeki eğilme ritüelini ise alışkanlıklar zincirinden okuma yapan 

Batının gözüyle “alçaltıcı” olarak algılanabileceğini söyler. Gündelik selamlama rutininde 

veya hediye verme işleminde “selamlamada” iki beden karşılıklı olarak çok aşağıya eğilir, 

görünmeyen bir çizgide buluşmayı andıran töre sıfırlamayı anımsatır. Bu nedenle Barthes bu 

yokluk anını, alçalış hikâyesi gibi okumak yerine gururdan sıyrılan iki tözün açgözlülüğü 

sıfırlaması olarak değerlendirir. Kim kimi selamlıyor belli değildir, iki bedenin eğilmesindeki 

bu çizgisellik Buddha felsefesinin izinde “biçim boştur” derken gösterilenin ölçülülüğünü 

verir. Barthes, din-nezaket ilişkisini sezinlendiği, yaşanan ama dil ile ifade edildiğinde 

sapmalar barındıracak bir retorik ile selamlamayı anlatma çabasındadır. Yine de „dinin 

nezaket olduğu‟ önermesine en yakınlaştığı çizgide bile dilsel bir sapkınlık taşındığının 

bilincindedir.  

Japonya, modern dünyanın hiyerarşik sınırlamalar ile kimin kime selam verdiği hem 

plastik hem toplumsal manada belli olan Batı kültürizminden yayılan eğilmelerden zihni 

farlılıklar taşımaktadır. Barthes‟ın bu çeşitliliği açıklarken değindiği kavramlar iki eğilme 

tarzı arasındaki zihniyet dünyalarını açığa çıkarmak içindir. Batı, biçim odaklıdır, nezaket 

kuşkuludur, Batıda kişinin doluluğu, gelirinin yüksekliği, toplumsal sınıfı gibi kendini kuran 

öğelerden oluşur. Batıda tavırlara dökülen bilinçli sadelik ile kişi ne kadar önemliyim hissini 

yansıtır. Japonlar için biçim boştur, boşluğun bir alıştırmasıdır, kişiler selamlaşırken, 

hediyeleşirken askıda kalan bir armağan, vereni belli olmayan, orada duran, cömertlik, minnet 

duygularının alışveriş içine girmediği sadelikte asılı kalmıştır. Batıda selamlama, bir kişinin 

Ben‟ini nitelerken, Doğuda iki kişisel imparatorluk kendi alanlarındadır; o selamlamanın 

yukarıdan bakan kimsesi yoktur.  Barthes “selamlama” düzleminde yerleşik, verili devam 

ettirilen algıları ters-yüz edebilecek bir yöntemle, kendi kültürizm dokusundan çıkmaktadır. 

Bu bize göstergebilim metoduyla oluşturulan yazının ontolojik, epistemolojik ve nihayetinden 

insan doğası hakkında yerleşik sosyal bilimler algısını sarsan bir kasnak sunmaktadır. Örnek 
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metin üzerinden anladığımız göstergebilim perspektifini biraz daha açtığımızda karşımıza 

yeni veçheler çıkacaktır.  

Göstergebilimi Açın 

Barthes bize kültürel formların ard alanlarını bir kez daha düşünmeyi önerir. Serüven, 

sosyal bilimlerin epistemolojik değişiminin içerik analizlerine yansımayı imleyecektir. Bu 

bağlamda, “göstergebilimin açılması” metodolojik olarak kullanılan bir alanın işlevine ve 

çalışılacak disiplinlerin sayısal artışına katkı sağlayacaktır. Göstergebilimi açmak, sosyal 

bilimleri açmaktan çok da uzağa düşmez. Bugün „sosyal bilimler nedir‟ hususunda literatürde 

en fazla referans alan yazınlardan biri olan Gülbenkian komisyonu tarafından hazırlanan 

rapor, “Sosyal Bilimleri Açın”, disiplinlerin ilk basamakta nasıl formüle edildiklerini 

göstermekte, ardından sosyal bilimin katlarını “açarak” onu yeniden yapılandırmaya 

çağırmaktadır.  

19. yüzyıl sonunda sosyal bilimler,  tarih ve üç nomotetik bilim altında iktisat, siyaset 

ve sosyoloji olarak ayrılırken, modern/uygar dünyayı inceleyen dallar olarak kodlanmıştır. 

Modern olmayan dünyayı incelemek ise antropoloji ve Doğu Araştırmalarına düşmektedir. 

Antropoloji, modern dünyada direnme kapasitesi olmayan, ilkel olarak görülen toplulukları 

araştırırken, Doğu Araştırmaları diğer adıyla Oryantalizm, direnme kapasitesi olan toplumları 

mercek altına almaktadır. Bu ikili ayrım medeni, ilerleyen, kalkınabilecek, modernliğe 

ulaşabilecek olanlar ve olmayanlar arasındaki sınırlardır. Raporun betimlemesiyle, 

Oryantalist akademisyenler çok özel bir uygulamaya yöneldiler. Bu 

bölümlerde ilgi çeken mesele, Avrupa tarihinde olduğu gibi tarihin 

aşamalarını saptamak değildi, çünkü bu tarihte ilerleme olmadığı 

düşünülüyordu. İlginin odağında yer alan asıl konu, “yüksek” kabul 

edilmekle birlikte durağan oldukları düşünülen bu uygarlıkları yaratan 

değerler ve uygulamalar dizisini anlamak ve yorumlamaktı(Gulbenkian 

Komisyonu, 2009:30).  

Çerçeve metin bizlere Doğu Araştırmaları ile ilgili Batı dışı toplumların üzerine 

yapılacak çalışmalarda da kullanılabilecek yeni bakış açıları önermektedir. Temel 

maddelerine bakılırsa, sosyal bilimlerde yeniden yapılandırmaya gidilmektedir. İlk olarak, 

Descartes‟tan bu yana modern düşünceye yerleşmiş olan, insanlar ve doğa arasındaki 

ontolojik ayrımı reddetmenin ne anlama geldiği yeniden düşünülmelidir. Sosyal eylem, içinde 

yer aldığı sınırları daha iyi tanımlamalıdır; tek ile çok, evrensel ile tekil arasında bitmeyen 

gerilim geçmişte kalmış bir olgu değildir; yeninden dengelenmesi gerekir. Son olarak, bilimin 

evrilen önkabulleri ışığında kabul edilebilir nesnelliğin ne olduğu tekrar belirlenmelidir. Dört 
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maddeyle özetlenecek yeniden yapılandırmayı göstergebilim üzerinde açımlayacak olursak 

karşımıza kullanılabilir bir metodolojik düzlem çıkacaktır. Doğa bilimleri ile uğraşan bilim 

adamları bile doğayı nihai noktada sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde açıklamanın her zaman 

olasılık dâhilinde olmayacağı, aynı sebeplerin her zaman aynı sonuçları doğurmayacağı 

bilgisine ulaşmıştır. Bu bağlamda, sosyal bilimlerin kendi iç dinamiği bize farklı kültürel 

yapıları açıklarken; bilgiye ulaşma, bilgiyi kurma biçimlerinin ne kadar çeşitlenebileceğini 

gösterir. Doğu, ideolojik veya düşünyapısal bir kurgu olarak nitelendirilebilecek alanlar –Batı 

dışı toplumlar olarak da ifade edebiliriz-ontolojik zeminlerinde doğayı hâkimiyet altına alma, 

onunla hegemonik bir ilişki kurma yerine daha bütüncül ve çevreleyen bir zeminle 

bağlantılanmaktadır. Barthes‟ın (2016:23-26) bu hususta imlediği Japonya örneği, doğayı 

incitmeme yönünde alışkanlık kazanan edimlerden bahseder. Mesela, Japonların yemek 

yerken kullandıkları çubuk, Batı bıçağının kesiciliğinin aksine aralar, ufalar ve ayırır. Çubuk 

yiyeceğe sert davranmayan, sadece besini aktaran bir araçtır (Barthes, 2016:25). Bu durum iki 

farklı –ki bunlar diğer kültürler için de geçerlidir- kültürel biçimin besin aktarıcı nesnesinin 

varlığına ilişkin algılama biçiminin gösterimidir. Doğu kültürünün nesneyle kurduğu ilişkinin 

bir parçası olarak okunabilecek örnek, varlığa ilişkin temel bir kabul olarak görülecek 

dikotomik mantığın bilim üreticileri için aynı seviyede işlev görmediğini göstermektedir.  

İkincil olarak, komisyon raporu, sosyal eylem oluşturulurken iktidar biçimlerinin 

epistemolojik zeminden sosyal bilimleri nasıl kurguladığını fark etmemiz gerektiğini söyler. 

Bu durum bir manada –lojinin yanına eklenen –izm takısının varlığına işaret eder. 

Sosyolojizm veya tarihselcilik gibi çeşitlerin sublimasyon yaratan disiplinler olarak dönemsel 

işlev gördüğü söylenebilir. Rapora göre “geleneksel sosyal bilimlerin devlet-merkezciliği, 

aslında teorik bir basitleştirmedir ve her devletin homojen ve eşdeğer bir mekan içinde 

genellikle birbirine paralel süreçlerle işleyen özerk bir sistem oluşturduğu varsayımına 

dayanır” (Gulbenkian Komisyonu, 2009:80). Devlet-merkezci sosyal bilimlerin terk edilmesi, 

dünyayı algılamada ve anlamada kolaylık sağlayacak ve disiplinleri sorgulamayı başlatacaktır 

(Gulbenkian Komisyonu, 2009:81). Barthes‟ın Japonya‟yı çözümlerken, kendi habitusunun 

ürettiği bilimden çıkan Doğu dilinin nasıl tekrar gözden geçirilmesi gerektiği şöyle ifade 

edilir:  

Birgün kendi karanlığımızın tarihini yazmak, kendi özseverliğimizin 

(narcissisme) yoğunluğunu ortaya çıkarmak, yüzyıllar içinde bazı bazı 

işitebildiğimiz birkaç farklılık çağrısını, ister istemez bunları izlemiş 

(Barthes, 2016:11) olan Doğu‟ya ilişkin bilgisizliğimizi bildik diller 

(Voltaire‟in Revue Asiatique‟in, Loti‟nin ya da Air France‟ın Doğu‟su) 

yardımıyla yumuşatmaya yönelen düşüngüsel düzeltmeleri elden 
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geçirmek gerekir. Bugün Doğudan öğrenebileceğimiz binlerce şey var 

kuşkusuz; geniş mi geniş bir bilgilenme çalışması zorunlu, ileride de 

zorunlu olacak (gecikmesi ancak düşüngüsel bir örtmeciliğin sonucu 
olabilir) ama şurada burada uçsuz bucaksız gölge kuşakları (anamalcı 

Japonya, Amerikan ekininin benimsenmesi, teknik gelişme) bırakmaya 

boyun eğdirirken, incecik bir ışık çizgisinin de başka simgeleri değil, 

simgeselin çatlama çizgisinin ta kendisini aranması gerek (Barthes, 

2016:13).  

Barthes (2016:13) eski okumaları tersine döndürür, Japonya‟yı yazın haline getirir 

ama hiçbir zaman sadece fotoğrafını çekmekle yetinmez, onu anlamaya çalışır, Doğuya karşı 

bilgisizliğin diliyle oluşanları ters yüz etmeye uğraşır. Bu çaba bizi üçüncü noktada, tek ile 

evrensel arasında bitmek bilmeyen mücadelenin ne denli ölçülü olabileceğine götürmektedir. 

Komisyon raporu özellikle sosyal bilimlerin oluşum aşamasında modernitenin ilerleme, 

kalkınma anlayışının, “yerelliği” göz ardı ettiğini vurgulamaktadır. “İstenmeyen kategori 

içinde yer alan sayısız kavramı, değeri, inancı, normu ve kurumu ciddiye almak bilimsel 

olmamak olarak görülmüştü” (Gulbenkian Komisyonu, 2009:82). Hâlbuki farklı dünya 

görüşlerinin ciddiye alınması, bütün insanlığın sahiplenebileceği ortak değerleri bulma 

arayışıdır; denge arayışı olarak da isimlendirilebilecek diyalog felsefesi, sosyal bilimleri 

öfkeli retorikten uzaklaştıracaktır (Gulbenkian Komisyonu, 2009:83). Barthes milyonlarca 

Japon bedeninin ne anlama geldiğini anlatmak isterken bir açıdan evrensel ile tekil arasındaki 

bağlantıyı resmeder. Bir Fransız Paris‟te bir Japon görecek olsa, gördüğü kişiyi bütün 

Japonlarla aynı olarak düşünecek, onu diğer Japonlardan ayırt edecek bir algı 

geliştiremeyecektir. “Japon ırkını tek bir örnek altında birleştirdikten sonra, bu örneği 

…birkaç basın fotoğrafından, birkaç güncel olay “flash”ından yola çıkarak oluşturduğu 

biçimiyle” (Barthes, 2016:97) anlayacaktır; örnek Japon, onun için acınası, ufak, tefek, 

gözlüklü, iyi giyimli, yaşı tahmin edilemeyen, sürü gibi bir ülkenin memurudur. Bu görüntü, 

ya da tekilin yokluğu bireyin diğer Japonlarla girdiği diyalektik içinde kaybolmakta, nicelik 

niteliği absorbe etmektedir. Tüm Japonlar genel bir beden gibi algılansalar da temelde her biri 

kendi içlerinde “sonu gelmez bir düzene doğru akan bir sınıfa yollayan farklı bedenlerin geniş 

oymağıdır” (Barthes, 2016:101). Neticede Japon bireyselliği, Batının bireyselliğinden farklı 

olarak isteriden aridir, bedenler herhangi birine ayrıcalık tanımadan vardır. “Burada güzellik 

Batı yaklaşımıyla, erişilmez bir tekillikle; şurada burada yeniden belirir, bedenin büyük 

dizimine yerleşmiş olarak, farktan farka koşar” (Barthes, 2016:101). Barthes satırlarında, 

Doğuyu algısal olarak sürü mantığı içinde konumlandıran medyatik yaklaşımı da eleştirir; bu 

eleştiri, bir manada Arapların sürüler halinde gösterilmesini tenkit eden Said‟in (1984) 

Haberlerin Ağında İslam eserindeki isyanı çağrıştırır. Aynı epistemolojik zemin bize 
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Doğunun birbirinden farksız bedenlerinin nasıl birbiri yerine koyulduğunu gösterirken, 

Barthes bu öfkeli retoriği dağıtarak kalabalık içinden bireylerin tekilliklerini teslim eder.  

Komisyonun sunduğu son madde, nesnelliği tekrar tanımlamak üzerinedir. Nesnellik 

genel itibariyle realiteye ilişkin “ampirik olarak doğrulanmış, sistematik bilgi üretme” 

(Gulbenkian Komisyonu, 2009:85) olarak formüle edilmekteyse de şimdi “kimin nesnelliği” 

sorusu sorgulanmalıdır. Bilgi üreticilerin zaviyesinden çıkan “nesnellik”, ilk etapta bütün 

üreticilerin kendi kültürlerinin ürünü olduğu varsayımını kabul etmektedir. Bilginin sosyal 

olarak kurulduğu (Gulbenkian Komisyonu, 2009:87) gerçeği çoğulcu, farklı kültürleri, 

öznellikleri hesaba katan onları meşru araştırma başlıkları olarak gören yapılandırma modeli 

ile nesnelliğini kaybetmez, aksine sosyal bilimlerin nesnelliğini artırır. Barthes projeksiyonu 

Japonya‟ya- kendi habitusu dışında bir alana- tutarak nesnel bakış açısının izdüşümünü 

zorlamaktadır. Mesele olarak Japonya‟nın dilini, merkezsiz besinini, çubuklarını, paşenkoyu, 

garı, paketleri, resimleri, haykuyu (Barthes, 2016) incelemek, Uzak Doğunun kültürel yapısını 

anlamaya çalışmaktır. Barthes bu yüzden göstergebilime “kişisel ama öznel değildir” der.  

Aydın, toplumu sizi kendi isteği doğrultusunda, kendi gereksinimine 

göre yoğurabilir; bu, toplumsal oyun‟un bir biçiminden başka bir şey 

değildir, ama ben kendimi bir imaj olarak, göstergebilim imago‟su 

olarak yaşayamam. Ben bu imago‟ya göre ikili bir durumdayım: Yatkın 
olma durumunda ve kaçma durumunda… Peki, nedir öyleyse bana göre 

göstergebilim? Bir serüvendir, yani başıma gelen şeydir (Gösterenden 

bana gelen şeydir). Bu serüven kişiseldir ama öznel değildir, çünkü 

burada sahnelenen, öznenin yer değiştirmesidir, anlatımın değil 

(Barthes, 2012:14-15). 

Barthes komisyon raporunun iç mantığıyla tutarlı olarak yaklaştığı Japonya‟ya kendi 

şahsi merakı neticesinde başlamış, Japonya hakkında bilgiyi inşa ederken, öznel 

yargılarından, kendi Batılı kimliğinden olabildiği kadar uzaklaşarak çoğul gerçeklikleri, 

bütünsel dokunun nesnelere imlediği anlamları süzmeye çabalamıştır. Japonya bir Doğu 

imagosu olarak kalabalık yığınların içinden sıyrılan düz yalın, çizgiselliğinde mütevazı 

boşluğu temsil etmektedir. Bu temsili durumu, inanç sisteminden tarihselliğinden, kültürel 

yanlarından yani gösterilenlerin sızıntısını gösterenlerinde taşımakta ve “göstergeler 

imparatorluğu” olarak adlandırılmaktadır. Haddi zatında Barthes yöntemiyle yaklaşıldığında 

yerel perspektif olabildiği kadar nesnele yakınlaşır.  

Sonuç Yerine  

Göstergebilim, sosyal bilimler arenasında metodolojik katkı olarak kullanışlı bir alandır.  

Bugün özellikle oryantalist ve islamofobik resimlerin, söylemlerin, yazının içinde neler 
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olduğu kategorik sıralama ile açığa çıkartılırken, bir taraftan da işaret edilen yerler tekrar 

okumaya tabi tutulabilir. Bilginin kurgusu, bilgi üreticisinin varlığını sorgularken projeksiyon 

tutulan yerin ışıldaması, yerelliğini ortaya çıkartacaktır. Yerel zeminlerin varlığı ve 

araştırılması bir taraftan onları, evrensellik zincirden kurtarırken, diğer taraftan sosyal 

bilimlerin içinde var olan beşeri bilimler kıymetlendirecektir. Gösterenlerin arkasındaki 

dinamikleri açıklama girişimi, bir yandan üreticinin kendi sınırları içinde yapılanan kültürizm 

havzasına ne kadar demirlendiğini veya bu çengellerden kurtulabildiğini gösterecek, bir 

yandan da diğerinin farklı yaşam biçimlerinin nesnelerine sızdırdığı anlamlar anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Sonuçta, göstergebilimi açmak,  insan ve doğa arasındaki ontolojik bağlantıyı 

kabul etmek, üretilen bilimin, kendi sınırları ve kendi kültürel doğasından kaynakladığını 

görmek, tek ile evrenselin dengesini gözetmek, bilimin nesnelliğinin son noktada kimin 

nesnelliği olduğunu sorgulamaktır. Teorik olarak çizmeye çalıştığımız göstergebilim, sosyal 

bilimlerin, özelde sosyolojinin pratik çalışmalarıyla test edildiği sürece açılmasını 

yaşayacaktır. Diğer bir ifadeyle, teorik olarak ifade edilen çerçevenin, pratik ile sınanması 

Oryantalist araştırmalar üzerinden tekrar yapılabilir. Japonya‟nın Göstergeler İmparatorluğu 

olarak sunulduğu resmin paralelinde Ortadoğu mercek altına alınabilir. Ancak bu şekilde 

ontolojik olarak insan-doğa ayrımının yumuşadığı, epistemolojik olarak antipozitivist zeminin 

terk edildiği, evrenselle tekilin dengelendiği ve bilgi üreticisinin kültürizm duvarlarından 

kurtulabildiği çalışmalar çoğalabilir. Özcesi, göstergebilim bu haliyle sosyal bilimler 

havzasında çoktandır başkaldıran disiplin olarak «toplumsal eleştiri» çerçevesinden 

yapılanmayı beklemektedir. Barthes‟ın 1970 yılında kültürizm kıskacından kurtularak 

incelediği çalışmaların yerinin hala doldurulmaması göstergebilimin açılması hususunda 

bizlere önemli çağrıda bulunmaktadır.     
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