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DÜNYAYA VE TASARIMA ÇOCUKSU MUZİPLİKLE BAKIŞIN ÖZNESİ/
TEMSİLİ OLARAK SHIGEO FUKUDA (1932- 2009) 

SHIGEO FUKUDA (1932-2009) AS THE SUBJECT/REPRESENTATION OF 
VIEW TO THE WORLD AND DESIGN IN A CHILDISH PRANK

Yusuf GÜVEN1 Merve GÜÇ2

1-2Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 

Özet: Shigeo Fukuda, hem tasarım anlayışı hem de tasarımcı 
kimliği bakımından 20. yüzyılın en önemli tasarımcılarından 
biridir. Bu araştırmada; Fukuda’nın ‘yaşanabilir daha iyi bir 
dünya’ kavrayışıyla ürettiği kültürel derinlik içeren yaratıcı, 
yenilikçi, tutkulu, esprili, şaşırtıcı ve akıl dolu çalışmalarının 
çözümlemesi ve tasarım anlayışıyla ilgili bilgi ve görüşlerin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bir tasarım ustası olarak 
Fukuda’nın tasarımcı kimliğinin oluşum evrelerinin tarihi ve 
arka planının ayrıntılı olarak incelendiği araştırmada, onun 
tasarıma adanmış yaşamından önemli kesitler sunulmaktadır. 
Sonuç olarak, Fukuda’nın tasarımlarındaki evrensel değerlerin 
ve tasarım anlayışının kendi dönemi kadar 21. yüzyılın tasarım 
anlayışını da derinden etkilediği ve grafik tasarım tarihine 
önemli katkılarda bulunduğu görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Shigeo Fukuda, Grafik Tasarım, İroni, 
Muzip, Eleştirel Tavır

Abstract: Shigeo Fukuda is one of the most important design-
ers of the 20th century, in terms of both his understanding of 
design and his identity of design. This study aims to analyze 
his culturally profound, creative, innovative, passionate, ironic, 
astonishing and clever works, which Fukuda created with his 
grasp of ‘a livable better world’. This study also aims to evaluate 
his views and knowledge about his understanding of design. 
Furthermore, the study discusses in detail the background 
and the history of the formation phases of Fukuda’s designer 
identity as a design master and presents important facets of 
his life devoted to the design. In conclusion, it is clear that the 
universal merit in Fukuda’s design. His conception of design 
affected profoundly not only his own period but also the 21th 
century and he deeply supported the graphic design history.

Keywords: Shigeo Fukuda, Graphic Design, Irony, Prankish, 
Critical Attitude
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1. GİRİŞ

“1932 yılında Tokyo’da oyuncak imal eden bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Shigeo Fuku-
da” uluslar arası alanda kabul görmüş önemli bir 
grafik tasarımcıdır (Heller, 2009) (Resim 1). Küçük 
yaşlarında en büyük eğlencesi origamiden kağıt 
oyuncaklar yapmak olan Fukuda, lise yıllarında 
karikatürle ilgilenmiş ve bu alanda başarılar da 
kazanmıştır. Okuduğu sanat okulunda karikatür 
bölümü olmadığı için, -belki de istemeyerek- 
grafik tasarım alanına yönelmiştir. ‘Tokyo Ulusal 
Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nden me-
zun olduğunda, bütün tasarımcıların Tokyo’dan 
Kansai’ye geldiğini ve rakiplerinden ayrılmak için 
‘ne yapsam da onlara karşı kaybetmesem’ diye 
düşünen Fukuda, birkaç yıl sonra Japonya’nın ilk 
grafik tasarımcısı Takashi Kono (1906-1999) ile 
Deska Tasarım Şirketi’ni kurar. Kono’nun sade 
imgeleri ve imgelerinin altında yatan eleştirel 
tavır, Fukuda’yı etkiler ve bu etki onun tasarım 
diline de yansır.

Resim 1: Shigeo Fukuda

Kono’nun 1953 yılında tasarladığı ‘Sheltered 
Weaklings-Japan’ (Korunan Zayıf Karakterler) 
isimli afişi, onun tasarımlarındaki eleştirel tavrın 
en belirgin örneği olarak karşımıza çıkar. Afişte 
büyük köpek balığı, Amerika’yı; korunmaya 

muhtaç küçük kırmızı gözlü balıklar, Japonya’yı; 
sağ üst köşede ters yöne yüzen iki kırmızı balık da 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’ni simgelemektedir (Resim 2).

Resim 2: Sheltered Weaklings, 1953

Fukuda’nın savaş temalı afişlerinde, Kono’nun 
sade ve eleştirel tavrının izleri görülebilir. Örneğin, 
onun 1985 tarihli ‘Appeals’ (Yakarış) afişinde, 
Amerika’nın Hiroşima’ya attığı atom bombası ile 
dünyanın dengesinin bozulduğu bilgisi, Kono benzeri 
bir anlatımla dile getirilir (Resim 3). Savaşa isyanın 
afişi olarak değerlendirilen bir diğer savaş karşıtı 
afişi ise, Hiroshima-Nagasaki’ afişidir (Resim 4). 
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Resim 5: ‘Giuseppe Verdi’nin portresi  

(Bruno Munari)

Resim 3: Appeals, 1985

Resim 4: Hiroshima-Nagasaki, 1995

Fukuda, 1960 yılında tanıştığı İtalyan tasarımcı 

Bruno Munari’nin (1907-1998) esprili üslubunun, 

kullandığı optik yanılsamalarının ve 3 boyutlu 

ilginç nesnelerinin etkilerini taşıyan bir dizi ça-

lışmalar  da üretir (Resim 5-6-7-8).

Resim 6: TSmiles of Mona Lisa, Fukuda, 1970

Resim 7: Çatal, 1958 (B. Munari) 

Resim 8: Impossible Utensils (S. Fukuda)
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Munari, optik yanılsamadan yararlanarak resim 
5’deki Giuseppe Verdi portresinin anlaşılırlığı 
üzerine izleyicide bir göz yanılsaması yaratırken; 
resim 6’da Fukuda’nın ‘Mona Lisa’nın 100’lerce 
Gülümseyişi’ isimli çalışmasında, Mona Lisa 
kendi düzleminden çıkacakmış gibi görünmekte-
dir. Resim 7’de Munari’nin çatalların biçiminde 
esprili bir yol izleyerek yarattığı bozulmalar, 
bükülmeler resim 8‘deki Fukuda’nın işinde de 
benzer bozulmalar, bükülmeler olarak karşımıza 
çıkar. Bu benzerliklere karşın Fukuda, daha çok 
nesnelerin işlevi üzerine yaptığı esprili değişik-
liklerle Munari’den ayrılır.

Fukuda’nın kariyerindeki ilk yükselişi, Amerikan 
grafik tasarımının en önemli isimlerinden biri 
olarak kabul edilen Paul Rand (1924-1996) ile 
tanışmasıyla başlar. Avrupa grafik tasarımının 
avangart yaklaşımını çok iyi bildiği gibi Japon 
grafik tasarımına da ilgi duyan Paul Rand, 1967’de 
“Fukuda’nın Japon Grafik Tasarım Dergisi için 
hazırladığı bir tasarımdan etkilenerek Fukuda’yı 
New York’taki IBM atölyesine davet eder ve ‘Toys 
and Things Japanese: The Works of Shigeo’ adlı 
sergiyi açmasını sağlar” (Fukuda, 1987) (Resim 
9-10). Sergi için resimli kitaplar ve oyuncaklar 
tasarlayan Fukuda, aynı sergiyi Amsterdam, 
Londra ve Milan’a da taşır. Fukuda, Toys and 
Things Japanese sergisini, “üç boyutlu bir nesne 
oluşturarak, gerçek forma karşın gölgesinin, nes-
neyi temsil etmesini istedim” sözleriyle açıklar 
(Seckel, 2004: 103).   Fukuda’nın 20. yüzyılın 
grafik tasarımını önemli ölçüde etkilemiş olma-
sının ötesinde, belirlediğini de ifade eden Paul 
Rand, Fukuda’yı “anlatılamayan neşe dolu bir 
kalp” olarak tanımlar (Rand, 1967).

Resim 9: ‘Toys and Things Japanese’ sergi 
davetiyesi, 1967

Resim 10: ‘Toys and Things Japanese’ afişi

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Shigeo Fukuda’nın Tasarım Kavrayışı

Fukuda’ya, ‘afişlerinden en çok hangisini iyi bulduğu’ 
sorusu sorulduğunda, ‘tasarımcıların çalışmalarının 
tek bir imgeye indirilemeyeceği, kimisine göre söz 
konusu olan ‘kusur’un tasarımcı tarafından özellikle 
tercih edilmiş olabileceğini’ düşündüğünü belirtir. 
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Fukuda’nın gerek geleneklerin dogmatik kural-
larına, gerekse mutlak doğruların sertliğine karşı 
‘kusur’u önemseyen tasarım kavrayışı, tasarımda 
‘mükemmeli arama’ çabasının boşunalığı olarak 
da değerlendirilebilir. Geleneksele duyduğu ilginin 
yanında yeniliğe duyduğu ilgi ve yakınlıkla “…
Japonya’da bilgisayar destekli afiş çalışmalarına 
katkıda bulunan Fukuda; afişlerinde doğu-batı 
tasarımlarını harmanlayarak sosyo-politik düzeni 
eleştirmekten geri durmadığı gibi afişlerindeki 
yanılsama ve gerçeğin sorgulanmasına mizahi 
bir tat katarken tarihin de eleştirisini üzerinde 
barındırmıştır” (Çulha, 2010: 125). Bu yönüyle 
Fukuda, “genel sezgiler, özel hallere ilişkin keşifler, 
hayali temaların devre dışı bırakılması, teorik ya 
da teknik engellerle karşılaşma, geleneksel model-
lerden birbirini izleyen alıntılar, eksiksiz biçimsel 
yapının tanımlanması vs’yi oluşturma olanağı 
veren faaliyetler serisini yeniden bulmaya çalışan 
soyutlamaların” dışındadır (Foucault, 2011: 79). Bu 
bakımdan Fukuda, 20. yüzyılın tasarım anlayışına 
getirdiği soluk kadar 21. yüzyılın tasarım anlayışını 
da derinden etkilemiştir.

2.2. Shigeo Fukuda’nın Başlıca Tasarımları 
Üzerine Düşünceler ve Çözümlemeler

Fukuda, çalışmalarını “II. Dünya Savaşı sonrası, 
Japon grafik tasarımı’nın mümkün olduğunca 
her şeyi özümmsediği bir dönemde” sürdürür 
(Heller ve Chwast, 1988: 215). “Fukuda’nın 1975 
yılında tasarladığı, en bilinen, yankı uyandıran 
ve aynı yıl Varşova Afiş Yarışmasında büyük 
ödülü kazanan ‘Victory’ (Zafer) afişi” 1945’deki 
zafer’in ironisi olarak kabul edilebilir (Fukuda, 
1987) (Resim 11). Onun tasarımcı kişiliği ve 
tasarım anlayışı hakkında önemli bilgiler içeren 
afişte namludan çıkan kurşun, geri dönüp aynı 

namlunun içine yönelmiştir; olağan dışı bu du-
rum, ‘zafer’ kavramını savaşla ilişkilendirmesi 
açısından ve anlatımda ‘ironi’yi taçlandıran bir 
yaklaşım olarak biçimlenir.  Fukuda’nın bu afişi 
için Fransız tasarımcı Alain Le Quernec (1944-) 
‘Bir kurşun gönderirseniz, onu geri alırsınız…’

Resim 11: Victory, 1975

yorumunu yapmıştır. “1945 zaferinin 30. yıl-
dönümü anısına tasarlanmış bu afiş, savaşın 
çılgınlık anlamına geldiğini ifade eder”(Ollivier, 
2008). Afiş, Fukuda’nın ‘daha iyi bir dünya’ için 
istediği –bir tür- çocuksu masumiyetin işareti 
niteliğindedir. ‘Victory’ afişi, Badiou’nun “gerçek 
tutkusunun esiri olmuş, kesin savaş paradigması 
altına yerleşmiş yüzyıl, öznel olarak, yıkım ile 
kurmanın diyalektik olmayan karşı karşıyalığı 
içindedir” saptamasının görsel karşılığı olarak da 
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değerlendirilebilir (Badiou, 2010: 47). ‘Felaketin 
İronisi’ olarak ‘Victory’ afişinde kullanılan imgeler, 
Fukuda’nın hiçbir tasarımında tekrarlanmamış ve 
çeşitlemeleri yapılmamıştır; afiş, bu yönüyle de 
Fukuda’nın diğer tasarımlarından ayrılır. 

İsveçli grafik tasarımcı Josef Müller-Brockmann’ın, 
“Japon tasarımcıların Avrupalıların satış amaçlı afiş 
tasarlamadaki tutumunu beğenmedikleri-ni, bunun 
yerine tasarımı; görselleştirmeden önce, bir keşiş gibi 
disiplin ve bağlılıkla işlediklerini; onlara göre afiş 
tasarlamanın öncelikli olarak kültürel bir iletişim, 
ikinci olarak ise ticari bir aktiviteye dönüştüğünü; 
afişte önemli olanın imgesel, şiirsel bir etki yaratmak 
olduğunu” belirten saptamalarının altında da yine 
Fukuda’nın önemli bir yeri vardır (Bgamm, 2008).

“Optik yanılsamalar, basit logolar, cesur ve etkile-
yici afiş tasarımlarının ustası” olarak Fukuda’nın 
1975 yılında Keio Department Store’de açtığı 
kişisel sergisine ait ‘Legs of Two Different 
Genders’ (İki Farklı Cinsiyetin Bacakları) afişi 
(Resim 12), optik yanılsama kullandığı ilginç ve 
önemli tasarımlarından biridir (Horton, 2009).  
Siyah-beyaz, negatif-pozitif olarak uygulamış 
olan afişte erkek ve kadın bacağı, espirili bir an-
latımla yine algımızı şaşırtacak biçime dönüşmüş 
olarak sunulur. Bir imgenin diğerini saklayabilme 
becerisinin ustaca kullanıldığı bu afiş, Fukuda’nın 
tasarımlarındaki ‘çift anlam’ ve ‘eş zamanlık’ 
kavramlarının da nesnesi olarak değerlendiri-
lebilir. Fukuda’nın çeşitli şakalar üzerinden en 
çocuksu neşeli duyguları ve coşkusu, daha çok 
görsel yanılsama içeren işlerinde görülmektedir. 
Fukuda, “biçimleri olabildiğince yalınlaştırıp, 
yanılsama ile oluşturduğu yeni biçimleri görün-
tü diline dönüştürürken; ortaya vurucu, yalın, 
özgün üretilmiş yeni biçimler de çıkarır” (Saiki, 

1998: 76).  Fukuda’nın özellikle bu yönü, onun 
dünyaya bakışının felsefi yansımasını da temsil 
eder (Resim: 13, 14, 15, 16, 17, 18).

Resim 12: Legs of Two Different Genders, 1975

Resim 13: Figaro’nun Düğünü, 1987
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Resim 14: Erkek Hakları, 1990

Resim15: Fukuda Fransa’da, 1995

Resim 16: Kişisel Sergi Afişi, 2008

Resim 17: Fukuda Polonya’da, 1995
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Resim 18: Fukuda Polonya’da, 1995

Osaka Dünya Fuarı afişi (Resim 19), Expo Fuar 
afişi (Resim 20) ve bunlara benzer bir kaç ticari 
çalışmanın dışında; -denilebilir ki- Fukuda, kendini 
tamamen sosyal ve kültürel alanda işler üretmeye 
adamış idealist bir tasarımcıdır. Fukuda’nın 1980 
yılında ‘Uluslararası Af Örgütü’ için yaptığı dikenli 
tel ile çevrelenmiş yumruk biçimindeki el imgesi 
(Resim 21); 1982’de dostluk ve barış için birbirini 
kavramış on ayrı renkteki elleri içeren ‘Ten World 
Artists’ isimli afişi (Resim 22), onun sosyal ve 
kültürel alanda yaptığı sayısız tasarımlarından 
yalnızca ikisidir. 

Resim 19: Expo Fuar afişi, 1970

Resim 20: Expo Fuar afişi, 2005
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Resim 21: ‘Uluslararası  Af Örgütü’ için afiş, 1980

Resim 22: Ten World Artists, 1982

Fukuda’nın 2003 yılında, Dünya Grafik Tasarım 

Konferansı Nagoya’ da sergilenmiş ‘Cultural 

Diversity’ (Kültürel Çeşitlilik) afişi (Resim 23), 

Çinli işleme ustası Utagawa Yoshifuji’nin (1828-

1887) 1861’de yaptığı ‘Faces of Five People 

Made to tasarlanmış biçimidir (Resim 24). Bu 

afiş, Fukuda’nın tasarım anlayışı yaratıcılık, mizah 

ve yorumlama becerilerinin görsel metaforları 

olarak değerlendirilebilir. ‘Kültürel Çeşitlilik’ 

afişinin de başka çeşitlemelerini (Resim 25) 

yapan Fukuda’nın doğa ve çevre bilincine yö-

nelik hazırladığı tasarımları, onun grafik dilinin, 

sorunu ele alış biçiminin ve anlatım berraklığının 

kavranmasında önemli göstergelerdir. Özellikle 

‘Happy Earth Day’ (Mutlu Dünya Günü) afi-

şinde (Resim 26), kullandığı tersine dönmüş bir 

balta imgesi, ‘uzunca bir metnin olağanüstü bir 

özeti’ niteliğindedir. Afişte doğanın tahrip edil-

mesi vurgusu, baltanın yeşermiş sapı üzerinden 

tersinlemeli biçimde anlatılmıştır. Bu anlatım, 

Fukuda’nın benzer temalı diğer afişlerin-de de 

görülür. Örneğin, ‘Water is Life, Life on Earth’ 

(Su Hayattır, Yeryüzünde Hayat); ‘World Wide 

Fund for Nature’ (Dünya Doğa Vakfı) ve ‘World 

Heritage’ (Dünya Mirası) gibi afişleri (Resim 

27-28-29), onun hem tasarım anlayışının hem 

de doğa ve çevre bilincine verdiği önemin ve 

duyarlılığının kanıtları olarak kabul edilebilir.



10

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 Jel Kodu: Z

ID:73 K:142

Resim 23: Cultural Diversity, 2003

Resim 24: Faces of Five People Made to 

Look Like Ten, 1861

Resim 25: Cultural Diversity, 2003

Resim 26: ‘Happy Earth Day’ Afişi, 1982
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Resim 27: Water is Life, Life on Earth, 1989

Resim 28: World Wide Fund for Nature, 
1997

Resim 29: World Heritage, 1997

20. yüzyılın en önemli grafik tasarımcılarından 
biri olarak kabul edilen Fukuda, heykel, çevre 
düzenlemesi ve iç mimari gibi alanlara da ilgi 
duymuştur. Atık malzemelerden ve günlük yaşamda 
kullanılan nesnelerden yararlanarak tasarladığı 
heykellerinde de tasarımların-daki gibi izleyiciyi 
şaşırtan bir kurgu vardır. Örneğin çatal, bıçak, 
kaşık kullanılarak oluşturduğu ‘Lunch with a 
helmet on’ adlı çalışmasında (Resim 30) bir metal 
yığını, ışık yardımıyla bir motosiklet gölgesinin 
nesnesine dönüştürülmüştür. 
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Resim 30: Lunch with helmet on, 1987

(Benzer gölge heykel çalışmaları için bakı-
nız resim: 31, 32).

Resim 31: Yüzen Karakterler İçin Akvaryum, 
1988

Resim 32: One Can Not Cut The Sea, 1988

Fukuda’nın heykel çalışmalarındaki şaşırtıcılığı, 
aynı yapıya birden fazla eklenmiş görsel kurgunun 
kısmen gizlenmiş nesnelerini barındırır.  Bu ba-
kımdan Fukuda’nın ‘birbirine 90 dereceyle duran 
iki farklı silüetten dikkatlice bir blok keserseniz 
istediğiniz çeşitlilikte heykeller yaratabilirsiniz’ 
sözü, ‘Encore’ (Tekrarlama) heykelinde (Resim 
33), açıklık kazanır. Heykele belli bir açıdan 
bakıldığında piyanist görülürken; bakılan açıya 
göre heykel 90 derece döndüğünde piyanist, bir 
kemancıya dönüşür (Resim 34-35). 
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Resim 33: Encore (Tekrarlama 1) 1976,  
Tahtadan Heykel

Resim 34: Encore (Tekrarlama 2)

Resim 35: Encore (Tekrarlama 3)

Grafik tasarımcı Maurits Cornelis Escher’in 
(1898-1972) ‘köşk’ ve ‘şelale’ eserlerinden ha-
reketle yaptığı heykelleri (Resim: 36-37-38-39), 

Japonya’da açık hava müzesi için ürettiği ‘Sen 
Benim Sandalyemsin, Ben de Senin’ heykeli 
(Resim 40), onun üç boyutlu kavrayışının grafik 
imgeleri gibidir. 

Resim 36: Escher’in Köşkü, 1958 

Resim 37:  Three Dimensional Belvedere 
(Fukuda’nın Üç Boyutlu Köşkü,) 1982

Resim 38: Escher’in Şelalesi, 1961   

Resim 39:  Three Dimensional Waterfall 
(Fukuda’nın Üç Boyutlu Şelalesi), 1985

Resim 40:  You’re My Chair, I’m Yours (Sen 
Benim Sandalyemsin, Ben Senin), 1990 

2.3. Shigeo Fukuda’nın Tasarım Eğitimine 
Yaklaşımı

 Fukuda, tasarım alanındaki sınır tanımaz işleri ve 
çok sayıdaki üretimi yanında mezun olduğu Tokyo 
Ulusal Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nde 
1973’den 2002’ye kadar eğitimci olarak da çalışır. 
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1982-1984 yılları arasında Yale Üniversitesi’nde 
de profesör olarak çalışan Fukuda, grafik tasarım 
derslerini her zaman eğlenceli ve dinlendirici bir 
oyun gibi kavrayıp uygulamış; öğrencilerinin gizli 
yeteneklerinin de ancak bu şekilde ortaya çıkaca-
ğına inanmıştır. Fukuda’ya, ‘usta tasarımcıların tek 
bir tarza bağlı kalmalarının sebebi’ sorulduğunda; 
o da, ‘tarzın tek bir yeteneğin ürünü olmadığı, 
tasarımın deneyimler sonrasında olgunlaşarak 
bir sonuca ulaştığı’ yanıtını verir. Fukuda, bu 
konuda biraz daha ileri giderek “tasarımda %30 
saygınlığın, %20 güzelliğin ve %50 saçmalığın 
olması gerektiğini savunur¨ (Novin, 2010).

2.4. Shigeo Fukuda’nın Grafik Tasarım Söy-
lemi ve Muzipliği

Katıldığı tüm etkinliklerde, görsel iletişimde grafik 
tasarımın önemli bir yeri olduğunu ve kitleye 
ulaşmak için mesajın en doğru şekilde kodlanarak 
gönderilmesi gerektiğini savunan Fukuda, grafik 
tasarımı da, farklı ülkelerde yaşayan ve farklı dil-
leri konuşan her insan tarafından anlaşılabilmesi 
gereken bir disiplin olarak tanımlar. “Tasarımın 
amacını, yaşamı daha keyifli hale getirmek” ola-
rak dile getiren Fukuda, insanların duygularının 
sürekli değiştiğini ve bu yüzden onların hayal 
gücünü yakalamanın epeyce zor olduğunu; bu-
nun ancak mizah yoluyla gerçekleştirebileceğine 
inanır (Fukuda ve Aoba, 1987). “Tasarımlarında 
el sanatları, psikoloji dünyasının olanakları, ma-
tematiksel çözümler, çelişkiler, çift anlamlılık, 
optik yanılsama, olanaksız durumlar ve şaşırtıcı 
sorular gibi eklektik bir kurgu görülmektedir” 
(Suner, 2000: 7).  Bununla beraber Fukuda’nın 
optik hile dünyasına girme isteği, tutku olma-
nın yanında kişisel bir seçimdir. İnsanlar optik 
hileye düşmemek adına kendilerini üstün görüp 

aynı zamanda tuzağa düştüklerinde ve bununla 
tatmin olduklarında, o insanların genel hassasi-
yetinin ne olduğunu anlamış oluyorum”(Novin, 
2010).  görüşündedir. Fukuda, modern bilim 
ve teknoloji ile evrendeki yıldızların, küçücük 
hücrelerin görülebildiğini, fakat bunca gelişmeye 
rağmen insanların hala dar görüşlü olduğunu ve 
bazı insanların iki metre uzaktaki olayı bile fark 
edememesini de eleştirmekten geri durmamıştır. 
Fukuda moderndir; Baudelaire’in “modernlik, 
tarih içindeki bir zaman birimiyle ilgili değildir, 
kişilerin güncel gerçekle kurdukları ilişki sonu-
cu ortaya çıkan bir düşünce ve duygu tarzıdır” 
tanımı, Fukuda ve onun tasarım söylemi için de 
geçerlidir (Rigel ve diğerleri, 2005: 95). 

“1987 yılında San Francisco’daki Asya Sanat 
Müzesi ve 1999 yılında Toronto’daki Japon Vakfı, 
Fukuda’nın yaptığı birbirinden ilginç akıl dolu 
işlerin insanları hem şaşırtıyor hem de güldürüyor 
olması bakımından, onu ‘Visual Prankster’ (Muzip 
Fukuda) olarak nitelendirir” (Heller, 2009). Onun 
bütün hayatı boyunca muzip, eğlenceli ve komik 
bir adam olduğunu söyleyen Heller, ‘Onun evi-
nin ön kapısına varmak için uzunca bir geçitten 
geçmek zorundasınız, fakat bu görünüm tama-
men aldatmacadır; çünkü ön kapının yüksekliği 
çok azdır’ diye açıkladığı evinin girişinde bile 
Fukuda’nın baştan çıkarıcı ve hayrete düşürücü 
tasarım anlayışının bir uzantısı vardır. Chwast, 
‘Shigeo Fukuda Masterworks’ kitabına yazdığı 
önsözde “Fukuda, şaşırtıcı tasarımlarıyla erişil-
mesi zor bir iletişimcidir” derken, Fukuda’nın 
özel ve diğer tasarımcılardan ayrılan niteliklerini 
özetlemiş olur (Chwast, 2005: 13).
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2.5. Araştırmanın Problemi

Fukuda, grafik tasarım anlayışının değişiminde 
ve gelişiminde etkili midir? 

2.6. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada; Fukuda’nın tasarım anlayışı 
ve çalışmaları üzerinden grafik tasarım alanına 
kattığı değerin ve yarattığı değişimin anlaşılması 
amaçlanmıştır. 

2.7. Araştırmanın Önemi

Bu çalışma, Shigeo Fukuda’nın yaşamının, tasarım 
anlayışının, tasarımcı kimliğinin ve ‘yaşanabilir 
daha iyi bir dünya’ düşüncesinin görsel meta-
forları olan tasarımlarının ve uygulamalarının 
tanınması ve anlaşılması yönünden önemlidir. 
Fukuda’nın tasarıma bakışının ve tasarım eği-
timine ilişkin görüşlerinin günümüz tasarımına 
ve eğitim anlayışına katkısı büyüktür.    Ayrıca 
bu çalışma, Fukuda’nın kendi dönemi kadar 21. 
yüzyılın tasarım anlayışını da derinden etkilemiş 
bir tasarımcı olarak, grafik tasarım tarihine kattığı 
değerin bilinmesi bakımından da önemlidir. 

3. YÖNTEM

Çalışmada Fukuda’nın tasarım anlayışı, literatür 
çerçevesinde değerlendirilerek durum saptamasına 
dair betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yön-
temlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. 
Taranan yazılı kaynaklardan edinilen veriler, 
konu çerçevesinde sistematik olarak sunulmuş-
tur. Ayrıca, Fukuda’nın tasarımlarına yönelik 
çözümlemelere olanak sağlayacak biçimde tarama 
modeli kullanılmıştır. 

SONUÇ

Kono ve Munari gibi önemli tasarımcılardan 
etkilenmiş olmasına karşın Fukuda, öğrencilik 
hayatında benimsediği Batılı anlayışını, esprili 
kişiliği ile birleştirerek kendi tasarım dilini ya-
ratmayı başarmış ender tasarımcılardan biridir. 
Yapılan çözümlemeler, onun tasarımlarına ilişkin 
yapının göz yanıltan, şaşırtan ve merak uyandı-
ran bir kurgu içerdiğini göstermiştir. Bu yapıyı 
insanların algıları üzerine çalışma ve araştırmaları 
sayesinde edindiği göz bağcılığı (ilüzyonizm) ve 
optik yanılsama ile yarattığını söyleyen Fukuda, 
izleyicinin ‘düşsel bir gerçeklik’le yüzleşmesini de 
sağlamaktan geri durmamıştır. Biçimlemelerindeki 
görsel sadelik, yarattığı görüntünün arkasındaki 
anlamla çelişmektedir; ortaya sade gibi görünen 
fakat insanı hayrete düşürecek kadar karmaşık 
ve etkileyici düşünceler çıkmaktadır. Fukuda’nın 
tasarımları, “sanki insan yapısı değillermiş ve 
bu gezegende sihirli bir şekilde yer alıyorlarmış 
gibi görünürler” (Barnard, 2011: 180). Fukuda, 
insanları güldüren, şaşırtan, savaş karşıtı, çevreci, 
hümanist görüşleri ile yapıcı olmayı başaran ve 
en önemlisi de bir arada yaşayabilmenin olası-
lıklarına kapı aralamayı önceleyen bir tasarımcı 
olarak, 21. yüzyılın tasarım anlayışını da derinden 
etkilemiştir. Fukuda’nın yaşamı, tasarımları ve 
tasarım anlayışına odaklanan bu araştırma, onun 
gerek söylemleri gerekse eylemleri bakımından 
grafik tasarım tarihi içinde ayrıcalıklı bir övgüyü 
hak eden yeri olduğunu göstermiştir. 

Fukuda’nın tasarımları ile hayata sunduğu muzip-
liği, grafik tasarımın ne’liğini sorgulama olanağı 
yarattığı gibi tasarımın geleceğini etkileyecek 
kuram ve uygulamalar için de ilham verici olarak 
değerlendirilebilir. Denilebilir ki; Fukuda, 21. 
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yüzyılın kültürel teması olarak hayatı kahkaha ile 
doldurmanın ve mutlu bir hayat sürmek için bunun 
gerekliliğinin öznesi; tasarımları da nesnesidir. 

Resim 41: Shigeo Fukuda
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TÜRKİYE BASININDA TEKELLEŞME TARTIŞMALARI:
TÜRKİYE’NİN İLK MEDYA HOLDİNG PATRONU ASİL NADİR

ÜZERİNE BİR İNCELEME  

MONOPOLY DISCUSSIONS IN TURKISH MEDIA:
A SEARCH ABOUT ASİL NADİR AS THE FIRST MEDIA HOLDING 

OWNER OF TURKEY 

Mihalis KUYUCU 
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Özet: Türkiye’nin medya ekonomisinde tekelleşme tar-
tışmaları Asil Nadir’in basına yaptığı yatırımlarla beraber 
şiddetlenmiştir. Bu çalışmada Kıbrıslı Türk iş adamı Asil 
Nadir’in,  Türk medyasına yaptığı medya yatırımları ve 
bu yatırımların ortaya çıkarttığı tekelleşme tartışmaları ile 
ilgili derinlemesine araştırma yapılmıştır.  Kıbrıslı iş adamı 
Asil Nadir 1990’larda hızlanan ve günümüze kadar gelen 
medyanın holdingleşmesi olgusunun ilk örneği olarak tarihe 
geçmiştir. Nadir’in yaptığı medya yatırımları Türk basınında 
ilk kez tekelleşme kavramının tartışılmasına neden olmuştur. 
Nadir aynı zamanda medyayı kontrol altına almak isteyen 
politik güçlerin iş adamları ile olan iletişimlerinin en somut 
örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Çalışmanın birinci 
bölümünde tekelleşme kavramı ve Türk basınında tekelleşme 
kavramının tarihsel süreçler içinde ki tartışmaları, ikinci bölümde 
ise Asil Nadir’in Türk basınında gerçekleştirdiği yatırımlar 
ve bu yatırımların tekelleşmeye olan etkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Basın, Tekelleşme, Medya Ekonomisi, 
Medya Araştırmaları, Asil Nadir,

Abstract: Monopolization disputes in media economy of 
Turkey deepen with the investments of Asil Nadir on me-
dia. In this study, investments of Nadir in media and their 
effects to the monopolization of media was researched. 
Cypriot businessman Asil Nadir went down in history as 
being the first sample of which accelerating in 1990’s and 
extant media’s fact of conglomerate. The investments which 
are made by Mr. Nadir caused being argued the monopo-
lization concept for the first time in Turkish media. At the 
same time Mr. Nadir was one of the most tangible sample 
of the communications between political power which 
wants to get under control the media and businessman. In 
the study, in the first part, the disputes of the concept of 
monopolization and concept of monopolization in the media 
in historical process were evaluated. In the second part, the 
media investments made by Asil Nadir on Turkish media 
and their effects of these investments on monopolization 
were discussed.

Key Words Media Research, Media Economics, Mono-
polization, Asil Nadir
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1.GİRİŞ

24 Ocak 1980 kararları sonrasında gazete kâğıdına 
olan sübvansiyonların kaldırılması Türk basınında 
mali sorunların başlamasına neden olmuştur. Bu 
süreçte Türk basınına iş adamları yatırım yapma-
ya başlamış ve medyanın holdingleşmesinin ilk 
temelleri atılmıştır.

Asil Nadir ile hızlanan medyanın holdingleş-
mesi ve basının büyük sermayeye bağımlılığı 
günümüze kadar gelmiş ve basın işletmelerini 
medya holdinglerine dönüştürmüştür. Medyada 
holdingleşme, beraberinde tekelleşme tartışma-
larını alevlendirmiş ve basının hem nitelik hem 
de nicelik olarak küçülmesine sebep olmuştur.

1980‘den sonra başlayan, 90’larda hızlanan ve 
2000’li yıllarda somutlaşan medyanın holdingleş-
mesi ile beraber günümüzde yazılı basın birkaç 
büyük sermaye grubunun hâkimiyeti altında 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Siyasi iktidarlar medyayı kontrol altında tutarak 
ideolojilerini yaymayı tercih etmişlerdir.  Kontrol 
altındaki medya siyasi iktidar için de avantaj 
olacak ve kitlelerin daha rahat yönlendirilmesini 
sağlayacaktır. Bu nedenle siyaset ile iş adamları el 
ele vererek medyanın mülkiyetini kontrol altına 
alma gayretine girmişlerdir. Kendilerine muhalefet 
yapılmasını istemeyen iktidar partileri her zaman 
yandaş bir medya kurmak istemiştir.  

12 Eylül 1980 darbesinden sonra iktidar olan 
Turgut Özal da medyanın küçülmesini istemiş ve 
“yakında 2,5 gazete kalacak” diyerek bu konudaki 
düşüncesini dile getirmiştir. Asil Nadir dönemin 
siyasi iktidarından aldığı psikolojik destekle maddi 
gücünü Türk basınına yatırım yaparak kullanmış 
ve Türk medyasının ekonomik tarihinde en hızlı 

yükselen medya yatırımcısı olmuştur. Nadir’in 
hızlı yükselişi aynı hızla yerini çöküşe bırakmış 
ve günümüze kadar süren bir yargı serüvenine 
girilmiştir. 

Nadir, kimisine göre vatanını seven bir Kıbrıslı 
iş adamı, kimisine göre ise Kıbrıs Barış Harekâtı 
sonrasında adayı terk eden Rumların gayrimenkul 
ve eşyalarından sermaye yaratan bir iş adamıy-
dı. 1980 ile 1990 yılları arasında süren yükseliş 
dönemi, 1990 yılından sonra yerini bir çöküşe 
bırakmıştır. 1993 yılından 2010 yılına kadar 
doğduğu yerde, Kıbrıs’ta kaçak hayatı yaşayan 
iş adamı, 2010 yılında İngiltere’ye dönerek yar-
gılanma sürecini başlatmıştır. 2012 yılında İngiliz 
yargısı tarafından suçlu bulunarak hapse girmiştir. 
Sadece Türkiye’nin değil Avrupa ekonomisinin 
de gündemine girmeyi başaran iş adamı Asil 
Nadir, Türk medya ekonomisinde holdingleşme 
sürecinin milâdı olmuştur.

Nadir’in basındaki bu hızlı büyümesi Türk basınında 
en hararetli tekelleşme tartışmalarının yapılmasına 
neden olmuştur. Kıbrıslı bir iş adamı olan Nadir’in 
Türkiye’ye yatırım yapmasının siyasi etkileri de 
ortaya çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
tanınmasından ve güçlenmesinden endişelenen 
Kıbrıs Rum Kesimli iş adamları Nadir’in büyü-
mesinden rahatsızlık duymuş ve onun küresel 
yatırımlarının ekonomik olarak çökmesi için lobi 
faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Nadir, Türkiye’de 
basını kontrol altına almak isteyen siyasetin bir 
maşası olarak anılırken, bir yandan tekelleşme 
suçlaması ile karşı karşıya kalmış diğer yandan 
KKTC’nin siyasi anlamda güç kazanmasından 
rahatsız olan güçlerin düşmanlığını kazanmıştır. 

Asil Nadir’in Türk basınına yönelik yatırımları ve 
sonuçlarının incelendiği çalışmanın ilk bölümünde 
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tekelleşme kavramı ile ilgili literatür araştırması 
yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümde ise Asil 
Nadir’in Türk basınına giriş yılı olan 1988 yılı 
ile 1991 yılları arasında yayımlanan Milliyet ve 
Hürriyet Gazeteleri ile 2010 yılından 2013 yılı 
Şubatına kadar yayınlanan tüm ulusal gazete ve 
dergilerin taraması yapılmıştır.

2.TEKELLEŞME VE BASINDA  
TEKELLEŞME

2.1.Tekelleşme Kavramı

Serbest piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesini 
engelleyen tekelleşme kavramı ile ilgili bugüne 
kadar pek çok tanımlama yapılmıştır.

İkame malı olmayan bir malın, tek satıcısı olduğu 
piyasa örgütlenme biçimine tekel adı verilmekte-
dir (Salvatore,1988:264). Bir başka tanımlamaya 
göre tekel, arz kaynağının tek olması demektir 
(Özgüven,1991:280).  

Geleneksel olarak iktisatta tam rekabet, tekel, 
tekelci rekabet ve oligopol olmak üzere dört 
piyasa yapısı belirlenmiştir. Belirli bir piyasada 
yoğunlaşma derecesini belirleyen ana değişken-
ler; üreticilerin sayısı, üretimin ne ölçüde büyük 
firmalara yayıldığı, yüksek sermaye maliyeti 
nedeni ile piyasaya kolayca girmenin olanaklı 
olup olmadığı ve reklâm ve satış kampanyaları 
gibi fiyat rekabetini azaltan etkinliklerin varlığıdır 
(Manisalı, 1998: 66) 

Tam rekabet piyasalarında birbirinden bağımsız 
sonsuz sayıda firma bulunmaktadır. Bu tür piya-
salarda tüketici sayısı sonsuzdur ve piyasaya giriş 
çıkış serbesttir. Tam rekabet piyasalarda üretilen 
mallar homojendir. Ayrıca piyasada tam bir açıklık 
vardır yani olan biten her şey tüketici tarafından 

bilinmektedir. Bu piyasalarda faktörler ve mallar 
bölünebilirlik özelliğine sahiptir. (Söylemez, 1998: 
33).Tam rekabet piyasaları, firmaların talep eğri-
lerinin sonsuz esnek olduğu piyasalardır. Medya 
homojen mal üretmediği ve müşteri tercihleri ile 
şekillenen bir piyasa olduğu için asla tam rekabet 
piyasalarında çalışmamaktadır. 

Tekel piyasası, tek bir satıcının bulunduğu, ya-
kın ikamesi bulunmayan malların üretildiği ve 
endüstriye girişin engellendiği bir piyasa yapı-
sıdır. Medya piyasalarında tekel piyasa yapısına 
kablolu TV örnek gösterilebilir. Tekel piyasalar, 
dikey ve yatay olmak üzere ikiye ayrılır. Dikey 
bütünleşmede (vertical) firma, ürettiği malın 
ham maddesinden pazarlamasına kadar olan tüm 
aşamaları kendi yapısında toplamaktadır. Yatay 
bütünleşmede (horizontal) firma, aynı malı üre-
ten işletmelerle bütünleşme yoluna gitmektedir 
(Görgülü, 1990: 11). 

Oligopol yapı içinde sermayenin devleşmesi ile 
oluşan diğer yapılanma türleri ise tröstleşme ve 
kartelleşmedir. Kartelleşme, aynı üretim kolun-
daki değişik işletmelerin rekabeti kaldırmak için 
gerçekleştirdikleri birlikteliklerdir. Kartele giren 
firmalar, fiyatları kırmamak, reklâm yapmamak, 
her işletmenin satış yapacağı bölgeleri tespit 
etmek, hammadde fiyatlarını arttırmamak gibi 
konularda anlaşma yapabilirler. Burada azalan 
maliyetler kuralı geçerli olmaktadır. Bir firma 
büyüdükçe maliyetlerini düşürebiliyorsa, büyü-
dükçe rakiplerini ezecektir.

Tekelin nedenlerinden biri de piyasanın boyutlarıyla 
orantılı etkin bir üretim faaliyetinde bulunmak 
için, büyük yatırımlar yapma mecburiyetidir. 
Piyasanın belirli bir alanında büyük sermaye ve 
bilgiye sahip olan bir firma, diğer firmaların aynı 
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alana girme cesaretini kırabilir. Böylelikle firma 
söz konusu fiili durumdan yararlanmış olur.

Tekelleşme ekonomik alanda her sektörde görü-
len bir durumdur. Serbest piyasa içinde faaliyet 
gösteren firmalar sürekli kâr  arayışı içindedirler. 
Bir işletmenin amacı da kâr elde etmek, büyümek 
ve yatırımlar yapmaktır. Küreselleşme ile birlikte 
firmaların yatırım alanları ulusal sınırların ötesine 
geçerek diğer ülkeleri de kapsar hale gelmiştir. 
Bu durumda da tekelleşme uluslararası bir boyut 
kazanmıştır.

2.2. Basında Tekelleşme 

Basında tekelleşme genel bir değerlendirme ile 
sahipliğin bir ya da birkaç işletme elinde toplan-
masını ifade etmektedir (Avşar, 2004: 89).  

Basın işletmelerinde tekelleşme, diğer sektörlere 
benzer özellikler göstermektedir. Bu eğilimden 
söz edenler, olguyu açıklamak için pek çok neden 
saymaktadır. Ancak özellikle üzerinde durdukları 
konu, bu gelişmenin ekonomik nedenlere bağlı 
olduğu ve özellikle çağdaş kapitalizmin nitelik-
lerinden kaynaklandığıdır.  

Basında tekelleşme kavramının basına yönelik 
tanımlamalarında ise farklılıklar vardır. Topuz,  ”bir 
kişinin, ya da grubun bir ülkede, birkaç gazeteyi 
ve dergiyi, televizyon ve radyo istasyonlarını ele 
geçirmesini ‘concentration” ya da tekelleşme’ 
olarak tanımlamıştır (1989, 33). Bir diğer tanıma 
göre tekelleşme genel bir piyasada bir ya da bir-
den fazla işletmenin egemenlik kurması anlamına 
gelmektedir (Avşar, 2004: 89). 

İletişimde ‘concentration’ ya da tekelleşme bir 
ülkedeki iletişim araçları sayısının azalması ve 
yönetimlerinin birleşmesi ile ortaya çıkar. Bunun 

ilk belirtileri gazete sayısının azalmasıdır. Hemen 
hemen bütün Batı ülkelerinde İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra gazete sayılarında bir azalma 
olmuş ve gazeteler belirli ellerde toplanmıştır. 
Bu ’conventration’lar, ya zarar eden gazetelerin 
hisselerinin satın alınması, ya da reklâm dağıtım 
gibi alanlarda bir gazetenin ötekinin üstünde bir 
egemenlik sağlayarak onları kendine bağlaması 
biçiminde olur. Ele geçen gazetelerin yayın 
politikalarında önceleri bir değişiklik yapılma-
yabilir ama zamanla gazeteler büyük patronun 
saptadığı çizgiye oturtulur. Tekelleşme bu açıdan 
bir birleşme niteliğindedir. Basın organları tek bir 
işletmeye dönüşürler, karar organlarının sayısı 
azalır  (Topuz,1989:33).

Basında tekelleşmenin temel nedenlerini şu şekilde 
özetlemek mümkündür (Danışman, 1982: 18): 

2.2.1.Maliyet artışı:  Ham madde maliyetlerinin 
artmasının bir sonucu olarak kâğıdın kalitesinin 
iyileştirilmesi gerekliliği ve kâğıt piyasasının 
istikrarsızlığı, gümrük vergisinin uygulanması.

2.2.2.Ticari sebepler: Yazı işleri açısından yayın-
ların sayfa sayısı artışı, artan yazı ve haber akışı, 
nüfusun artmasına rağmen tirajların genel olarak 
sabit kalması, ticarî nedenlerle gazete fiyatlarının 
dondurulması, gazetelerin reklâm gelirlerinin 
düşmesi, radyo ve televizyon hâkimiyeti, haber 
ajanslarından alınan haberlere daha fazla ödeme 
yapılması.

2.2.3.Üretim Düzeyi: Ücretlerin diğer kesimlere 
oranla daha fazla artmasına ve istihdam fazlalığı. 
Yayın düzeyinde: Yayınların ağırlığının düzenli 
artışı sonucu dağıtım çabukluğunu sağlamak için 
ödenen ücretin yükselmesi
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2.2.4. Diğer nedenler: Faaliyetlerin bazı günler 
durdurulması (Cumartesi günleri öğleden sonra, 
Pazar ve bazı bayram günlerinde posta dağıtı-
mının kaldırılması, gazetelerin ve halkın siyasal 
standartlaşması. Bu etkenlere TV’de reklâmın 
başlaması etkenini de eklemek gerekir).

Basında tekelleşmenin iki boyutunun olduğu 
kabul edilmektedir. Gönenç’e göre tekelleşmenin 
iki biçimde ortaya çıkar (2002: 44): 

- Ekonomik: Basın işletmelerinin büyümesi ve 
bu nedenle işletme sayısında azalmayı ifade 
etmektedir. 

- Siyasal: Yetki tekelleşmesi de denilen siyasal 
anlamda tekelleşme ile basın işletmelerinin az 
sayıda özel kişi ya da grubun etkisine girmesi 
anlaşılmaktadır ve bu durum da ekonomik 
tekelleşmenin bir sonucudur. 

Sermaye sahipleri özellikle 1980 yılından sonra 
siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı basına 
yatırım yapmışlar ve basın ekonomisine basın 
dışından sermaye gelmiştir.

1980 sonrasında sermayenin basın alanında 
etkinlik göstermesi şu faktörlere bağlanabilir 
(Özsever,1999:123) :

- Dördüncü gücü paylaşma.

- Siyasi çevrelerde itibar görme ve elindeki 
silahla korkutma.

- Bu sayede diğer sektörlerdeki yatırımların et-
kinliğini arttırma (devlet ihaleleri alma, devlet 
bankalarının kredilerinden yararlanma vb.).

- Devlet teşviklerinden ve diğer rantlardan 
öncelik kapma.

- Medyayı diğer banka ve şirketlerinin reklâmlarında 
kullanma.

- Medyayı kullanarak pazarlama faaliyetlerini 
arttırma.

- Finans sektörünün gözde olduğu 1980 sonrası 
dönemde itibar, güven finansçılıkta medyadan 
yararlanma.

Basında tekelleşme somut olarak, var olan fir-
maların büyüyüp gelişmesi, daha az büyük ya 
da daha az güçlü olanların ortadan kaybolması 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmeyi genel 
olarak ekonomik sistem yaratmaktadır. Sürekli kâr 
arayışı işletmelerin ekonomik işleyişini zorunlu 
hale getirmektedir. İşletmeler arası birleşmeler, 
satın almalar da bu gelişmelerin doğal bir sonu-
cu olarak kendini göstermektedir. Hıfzı Topuz,  
tekelleşmenin üç göstergesi olduğunu söylemiştir. 

Tekelleşmenin ilk göstergesi sayılabilecek gazete 
sayısındaki azalma yaygın olarak görülen bir 
olgudur. Hemen hemen bütün ülkelerde yayın-
lanan gazetelerin toplam sayısında azalmalar 
görülmektedir. Tekelleşmenin ikinci göstergesi 
sayılan birden çok gazetenin tek bir kontrol altında 
toplanması olgusu da yaygınlaşmaktadır. 

Özellikle Kentlerde ya da farklı yörelerde yayınlanan 
yerel gazeteler bir kişi ya da bir grubun denetimi 
altına girmektedir. Bu durumda görünüşte de olsa 
gazete eski özelliklerini koruyabilir. Gazetenin 
yeni sahibi çalışanlara eskisinden farklı bir politika 
izleyebileceği gibi, yayın politikalarının belirlendiği 
stratejik birimlere kendi görüşlerine yakın kişiler 
getirebilir. Bu nokta gazetenin yayın politikasında 
hemen bir değişiklik yaratılması açısından önem-
lidir. Üzerinde durulması gereken ikinci nokta; 
gazetenin kendi yazı işleri kadrosunun özerkliğini 
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kaybetmesi halidir.  Bu durumda gazete yeni sahi-
binin kontrol ettiği öteki gazeteleri hazırlayan yazı 
işleri ekibi tarafından hazırlanır ve doğal olarak 
da eski özelliklerini yitirir. Tekelleşmenin üçüncü 
göstergesi olarak nitelendirilen çapraz tekelleşme, 
önceleri tek bir kitle iletişim aracı çerçevesinde 
etkinlik gösteren kuruluşların başka alanlara da el 
atarak faaliyetlerini yaygınlaştırmalarıdır. Bu tür 
gelişme ilk önce günlük ve periyodik basın, kitap 
yayını gibi alanlarda kendisini göstermiş daha 
sonra ise elektronik kitle iletişim araçları olan 
radyo ve televizyon yayıncılığını da kapsamıştır 
(Topuz,1990:6-8). 

Bazen tekelleşme, iki ya da daha fazla işletmenin 
tam olarak birleşmesi şeklinde olabileceği gibi 
piyasadaki firmaların rekabeti azaltmak veya orta-
dan kaldırmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını 
yitirmeden yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları 
kartel şeklinde de olabilir. Karteller hukuki ba-
ğımsızlıklarını yitirerek sermaye yönetimlerini 
birleştirerek yeni tröstler şekline dönüşebilir 
(Nebiler,1995:50). 

1.3. Basında Tekelleşme Biçimleri 

Basın işletmelerinin kendi içinde büyüyerek yatırıma 
yönelmesi veya başka işletmelerle birleşmek yolu 
ile büyümesi mümkündür. Basın işletmesi için 
büyümenin en kolay yolu, gazeteyi satın alan iki 
ayrı müşteri grubunun isteklerini gerçekleştirerek, 
satış ve ilân gelirlerini arttırmaktadır. Ancak basın 
işletmeleri içsel büyüme yerine dışsal büyüme 
seçmektedirler, bunun sonucunda basın sektöründe 
işletmeler arası birleşmeler ve satın almalar sıkça 
yaşanmaktadır. Basın işletmeciliğinde birleşme, 
birleşen işletmelerin farklı ya da aynı büyüklükte 
olmalarına göre veya birleşen işletmelerden birinin 
ya da ikisinin birden hukuki varlıklarını kaybet-

melerine göre değişik şekillerde kullanılmaktadır. 
Basın işletmelerinin birleşme nedenleri arasında 
ölçek ekonomisinden yararlanma, büyüme, vergi 
avantajı, çeşitlendirme ve finans kolaylığı yer 
almaktadır (Çekiç,2003:52-53).

Yoğun teknolojinin kullanıldığı ve yüksek başlan-
gıç sermayesinin gerekli olduğu basın sektöründe 
ölçek ekonomilerinden de yararlanılmaktadır. 
Nitekim Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin aynı 
grup tarafından satın alınmasından sonra Hürriyet 
Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Murahhas Üyesi 
Yaşar Eroğlu : “ Bu birleşme bugünkü ekonomik 
ortamda maliyetleri düşürmek için ciddi imkânlar 
yaratıyor” demiştir. (Milliyet Gazetesi, 1 Temmuz 
1994) 

Basın işletmeleri arasında yaşanan birleşmelerin 
nedenlerinden biri de ekonomik olarak büyüme 
isteğidir. Basın işletmeleri büyüdükleri oranda 
sektörde güçlenecek ve pazar paylarını arttıra-
caklardır. 2000’li yılların Türkiye’sinde özel ve 
radyo televizyon kanallarının önem kazanması, 
basın işletmelerinde radyo televizyon işletme-
leriyle birleşme isteği uyandırmıştır. Bu şekilde 
büyüyen işletmeler sektörde etkili olmaktadır 
(Çekiç, 2004:54-55).

Basın işletmelerinin birleşmesi ile beraber orta-
ya çıkan tekelleşme üç farklı biçimde kendisini 
gösterir (Topuz, 1989: 7):

•	 Yatay Tekelleşme, 

•	 Dikey Tekelleşme, 

•	 Çapraz Tekelleşme 
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2.3.1.Yatay Tekelleşme: 

Yatay tekelleşme, aynı sermaye sahipliğinin bir-
birinden ayrı bulunan birden fazla yayın organına 
sahip olması, kısacası bir yapılanmanın aynı 
medya alanına farklı şirketlerle girmesini ifade 
etmektedir (Avşar, 2004: 89). Yatay tekelleşme 
Türkiye’de yaygındır ve bu durumu ortaya çıkaran 
en önemli sebep çok kısa zamanda fazla sayıda 
baskıyı gerçekleştirebilen modern ve yüksek 
maliyetli baskı makinelerinin varlığıdır. Büyük 
bir işletme ulusal ve yüksek tirajlı bir gazetenin 
baskısını sadece birkaç saat içinde tamamlayabil-
mektedir. Bu hız ve hızın bedeli olan maliyet de 
işletmeleri diğer zamanlarda boş kalan makine-
leri işleterek kârlarını artırmak ya da en azından 
makinelerin maliyetlerini karşılamaya çalışmak 
için değişik yayınlar çıkarmaya yöneltmektedir 
(Paşalı, 1999: 66)

2.3.2. Dikey Tekelleşme:

Dikey tekelleşme bir şirketin basında her safhada 
kontrol ve sahipliğinin olması, diğer bir deyişle 
farklı medya alanlarında da faaliyette bulunulmasını 
ifade etmektedir (Avşar, 2004: 90). Basın açısın-
dan değerlendirildiğinde her şeyden önce bir kişi 
veya grubun kontrolüne geçen gazete, kendi yazı 
işleri kadrosuna sahip olarak görünüşte de olsa 
eski özelliklerini koruyabilir. Gazetenin yeni sahip 
ya da sahipleri, çalışanlara eskisinden farklı bir 
politika izleyebileceği gibi odak noktalara kendi 
politikalarına yakın kişiler de getirebilirler. Bu 
nokta, gazetenin yayın politikasında hemen bir 
değişiklik yaratılmaması açısından önemlidir. Ama 
gazete, hemen olmasa bile sahibinin görüşleri ile 
uyumlu hale gelecektir (Topuz, 1989: 8). 

2.3.3. Çapraz Tekelleşme: 

Aynı sermaye sahipliğinin farklı medya alanlarında 
ve bunun dışında da diğer iş alanlarında mülkiyet 
sahipliği çapraz tekelleşme olarak adlandırılmaktadır 
(Avşar, 2004: 90). Buna göre basın kuruluşlarının 
sahiplerinin farklı iş alanlarındaki yatırımları çapraz 
tekelleşme kapsamına girmektedir (Gönenç, 2002: 
45).  Genel bir değerlendirme ile çapraz tekelleşme, 
önceleri tek bir kitle iletişim aracı çerçevesinde 
etkinlik gösteren kuruluşların, başka alanlara da 
el atarak faaliyetlerini yaygınlaştırmalarıdır. Bu 
tür gelişme birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de günlük basın, kitap yayım alanlarından taşmış 
ve elektronik kitle iletişim araçları olan radyo-
televizyon yayıncılığım kapsar bir nitelik almıştır. 

1.4. Basında Tekelleşmenin Sonuçları

Basın işletmelerinde yaşanan tekelleşmenin 
medya endüstrisine hem olumlu hem de olum-
suz sonuçlar getirdiği konusu üzerinde değişik 
tartışmalar yapılmıştır. Tekelleşmenin olumlu 
sonuçları ile ilgili olarak en çok sermaye artışı 
konusu üzerinde durulmuştur. 

Tekelleşme sonucunda sağlanan sermaye artı-
şının gelişen iletişim teknolojilerinin sübvanse 
edilmesi konusunda avantaj sağladığı konusu 
savunulmaktadır. Tekelleşme sonucunda doğacak 
güçlü basın işletmelerinin devletin vereceği süb-
vansiyonlara gerek duymayacağı ve daha özgür 
davranabileceği konusu da tartışılmıştır. Ancak 
tekelleşme sonucunda ortaya çıkan güçlü basın 
işletmelerinin devlete meydan okuyabileceği ve 
bu ekonomik gücünü bir özerk güç gibi kullana-
bileceği de unutulmamalıdır. 
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Tekelleşmenin yararlarını savunanları aksine te-
kelleşmenin daha çok zararlı sonuçlar verdiğinin 
altının çizilmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalar 
tekelleşmenin toplumlarda ekonomik, siyasal, 
sosyal ve toplumsal alanlarda çok ciddi zararlar 
verdiğini göstermiştir. Tekelleşmenin olumsuz 
sonuçları aşağıdaki altında özetlenebilir:

2.4.1.Demokrasiye Etkisi: Tekelleşme sonucunda 
iletişim araçları belirli kişi veya grupların kontrolü 
altına girmiş, bu süreç medya demokrasisine zarar 
vermiştir. Medya demokrasisinin zarar görmesi 
sonucunda okuyucuların bir bölümü kendini temsil 
eden bir yayın organı bulamaz ve böylece toplum 
içinde farklı görüşlerin serbestçe yayılması teh-
likeye girmiştir (Görgülü,1990:18). Çok seslilik 
yok olabilir ve kaybolan çok seslilik yavaş yavaş 
sermaye sahibinin tek sesi haline dönüşebilir. 
Bu, sermaye sahibinin kişinin kendi tercihlerini, 
kendi düşüncelerini topluma empoze etmeye 
başlamasına neden olabilir (Berksoy,1996:47).

2.4.2.İstihdam Sorunları: Tekelleşmeler basında 
işsizlik yaratmıştır. Azalan işletme sayısında iş 
bulmak zorlaşır çünkü işletme sayısı azaldıkça 
gazetelerin sayısı azalmasa da ölçek ekonomisi 
yüzünden toplu işten çıkartmalar meydana gele-
bilir. Bir medya grubunda işten çıkartılan ya da 
işinden kendi isteği ile ayrılan bir gazeteci diğer 
grupların yayın organlarında iş bulamaktadır 
(Demirel,2003:61). Ayrıca Türk medyasında 
görülen tekelleşme olgusu da sendikalaşmanın 
karşısında bir engel olarak durmuştur. Büyük basın 
kuruluşları birbirleriyle yaptıktan “centilmenlik” 
anlaşması gereği işten çıkardıkları gazetecileri 
karşılıklı olarak işe almamış ve böylece gazeteciler 
işverenin isteği doğrultusunda gazetecilik yapmak 
zorunda kalmıştır. Bu durum, medya sektöründe 

sendikasızlaştırma hareketi bakımından işveren 
tarafının çıkarına bir gelişme olmuştur (Özgen, 
2004: 79). 

Tekelleşme sürecindeki medyada daha fazla tiraj 
ve reyting uğruna meslekten olmayan popüler 
kişilerle anlaşmalar yapılmış ve onlara astrono-
mik ücretler verilmiştir Buna ek olarak tekelci 
medya patronlarının çıkarını gözeten ve onların 
ticari işlerini yürüten gazeteciler, tekelleşmenin 
gazetecilik mesleğine yansıyan bir diğer sonucu 
olmuşlardır.

2.4.3.Sendikasızlaştırma:  Tekelleşme basın 
çalışmalarının çalışma koşullarını daraltmıştır. 
Artan mesai saatleri, iş yükü, azalan sosyal 
haklar ve iş güvencesi kısaca her şey sermaye 
sahibinin kontrolü altına girer. Sermaye sahibi 
basın çalışanlarını sendikasızlaştırmaya çalışır ve 
bütün istihdamı kendi kontrolü altına almak ister.

2.4.4.Haksız Rekabet Ortamının Ortaya Çık-
ması:  Tekelleşme tekelleşmeyi arttırır. Büyüyen 
gazeteler karşısında daha güçsüz olanlar silinmek 
zorunda kalmışlardır. Tekellerin daha güçsüz basın 
kuruluşları ile haksız rekabet içine girmeleri ve 
onları ortadan kaldırmaları da birkaç yolla olabilir 
(Görgülü,1990:45): Tekelleşmeyi yaratan sermaye 
sahipleri büyük bir sermayeye sahip oldukları için 
fiyatlarını indirerek diğer gazeteler ile rekabete 
girmişlerdir. Yoğun televizyon ve radyo reklâmı 
yaparak diğerlerinin yapamayacağı tutundurma 
faaliyetleri yapmış ve okurları tekellerin sahip 
olduğu mecralara çekmiştir.  

Tekel grupların haksız rekabete sebep olan bir 
diğer davranışı da dağıtım konusundadır. Gazete 
ve dergi dağıtımını elinde tutan basın tekelleri, 
bayilere satış konusunda baskı yaparak diğer 
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gazete ve dergilerin dağıtımını engelleyebilir. 
Güçlü tekeller reklâm verene baskı yaparak diğer 
gazetelere gidecek reklâmları engelleyebilir.

2.4.5.İçerik Kalitesinin Zayıflaması: Rekabet 
azalması ile yerel ve bölgesel politik haberlerin 
nitelik ve niceliği düşmüştür. Tekelleşme sonu-
cunda içerikte benzeşme oluşmuş ve alternatif 
enformasyon kaynakları azalmıştır. Aynı grubun 
elinde beş tane gazetenin olması, içerik benzer-
liği yüzünden, hiçbir anlam ifade etmemektedir 
(İrvan,2000:15).

2.4.6.Medya Krallıklarının Ortaya Çıkışı: 
Tekelleşmede iletişim araçları basın dünyası 
dışından gelen kişi ya da grupların eline geçebi-
lir. Basın kralları mutlaka gazetecilikten gelme 
kişiler değillerdir. Bunlar her şeyden önce iş ve 
ticaret dünyasında, bankacılıkta, yapı ve ihale 
işlerinde, endüstri dallarında büyük kazançlar elde 
ederek ulusal çapta, bazen de uluslar arası çapta 
imparatorluklar kurmuşlardır (Topuz,1989:34).  
Genellikle tutucu eğilimde olmuş, kurulu düzeni 
ve statükoyu savunmuşlardır. ‘istikrar’ en çok 
kullandıkları kelime olmuş ve hükümetlerle çok 
iyi geçinmeye çalışmışlardır. Bunun sebebi ise, 
tekel sahiplerinin medya dışında ki iş kollarından 
büyük gelirlerinin olmasıdır.

2.4.7.Çok Uluslu Sermaye Tehdidi: Tekelleşme-
nin yarattığı sonuçlardan biri de; bu grupların çok 
uluslu ortaklıkların çıkarlarına hizmet etmeleridir. 
Günümüzde liberal – kapitalist ülkelerde bulunan 
büyük ortaklıklı şirketler çok uluslu ortaklıklara 
dönüşmüşlerdir. Çeşitli endüstri dallarında, elekt-
ronik, araç üretiminde, madencilikte, taşımacılıkta, 
silah üretiminde, reklâmcılıkta ve iletişimde bunun 
çeşitli örnekleri görülmüştür. Çok uluslu ortak-
lıkların politikalarına her şeyden önce dışarıdaki 

çıkarları yön vermiştir. Bu ortaklıkların çıkarları 
ulusal çıkarlarla ne ölçüde bağdaşabileceği ise 
tartışma konusu olmuştur (Topuz,1989:34).

2.4.8.Medyanın Asli Görevinden Uzaklaşması:  
Tekelleşme sonucunda medya asli görevinden 
uzaklaşabilir. Medyanın temel işlevini yerine 
getirirken uyması gereken ilkelerden uzaklaştığı 
ve aktarılan bilgi ve haberde tekelcinin özel yar-
gılarının, tercihlerinin yansıtıldığı görülmektedir. 
Hatta medyanın sahip olduğu güç tekelcinin kendi 
çıkarları için siyasetin, devletin ve rakip firmaların 
üzerinde tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Özellikle 90’lı yıllarda görmeye alıştığımız 
medya grupları arasında yaşanan ‘medya savaş-
ları’ ve 2000’li yıllarda görülen batık bankaların 
TSFM’ye devredilmesi sırasında banka, medya, 
siyaset bağlantılarını gösteren gelişmeler ince-
lendiğinde medya gücünü elinde bulunduranların 
bu gücü nasıl kullandıkları daha net bir biçimde 
görülebilmektedir. Yaşanan medya savaşları 
sırasında kamuoyuna bir katkısı olmadığı halde 
gazetelerin ilk sayfalarında ve televizyonların 
ana haber bültenlerinde grupların birbirleri için 
başlattığı karalama kampanyaları dakikalarca ve 
sayfalarca kendilerine bağlı yayın kuruluşlarında 
yer almaktadır. Böylece medya, kamuoyunun 
haber ve bilgi alma hakkını manipüle ederek, 
değiştirerek tarafsızlık ve güvenilirlik gibi ilkeler-
den de uzaklaşarak medyayı kendi çıkarları için 
kullanmaktadır (Demirel,2003:60). Bu durum 
medyanın asli görevinden uzaklaşmasına sebep 
olmaktadır.

2.5. Türk Basınında Tekelleşme Tartışmaları: 
Türk basınında tekelleşme tartışmaları özellikle 
12 Eylül 1980 darbesinden sonra çoğalmıştır. 
Nebiler, 12 Eylül 1980 tarihini tekelleşmenin 
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siyasi başlangıcı olarak nitelerken, 24 Ocak 1980 
tarihini de ekonomik milat olarak değerlendirmiştir. 

Türkiye 1980 öncesinde esnek bir planlı ekono-
mik yapılanmaya, 12 Mart darbesinden sonra 
ise 1961 Anayasasının biçimlendirdiği siyasal 
planlamaya dayanıyordu. Bu klâsik yapı, 24 Ocak 
1980 kararlarıyla başlayan ve Turgut Özal’ı darbe 
hükümetinin Başbakan Yardımcılığı görevine 
getiren 12 Eylül yönetimiyle hızını alıp, Turgut 
Özal’ın ANAP’ıyla zirveye çıkan neo-liberalizm 
uygulamalarıyla önemli ölçüde yıpratılmıştır 
(Nebiler,1995:35). Nebiler, Türk basınında ilk 
tekelleşme tartışmalarının bu dönemde başladı-
ğının altını çizmiştir.

2.5.1. 1980 Öncesi Dönem

1950’ler basın açısından çok büyük değişikliklerin 
ortaya çıktığı yıllar olarak görülmektedir. Çünkü 
bu dönemde basının mülkiyet ve sahiplik yapısı 
dönüşüme uğramış, ticaret-siyaset-ekonomi ilişkile-
rinin belirlediği bir sürece girmiş, yayın organları, 
hükümetle ilişkilerin farklılaşmasına paralel olarak 
içerik, finansman ve teknoloji açısından dönüşüm 
geçirmiştir. “Hem iç pazara dönük yüksek büyüme 
stratejileri sonucu reklâm pastasının büyümesi 
hem gazete basım teknolojisindeki gelişmeyle 
tirajın artması, hem de ulaştırma, haberleşme 
altyapılarındaki gelişmeyle daha çok okuyucuya 
ulaşma zemininin yaratılması, medyadan para 
kazanmanın yolunu açmıştır” (Sönmez, 2004: 
108). Tüm bu gelişmelerde Demokrat Parti (DP) 
hükümetinin ekonomi ve siyasette liberal düzen-
lemeleri savunması büyük ölçüde etkili olmuştur. 

Çok partili yaşamın başlaması ile beraber gazete-
ler daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamış ve bu 
dönemde hareketlenen siyasal yaşam ve teknolojik 

ilerlemeler gazetelere daha güçlü sermaye yatı-
rımları yapılarak basının kimlik değiştirmesine 
neden olmuştur. Bu kapsamda 1950’lerde Türk 
basını fikir gazeteciliğinden kitlesel gazeteciliğe 
doğru evrilmeye başlamıştır. Kitlesel gazeteciliğin 
en önemli temsilcisi ise Sedat Simavi öndeliğinde 
1948’de yayın hayatına başlayan Hürriyet olmuştur. 
Hürriyet gazetesi, bol resimli, ilgi çekici, magazi-
ne ve spora ağırlık veren yayın anlayışıyla Türk 
basını ve gazeteciliğinde bu anlamda bir ilk olmuş 
ve bundan sonraki yıllarda örnek alınmıştır. Türk 
basınında kitlesel gazeteciliğin ortaya çıkması ile 
birlikte gazetelerin içeriklerinde de değişim baş-
lamış, daha bol resimli, magazin ve spor ağırlıklı 
yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Bu dönem ile 
beraber muhabirlerin öneminin arttığını belirten 
Koloğlu’na göre, halkı ilgilendiren haberler ön 
plana çıkmaya başlamıştır (2006: 26). 

1960 askeri darbesi sonrası oluşan siyasal ortam 
doğal olarak basını etkilemiştir. Bu dönem ile 
beraber basın sanayileşme sürecine girmiştir. 27 
Mayıs 1960 ile başlayıp 12 Eylül 1980 darbesi 
ile sona eren dönem, Türk toplumunun çarpık da 
olsa hızlı bir ekonomik gelişme ve sanayileşme 
içine girdiği ama çözümlenemeyen sorunların 
yarattığı siyasi krizlerin askeri darbelerle don-
durulmaya çalışıldığı dönem olmuştur. 1961 
yılında tam çoğulculuk getiren yeni bir anayasa 
ile başlayan liberal basın dönemi, 1971 yılındaki 
askeri müdahaleye kadar sürmüş ve basın ağır bir 
baskı sisteminin altına girmiştir. Dönemin baş-
lıca özelliği, gazeteciler hakkında pek çok dava 
açılması ve sonuçlanamadan kalan davaların 12 
Eylül askeri darbesiyle mahkûmiyete dönüşmesidir 
(Kabacalı, 1990: 208).



28

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 Jel Kodu: L8-L82

ID:63 K:100

1960 sonrası dönemde aileden gazeteci olan 
kişilerin sahibi olduğu gazeteler kurumsallaşma 
yolunda önemli adımlar atmış, Simavi, Karacan 
ve Ilıcak aileleri gazetecilikten kâr elde eder hale 
gelmişlerdir (Özerkan ve Kabaş, 2005: 201)

Şubat 1979’da ise Abdi İpekçinin öldürülmesinin 
ardından Milliyet Gazetesi, güçlü bir sermaye 
grubunun eline geçmiştir. Mali sorunların arttığı 
bu süreç içerisinde sermayeleşmeyi beceremeyen 
gazeteler tek tek kapanmışlardır. Büyük yatırımların 
yapılması ile beraber haber üretimi kolaylaşan, 
baskı olanakları artan ve özel dağıtım sistemi 
oluşturan işletmeler, gündelik gazete basımının 
dışında da faaliyetler yapmaya başlamışlardır. 
Büyük basın işletmeleri de bu kural doğrultusun-
da hareket ederek magazinsel içerikli gazeteler 
yayınlamaya başlamışlardır. Bu işletmeler kendi 
yayınlarının reklâmını bedava yaparak, bütün 
yurt sathına yayabildikleri için, aynı alanlarda dar 
kadrolarla çıkarılan yayınları piyasadan silmeye 
başlamışlardır. Böylece sermayenin etkisi altında 
başında ister istemez tekelleşme süreci başlamıştır 
(Görgülü, 1990: 96). 

12 Eylül 1980 askeri darbesi, siyasi partilerin kapa-
tılması, siyasetin askıya alınması ve medyanın da 
önemli değişiklikler yaşamasına neden olmuştur. 
Askeri müdahale Türkiye’de her alanda apolitik 
bir gelişmenin çıkış noktasını oluşturmuştur. 
Anayasa’da düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda 
oluşturulan yeni maddeler, basının özgürlüğünün 
sınırlanmasına yönelik yapılanmaları getirmiştir. 
Gazeteler kapatılma tehlikesine karşı içerik an-
lamında magazinleşme yolunu seçmiş, ilerleyen 
yıllarda ise bu durum promosyon savaşlarına kadar 
ilerlemiştir. Buna göre yapı ve içerik değiştiren 

medya sektörü, günümüze kadar işlevsel olarak 
da önemli ölçüde değişmiştir (Gezgin, 2002: 26).

2.5.2. 1980 Sonrası Dönem

1980 sonrasında basın holdingleşmeye başlamıştır 
ve basında tekelleşme gündeme gelmeye başla-
mıştır. Günaydın, Tan ve Güneş gazetelerini satın 
alan Asil Nadir yazılı basında tekelleşmenin ilk 
örneği olmuş ve bundan sonra büyük sermayeye 
aşırı bağımlılığın tekelleşme eğilimini arttırdığı 
görülmüştür  (Tılıç, 2001: 189). 

Siyasi yapı itibariyle 1983–1989 yılları arasında 
önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı olan Turgut 
Özal’ın medyayı kullanma çabaları, gazete sahipleri 
ve başyazarlar ile olan yakın ilişkileri, basının siyasal 
denetim altına alınması ve medyanın az sayıda 
grubun elinde toplanmasına zemin sağlamıştır. 
Bu süreçte 1980’lerin sonunda Asil Nadir’in bazı 
grupları satın alarak medya sektörüne girmesi, 
yazılı basında tekelleşmenin hız kazanmasına ne-
den olmuştur. Basın, büyük sermayenin medyaya 
girişi ile beraber medyayı silah olarak kullanma, 
saygınlık sağlama, ihale, kredi olanaklarından 
yararlanma, devlet teşviklerinden öncelik kapma, 
medyayı banka ve diğer şirketlerinin reklâmında 
kullanma, pazarlama faaliyetlerini arttırma gibi 
nitelikler edinmiştir (Sayılgan, 2005: 201). Asil 
Nadir’in basın dışından elde ettiği sermaye ile 
Türk basınına yatırım yapması Türk basınında 
ilk büyük tekelleşme tartışmalarının başlamasına 
sebep olmuştur. Nadir’in basına yaptığı yatırımlar 
basın ve tekelleşme kavramının tartışılmasında 
bir milat olmuştur.

3.TÜRK BASININDA ASİL NADİR VE TE-
KELLEŞME TARTIŞMALARI 

3.1. Türk Medya Ekonomisinde Asil Nadir:  
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1 Mayıs 1941 tarihinde Kıbrıs’ta Magosa’da 
doğan Asil Nadir’in çocukluğu gazete satarak 
geçmiştir. Nadir altmışların başında İstanbul 
Üniversitesi’ndeki iktisat eğitimini yarım bırakıp 
ailesi ile İngiltere’ye gitmiştir.1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtı sonrasında Kıbrıs’a giden ve tekstil işine 
giren Nadir, Kuzey Kıbrıs’ta ürettiği tekstil ürün-
lerini İngiltere’de kurduğu şirket ile Ortadoğu’ya 
satmaya başlamıştır. Asil Nadir elektronik, gıda 
ve hizmet sektöründe yatırımlar yaparak Polly 
Peck adlı holdingi kurmuştur. (Nadir, 23.08.2012, 
Milliyet Gazetesi). İş hayatında çok hızlı yükselen 
Asil Nadir 1980 yılına geldiğinde İngiltere’nin en 
zengin yüz iş adamı arasına girmeyi başarmıştır. 

Ahmet Kahraman, Asil Nadir ile ilgili ‘üç pa-
saportlu esrarengiz bir adam’ tanımlamasını 
yaparken servetinin 1974 yılında Türkiye’nin 
Kıbrıs’a yaptığı Barış Harekâtından sonra adadan 
kaçan Rum’ların mallarına el konması sonucunda 
oluştuğunu ve bir anda ‘Süper zengin’ler arasına 
katıldığını iddia etmiştir. Kahraman, Nadir’in serveti 
ile ilgili olarak ‘kimisine göre de, serveti “çalma 
ve yağma” ürünü değildi. İngiltere’ye portakal, 
limon ihraç ederek para kazanmış, sonra çok 
uluslu şirketlerin temsilciliklerini almış ve işini 
büyütüp merkezi Londra’da olan bir ‘uluslararası 
para imparatoru olmuştu’  (Kahraman,1996:222) 
ifadesini kullanmıştır. 

Asil Nadir’in Türkiye’ye yönelik medya yatırım-
ları dönemin başbakanı Turgut Özal’ın teşviki 
ile gerçekleşmiştir. Türk medyasına yönelik ilk 
ilgisi 1988 yazında Simavi Ailesinin Günaydın 
kanadının pazardan çekilme kararı ile ortaya 
çıkmıştır. Haldun Simavi Günaydın gazetesi ile 
birlikte Gırgır, Vizon, Fırt ve Gölge Adam dışında 
kalan tüm yayınlarını ve Veb Holding ile Veb 

Ofset şirketler topluluğunda yer alan toplam on 
dokuz şirketi Asil Nadir’e satmıştır. 

“Babıali’ye verecek bir şeyim kalmadı artık” diyen 
Haldun Simavi medya grubunu “Bu Adamın Parası 
yok…” diye kuşku duyduğu birine satmıştı.  Alıcı, 
o parlak yıllarında The Sunday Times gazetesinin 
yaptığı zenginler listesinde  500 milyon sterlin 
şahsi servetiyle İngiltere’nin otuzuncu zengini 
ilân edilen İngiliz Pasaportlu Kıbrıslı Türk iş 
adamı Asil Nadir’di (Paran,1992:32). Satışa giden 
yolda, dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın rolü de 
önemliydi. Kulislerde, Özal’ın basını susturmaya 
yönelik çabalarında Asil Nadir’den faydalanmayı 
planladığı konuşuluyordu. Günaydın, bir süredir 
Başbakan Özal ve ANAP iktidarına karşı sert 
muhalefet sürdürüyordu. Günaydın’ın Asil Nadir 
tarafından satın alınması ile muhalif Günaydın’ın 
sesi hepten kısılabilecekti. Nitekim Özal’ın Sabah 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Zafer Mutlu’ya 
“ Günaydın kaç para eder?” diye sorduğu ve 
Başkurt Okaygün’ün, Günaydın’ın makine par-
kının envanterini çıkarıp Ahmet Özal aracılığı ile 
Turgut Özal’a ulaştırdığı da tarihe kayıt edilmiştir. 
1988 yaz başında, Haldun Simavi’nin Göcek’te 
demirlemekte olan yatı önce Başbakan Özal’ı, 
bir süre sonra da Asil Nadir ve danışmanlarını 
konuk etmiştir. (Barutçu,2004:261). 

Haldun Simavi medya grubunu 40 milyar lira-
ya satmıştır. Satış pazarlığı 1988 yılının Şeker 
Bayramında Londra’da Asil Nadir’in ofisinde 
gerçekleşmiştir. Ofiste Nuyan Yiğit, Kemal Kı-
nacı ve Asil Nadir yer almış, Kınacı şirketi 45 
milyar liraya satmak istediğini söylemiştir. Bu-
nun üzerine Nadir “40 milyara bitirelim bu işi..” 
demiş ve Haldun Simavi adına satış görüşmesini 
götüren Kınacı el sıkışarak satışı tamamlamıştır. 
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Bu görüşmenin sonucunda Günaydın gazetesi 
Asil Nadir adlı Babıali’de tanınmayan Kıbrıslı 
bir işadamına satılmıştır (Barutçu,2004:262).

5 Temmuz 1988 tarihinde Veb Ofset ve Veb Hol-
ding Şirketler topluluğunu devralan Asil Nadir, 
içinde Günaydın, Tan ve Ekonomik Bülten’in de 
bulunduğu 7 gazete ve 19 şirketin sahibi olarak 
Türk basınına agresif bir giriş yapmıştır.

Nadir’in Günaydın gazetesini satın alması ile ilgili 
gazeteci Arda Uskan, “Günaydın Gazetesi,  Haldun 
Simavi tarafından Asil Nadir’e 40 milyon dolar 
karşılığında satıldı. 1988 yılında şirketin altı aylık 
kârı üç milyon doların üzerindeydi ve gazetenin 
başında halâ Necati Zincirkıran bulunuyordu.” 
şeklinde yorum yapmıştır. (Takvim Gazetesi,12 
Aralık 2010).

Asil Nadir’in medya yatırımları Veb Holding 
ile kalmadı ve önce Ercan Arıklı’dan Gelişim 
Yayınları’nı, daha sonra da 20 Ocak 1989 tarihinde 
de Mehmet Ali Yılmaz’dan Güneş Gazetesi’ni 
satın aldı. Medyadaki pazar payını çok hızlı bir 
biçimde büyüten Nadir, satın aldığı yayınları, 
bina, makine ve donanım açısından yenileyerek 
tüm teknolojik imkânları çalışanların hizmetine 
vermiş ve üst yönetim değişikliği ile birlikte 
prensipleri ve yeni yayın politikasını da açıkla-
mıştır. Nadir, Günaydın Gazetesi’nin, 20.Kuruluş 
yıldönümünde, 26 Kasım 1988 tarihinde yaptığı 
konuşmada hedefinin dünyaya açılmak olduğunu 
ifade etmiş ve “ Günaydın, objektiflik ilkesini 
yayın politikasının önemli temeli olarak görür 
ve tarafsız bir yayın politikası izler” demiştir.

Asil Nadir’in Gelişim Yayınlarını satın almaya 
karar vermesinin altında ise, grubun Nokta adlı 
dergisinde kendisi ve eşi hakkında olumsuz 

haberlerin yapılmasının olduğu iddia edilmiştir. 
Necati Zincirkıran, Nadir’in Nokta’yı satın alma 
kararını bir toplantı sırasında verdiğini söylemiştir. 
Zincirkıran “ …Toplantı sırasında biri içeriye 
girerek Fahri Görgülü’ye bir notla beraber, o 
dönemin ünlü dergisi Nokta’yı bıraktı. Bulduğu 
yazıyı Asil beye gösterdi. Aynı yazıyı Asil Bey’de 
okuduktan sonra “Kaç para istiyorlarsa verin satın 
alalım…” dedi. Önce biz anlayamadık. Sonra 
Fahri Bey izah etti. Ercan Arıklı’nın Gelişim Ya-
yınlarının çıkardığı Nokta dergisinde Asil Nadir’in 
karısı Ayşegül Nadir ile ilgili bir yazı vardı, ve 
bu yazı Asil Beyi rahatsız etmişti. Bu nedenle 
Fahri beye toplantının ortasında talimat vermişti: 
“Satın Alın..” (Takvim Gazetesi,12 Aralık 2010). 
Nadir’in basına yaptığı yatırımlar sonucunda satın 
aldığı gazete ve dergiler aşağıdaki gibi olmuştur 
(Topuz,1990:76) :

Tablo 1.  Asil Nadir’in Satın Aldığı Gazete 
ve Dergiler

Gazeteler Dergiler
Günaydın Nokta
Tan Ekonomik Paroma
Ulus Gelişim Spor
Sakary EvKadını
Yeni Meram Bando
Güneş Kadınca

Erkekçe
Marie-Claire
Mimarlık
Turist-Pasaport
Beyaz Dizi
Hıbır

Asil Nadir’in medya gurubu1990 yılında %20
.38’lik pazar payı ile Türk basının en iddialı 
medya yatırımcısı olmuştur.
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Tablo 2. 1990 Yılında Basın Gruplarının 
Reklâm Harcamalarından Aldığı Pay (Bile-

şim Piyasa Araştırmaları,1991: 37)

Grup Pazar Payı
Asil Nadir 20,38
Dinç Bilgin 18,55
Erol Simavi 25,34
Aydın Doğan 9,15
Enver Ören 3,85
Ilıcak Ailesi 3,09

Cumhuriyet Vakfı 7,00

Nadir’in Türkiye’de 1984 yılında başlayan 
medya dışı yatırımları aşağıdaki gibi olmuştur 
(Uras,2012:8):

Titibank’ı satın aldı ve adını “Impexbank” olarak 
değiştirdi.

Üç adet Boeing 727 uçağı, bir adet Airbus uçağı 
olan “Nober Air” adlı hava yolunun tarifeli uçuş 
iznini satın aldı.

Kuşadası’nda “Sun Set” adlı turistik tatil köyünü 
satın aldı.

Vestel Elektronik Grubu Manisa’da renkli tv üre-
timi ile faaliyete başladı. Üretiminin yüzde 90’ını 
ihraç eden grupta, Vestel Elektronik, Astelsan 
Elektronik, Vestel Goldstar Elektronik şirketleri 
faaliyet göstermiştir. Güney Kore menşeli Lucky 
Goldstar adlı firmanın ortaklığı ile faaliyete geçen 
bu sanayi kuruluşu ile Goldstar markası ile mikro 
dalga fırınlar, elektrikli ev aletleri üretilmiştir. Vestel 
Grubu Türkiye’deki tesislerinde dünyanın başka 
ünlü kuruluşları için (IBM, Toshiba, Philips gibi 
markalarla) elektronik cihazlar, TV radyo teyp, 
disk çalar üretmiştir.

Polly Peck’in Türkiye’deki sermayesini kontrol 
ettiği 5 gıda kuruluşu kurdu. Bu kuruluşlardan 
Su ve Şişeleme A.Ş.’de Niksar markası ile şişe 
suyu, Meyna ile gıda maddeleri üretimi yapıldı. 
Meyna’ya bağlı olarak İzmir, Finike, Eğridir, 
Mersin, Adana ve Dörtyolda - 4 soğuk hava tesi-
si,5 narenciye paketleme tesisi, 2 elma paketleme 
tesisi, 2 kuru üzüm ve kayısı paketleme tesisi ve 
bir meyve suyu şişeleme tesisi kurdu,

Adana’da Kıbrıs’ın Unipak tesisinin teknolojisi 
ile yılda 25 milyon birim karton kutu yapan bir 
ambalaj tesisi, Meysin Tarsus’ta konsantre meyve 
suyu üretim tesislerini faaliyete geçirdi,

Meysan Trakya’da eski Ucar Yağ sanayi tesisle-
rinde “Blum” yağlarının üretimi, Kaynak Gıda 
ile Türkiye’ye şeker, kahve, pirinç ithalatı yaptı,

Antalya’da 407 yatak kapasiteli Voyager Sheraton 
Oteli, İstanbul ve İzmir’de Pizza Hut lokantaları 
işletmeciliği yaptı,

Basım yayın alanında faaliyet gösteren Medya 
Print ve AN Grafik Matbaacılık adlı kuruluşları 
ile Türkiye’de San Rehberin basımı ve farklı 
baskı işleri.

Güngör Uras, Asil Nadir’in sahip olduğu Polly 
Peck adlı holdingin küresel yatırımları olan bir 
holding olduğunun altını çizmiş ve 24 Ağustos 
2012 tarihli Milliyet Gazetesi’ndeki köşe yazı-
sında Nadir’in küresel yatırımlarını aşağıdaki 
gibi açıklamıştır:

Polly Peck, Del Monte Fresh Fruit’i 875 milyon 
dolar karşılığında satın aldı, cirosu 600 milyon 
dolar, kârı 79 milyon dolardı,

Tekstil işinin merkezi Hong Kong’daki Shai Ping 
idi. Çin, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
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de üretimler yaptı.1988 yılı cirosu 150 milyon 
dolardı,

Hollanda, Almanya ve İspanya’da gıda dağıtım 
ve pazarlama şirketleri satın aldı. Avrupa’da 106 
mağazası vardı,

1989 yılında Almanya taze meyve ve sebze 
pazarının yüzde 7’sini elinde bulunduran Fruco 
Fuchtenhandels firmasını satın aldı,

İspanya’da modern ambalajlama ve soğuk hava 
tesisleri bulunan Frio Moditerranco firmasını 
satın aldı,

Uruguay’da 500 bin narenciye ağacı bulunan 
plantasyonda narenciye üretip Avrupa’ya sevk 
yapıyordu,

1987 yılında Capetronik’i satın aldıktan sonra 
elektronik bölümünün cirosu 1988 yılında 507 
milyon dolar, kârı 30 milyon dolar oldu,

Alman Telefunken bünyesinde yer alan Imperial 
Elctronics’i satın aldı, bu firma aracılığı ile Fran-
sa, İtalya ve Almanya elektronik pazarına girdi,

Güney Kore’nin ünlü elektronik firması Goldstar’a 
yüzde 25 oranında ortak oldu,bu firmanın lisansı 
ile Manisa’da Vestel tesislerinde üretilen mikrodal-
ga fırınların yüzde 90’ınını Avrupa’ya ihraç etti.

Asil Nadir’in Türk basınında ki macerası kısa 
sürmüştür. 1990 yılının sonuna gelindiğinde 
Nadir’in paravan şirketleri aracılığı ile Polly Peck 
hisselerini yapay olarak yükselttiği haberi Londra 
gündemine düştü. İngiltere Ağır Dolandırıcılık 
Masası, Nadir’i zimmetine para geçirmekle 
suçlayarak mal ve para varlığının dondurulması 
için Yüksek Mahkeme’den karar çıkarttı. İngiliz 
makamlarla başı derde giren Nadir, Türkiye’deki 

gazeteleri ile ilgilenemedi. Onun bu ekonomik 
çöküşü maddi desteğini yitiren medya grubunun 
da süratle sonunun gelmesine neden olmuş-
tur. Dergiler teker teker kapanırken Günaydın, 
Tan ve Güneş gazetelerinde mali kriz başladı. 
Alacaklıların gazeteyi abluka altına alarak, tüm 
gelirlerine el koyması, taşınır ve taşınmaz mal 
varlığının haczedilmesi sonucu çalışanların ma-
aşları ödenemez hale gelmiştir. Gazete yönetimi 
ve çalışanların sıkıntıları kısa zamanda tiraja 
da yansımış, lotaryayı kesmek zorunda kalan 
Günaydın’ın ortalama günlük satışı 700 binler-
den 150 binlere düşmüştür. Asil Nadir’in borçlu 
olduğu 4 banka  (Lehman Brothers, Barclays, 
Marry ve Carr Kitcat Altken)  57 milyon sterlin 
karşılığında Günaydın, Güneş, Tan ve Gelişim 
Yayınları, Noble Hava Taşımacılığı ve A.N. 
Graphics Basım Sanayiini satışa çıkartmıştır. Satış 
ilânı İngiltere’de Financial Times, Türkiye’de de 
Sabah ve Dünya Gazeteleri’nde yayınlanmıştır.

Yaşanan bu olayların sonucunda Asil Nadir do-
landırıcılık ve borçları nedeniyle tutuklanmıştır. 
Kıbrıslı Türk işadamı Ramadan Güney ve Asil 
Nadir’in o dönemdeki eşi eski Türkiye güzeli 
Ayşegül Tecimer (Nadir) tarafından toparlanan 
3,5 milyon sterlinlik kefalet ile serbest bırakıldığı 
bilinirken, tutulduğu hapishaneden uçak ile kaçtığı 
da iddia edilmiştir.15 Aralık 1990’da aleyhine 18 
hırsızlık suçu ileri sürülmüştür. Kasım 1991’de 
ise bu suçlamaların sayısı 76’ya ulaşmıştı. Ha-
ziran 1992’de suçlarının sayısı 76’dan 30’a 
düşürülmüş, Eylül 1993’te yargılanmasına karar 
verilmiştir. Nadir,  Mayıs 1993’te İngiltere’den 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kesin dönüş 
yapmıştır (Kuyucu,2012:359).
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On yedi sene boyunca Kıbrıs’ta yaşayan Nadir, 
2010 yılında İngiliz The Times gazetesine verdiği 
röportajda, tutuklanmaması garantisi ve adil bir 
dava yürütülmesi koşuluyla İngiltere’ye dönebi-
leceğini açıkladı (Asil Nadir, İngiltere’de Nabız 
Yokluyor, 30.07.2010, Sabah Gazetesi). Nadir 
26 Ağustos 2010 tarihinde İngiltere’ye döndü. 
İngiltere’ye döndükten sonra hâkim karşısına 
çıkan Nadir, sahibi olduğu Polly Peck şirketinin 
hissedarlarına ait yaklaşık 52 milyon doların 
zimmetine geçirmekle suçlandı ve tutuksuz yar-
gılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı (Asil 
Nadir İngiliz Adaletinin Karşısında, 04.09.2010, 
Taraf Gazetesi). 250 bin sterlin kefalet yatı-
ran Nadir’in bileğine kaçmasını engelleyecek 
elektronik cihaz takıldı (Asil Nadir’e elektronik 
kelepçe kararı, 04.09.2010, Gazete Habertürk). 
İki yıl süren mahkeme sonucunda yedisi erkek, 
üçü kadından oluşan on kişilik İngiliz jüri, 
Londra Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey’de 
görülen duruşma sonucunda Asil Nadir’i suçlu 
buldu. 2012 yılının Ağustos ayında tamamlanan 
yargılamada hakkındaki 13 suçlamanın üçünden 
suçlu bulunan Nadir’in toplam 28,6 milyon 
sterlini zimmetine geçirdiğine hükmetti (Kumarı 
Kaybetti, 22.08.2010, Hürriyet Gazetesi). On yıl 
hapis cezası alan Nadir İngiltere’de Belmarsh 
hapishanesine kondu.

Nadir’in on yıl ceza alması Kıbrıs, Türkiye 
ve İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. KKTC 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Rum tarafının 
yaptığı açıklamalar ve yoğun çalışmalarla Asil 
Nadir’i mâhkum etmek için uğraştığına” işaret 
etmiş ve kararı doğru bulmadığını açıklamıştır. 
“Rum tarafının Nadir’in gücünün KKTC’nin 
tanınmasına neden olacağı endişesi içerisinde 
olduğunu “ kaydeden Eroğlu, “Rumların İngiltere 

ve diğer ülkelerden bazı çevreleri de yanına alarak” 
mücadele ettiğini ifade etmiştir. Eroğlu “Sonunda 
başardılar” demiş, mahkeme kararının “istinafta 
değişeceğine” inandığını söylemiştir. Demokrat 
Partinin Genel Başkanı Serdar Denktaş ise “Rum 
propagandasının etkilerini ortadan kaldıracak 
girişimler başlatmamız gerekir” yorumunu yap-
mıştır (Dehşet Hapishanesine Düştü, 25.08.2012, 
Milliyet Gazetesi,).

Nadir’in ekonomik çöküşünün bir plan sonucunda 
gerçekleştiğini söyleyen Ergün Diler, Nadir’in 
Kıbrıs’a olan düşkünlüğünün Rumları rahatsız 
ettiğini ve Rum lobisinin Nadir için ittifak kurarak 
onu bitirdiğini iddia etmiştir. Diler: “İngiltere’de 
şirketin sahibi bile olsanız hisseniz % 29,9’u 
geçemiyordu. Rumlar bunu bildikleri için hücum 
ettiler. Ne kadar hisse varsa almaya başladılar. Asil 
bey bunun olacağını biliyordu. Hemen telefona 
sarılıp can dostu Turgut Özal’ı aradı. “Eğer hisseleri 
ben toplamazsam Rumlar çoğunluğu ele geçirip 
Polly Peck’in sahibi olacaklar. Destek olursanız 
hisseleri ben toplayayım” dedi. Özal’dan destek 
sözü alınca kanuni olarak borsaya bunu bildirdi. 
Belli bir zaman içinde hisseleri toplayacaktı. 
Hayatının en önemli kararını duyurduktan son-
ra çalışmalara başladı. Fakat işler umduğu gibi 
gitmedi. Duyurduğu zaman diliminde hisseleri 
toplayamadı. Hisseler 5.5 pound’dan 1 pounda 
düştü. Rumlar saldırdı, çaresizdi, yalnızdı. Telefona 
sarılıp Özal’ı aradı. Özal kendisi ile görüşmek 
istemedi, Asil beyi Güneş Tamer’e yönlendirdi. 
Güneş bey kendisini dinledi. Asil Nadir sözlerini 
bitirdikten sonra ‘Türkiye’nin 70 cente ihtiyacı 
var. Başınızın çaresine bakın’ diyerek kovdu” 
şeklinde aktarmıştır (Ergün Diler, Asil Bey’e 
Güneş Şoku, 29.08.2012, Takvim Gazetesi).
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Asil Nadir’in İngiliz mahkemesinde ceza alması 
özellikle Kıbrıs basınında çok konuşulmuştur. 
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde Nadir’in 
haksız bir ceza aldığı yorumu hâkim olmuştur. 
Mehmet Ali Talat, resmi web sitesinden yayın-
ladığı yazısında, İngiliz mahkemesinin verdiği 
kararın aslında işin özü olmadığını ve Polly Peck 
International‘dan aktarılan paraları öne çıkardığını 
belirterek Nadir’in çökertilmesini yargılamadığını 
kaydetmiştir. (Türkiye’de Büyük Düşmanlıklar 
Kazandı, 27.08.2012, Afrika Gazetesi).Talat 
Avrupa Ajansı’na yaptığı açıklamada “Siyasi bir 
karar olduğuna kuşkum yok” yorumunu yapmıştır. 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası yaptığı açıklamada 
Asil Nadir’in başarılarının bazı kesimleri rahatsız 
ettiğine dikkat çekerek ‘Rum Lobisi etkin çalıştı’ 
(Lobi Çalıştı,30.08.2012, Kıbrıs Gazetesi,) açık-
lamasını yapmıştır. Nadir’e destek veren bir diğer 
kurumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hizmet 
Sendikası olmuştur. Sendika yaptığı açıklamada 
Nadir şahsında Kıbrıs Türk halkının cezalandı-
rıldığını ileri sürerek, kararı “adaletsiz” olarak 
nitelendirmiştir (Hizmet-Sen’den Asil Nadir’e 
Destek,31.08.2012 Kıbrıs Havadis Gazetesi). 

3.2. Asil Nadir ve Türk Basınında Tekelleşme 
Tartışmaları:

Nadir’in medya yatırımlarının dönemin Başbakanı 
Turgut Özal’dan destek gördüğü 8 Mart 1989 
tarihinde Harbiye Orduevinde yapılan ve Özal, 
Erol Simavi, Dinç Bilgin ve Asil Nadir’in katıldığı 
toplantıda yaşanan diyaloglar ile netlik kazanmış-
tır. Oktay Ekşi’nin yazıp, Necati Zincirkıran’ın 
aktardığı notlarda Asil Nadir’in Hürriyet gazetesi 
için de pazarlık yaptığını ortaya çıkartmıştır:  

“Konuklar merhabalaşmış gibi yaptılar. Erol Si-
mavi Asil Nadir’i işaret ederek ‘Beyefendiyi tabii 

ki biliyoruz Babıali’yi ıslah edeceğini duymayan 
kalmadı.’ dedi. Asil Nadir’de ‘Doğrudur, ilk fırsatta 
bunu gerçekleştireceğim..’ diye yanıt verdi. Erol 
Simavi, ‘Madem o kadar iddialısınız Hürriyet’i 
size satayım ondan başlayın?’ karşılığını verince 
bu kez Nadir ‘neden olmasın, değerini isterseniz 
onu da alırım’ dedi. Erol Simavi, Tugut Özal’a 
dönerek ‘Beyefendi 250 milyon dolar versin ona 
satayım, size de yüzde on komisyon veririm’ dedi. 
Asil Nadir’in basın piyasasına girişinde Turgut 
Özal’ın bizzat aracılık yapmak suretiyle destek 
vermesi, Türk basınının yeniden yapılanmasında 
bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. (Takvim 
Gazetesi, 13 Aralık 2010)

Özal’ın söylediği  “ Türkiye’de 2,5 gazete ka-
lacak” sözleri ve Nadir’in basın piyasasına hızlı 
ve büyük sermaye ile girişi basında tekelleşme 
tartışmalarını hızlandırmıştır (Söylemez,2003:131).

Nadir’in Türk basınında tekelleşme tartışmalarına 
başlamasına neden olan agresif yatırımları ile ilgili 
olarak Özcan Ertuna, “Asil Nadir bir çok alana, 
bu arada basına da yatırım yapmıştır. Yatırım 
yapılmasına karşı değilim. Ancak altı –yedi ay 
gibi kısa bir sürede üç büyük yayın grubunu satın 
alması, üstelik satın aldığı kuruluşların yılsonuna 
kadar ki zararlarını da hesaba katarsak basına 100 
milyon dolar gibi para yatırması dikkat çekicidir” 
yorumunu yapmıştır. 

Güngör Mengi: “ Basın hitap ettiği topluma sadece 
haber vermez. Ona kader de biçer. Tekelleşme 
tek yönlü bir siyasal yapılaşma yaratacağı için 
demokrasinin kurdudur. Rejimi yer bitirir... Asil 
Nadir bir yayıncı değil, bir yatırımcıdır. Türkiye’de 
gazete gruplarının satın alması, bu alanı kârlı 
bir iş görmesinden ileri gelmiş olabilir mi? Ha-
yır! Çünkü satın aldığı gruplar kârlılığı yüksek 
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kuruluşlar değildir. Hatta çoğunun mali yönden 
sorunları vardır. Peki, bu aletten yararlanarak öteki 
alanlardaki işleri için avantajlar mı sağlamayı 
hesaplamaktadır?” yorumunu yaparak medyanın 
holdingleşmesi ile ilgili ilk tarihi ipucunu vermiş-
tir. Can Aksın: “Nadir’in basına girmesine karşı 
değilim, ama tekel olarak girmesine karşıyım. 
Yatırımların büyük bir bölümünün basının dışında 
olması da düşündürücüdür. Basında tekelleşmenin, 
özellikle de yabancı sermaye ile tekelleşmenin 
olacağı kanısında değilim” yorumunu yapmıştır. 
Nadir’in basına yaptığı 150 milyar liralık yatırım 
ile tekelleşme konusunu gündeme getirmesi aka-
demik platformlarda da tartışmalara yol açmıştır. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi 
Gülten Kazgan çok uluslu şirketlerin tekellerin 
yardımı ile elde ettikleri kârlarının kamuoyunda 
yaratacağı olumsuz izlenimi silmek için basına 
yatırım yapabileceğini vurgulamış ve “ Asil Nadir, 
Türkiye’de birbirinden farklı birçok alana yatırım 
yaptı. Basına el atmasında, kamuoyuna kendisi 
ile ilgili olumlu mesajlar iletmek istemesinin 
payı olabilir” yorumunu yapmıştır. Ersan İnal, 
Nadir’in medya yatırımlarına televizyon ve sine-
ma mecraları ile devam edebileceği konusunda 
uyarıda bulunurken, basındaki ekonomik ve 
ideolojik yelpazenin hep dar olduğunu ve daha 
da daralacağının altını çizmiş ve “Tekelleşmeye 
bütün boyutları ile karşı çıkılmalıdır. Ameri-
ka’daki, Avrupa’daki anti-tekel yasalar, ne yazık 
ki bizde yoktur” (Medya Market,1990:24-28) 
diyerek Türkiye’de tekelleşmeye yönelik hukuki 
önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamıştır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Medya sektöründe iki yıl kalmasına rağmen Asil 
Nadir Türk basınında önemli bir iz bırakmıştır. 

İngiltere’nin en zengin yüz iş adamı arasında 
iken Türkiye’ye gelen ve yatırımlar yapan Asil 
Nadir dönemin iktidarı tarafından Türk basınına 
da yatırım yapması için teşvik edilmiştir.  Bu 
süreçte Turgut Özal, kendisi ve partisi aleyhine 
manşetler atan Veb Holding başta olmak üzere 
muhalif olan medyanın yerine kendisine destek 
olacak bir medyayı yaratmak için çabalarda bu-
lunmuş ve “yakında 2,5 gazete” kalacak diyerek 
medyada yoğunlaşmanın artacağının sinyallerini 
vermiştir. Nadir, Özal’dan aldığı destekle basına 
yatırımlar yapmış ve 1990 yılına gelindiğinde Türk 
basınında en yüksek pazar payına sahip ikinci 
medya patronu olmuştur. Onun iki yıl içinde Veb 
Holding, Gelişim Yayınları ve Güneş Gazetesini 
satın alması sektörde tekelleşme tartışmalarının 
artmasına sebep olmuştur. Türk medyasına daha 
önce iş adamları yatırım yapmışlardır ama hiçbir 
iş adamı bu kadar hızlı yatırım yapmamıştır. Asil 
Nadir’in Türk basınına iki yıldan kısa bir sürede 
yaptığı 150 milyar liralık (yaklaşık 60 milyon 
dolarlık) yatırım, o tarihe kadar iş adamlarının 
basına yaptığı en büyük yatırım olmuştur. Nadir, 
bu yatırımları yaparken hiçbir zaman kâr amacı 
ile ilgili açıklama yapmamıştır. Medyaya girme 
sebebini itibar amaçlı değerlendiren iş adamı 
Nadir, medya işletmeciliğinde diğer iş kollarında 
yakaladığı başarıyı elde edememiştir.

Basında tekelleşmenin artması, mülkiyet yoğunlu-
ğunun bir ya da birkaç medya patronunun kontrolü 
altına girmesi dönemin iktidarını mutlu etmiş ve 
Nadir, dönemin iktidarı tarafından desteklenmiştir. 
Türk basınına bir iş adamının böylesine büyük 
bir yatırım yapması Türkiye’de ilk kez tekelleş-
me ile ilgili bir hukuki düzenlemenin yapılması 
gerekliliğini tartışmaya açmıştır.
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Asil Nadir’in Türk medyasındaki hikâyesi çok 
kısa sürmüştür, Türk medyasının holdingleşme-
si ile sonuçlanan bu hikâye günümüz holding 
medyasının oluşmasında bir başlangıç olarak 
tarihe geçmiştir.

Günümüz medyasının mülkiyet ve kontrol iliş-
kilerine baktığımızda onlarca Asil Nadir ile karşı 
karşıya kalmaktayız. İş adamları diğer iş kolla-
rından kazandıkları sermaye ile medyaya yatırım 
yapmışlar ve medyanın mülkiyet ve kontrolünü 
ellerine geçirmişlerdir. Politik düzen hangi düşünce 
de ve hangi dönem olursa olsun kitleleri kontrol 
altına almak için medyayı kontrol altına alarak 
yeni bir medya düzeni oluşturmak için çaba sarf 
etmiştir. Medyanın bağımsızlığını tehdit eden 
bu çabalar, toplumun haber alma özgürlüğünü 
kısıtlamakta ve toplumların iktidarlar tarafından 
istendiği gibi yönetilmesine neden olmaktadır. 

Medyanın holdingleşme süreci 30 yılda tamam-
lanmış bir süreçtir. Bu süreç günümüzde tecimsel 
medyanın belirli siyasi ve ekonomik güçlere 
hizmet etmesine yaramış ve medyanın bir araç 
olarak kullanılmasına neden olmuştur.

Nadir ile başlayan ve 2013 yılına gelindiğinde iş 
adamlarının medya yatırımları ile holdingleşen 
medya endüstrisinin bağımsızlığını kazanması ve 
sektörde yaşanan yoğunlaşmanın önüne geçilmesi 
için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması 
ve iş adamlarına medya işletmeciliğine yönelik 
kısıtlamaların getirilmesi gerekmektedir. Bu hu-
kuki düzenleme medyanın mülkiyet ve kontrol 
ilişkilerine radikal çözümler getirecek sertlikte ve 
detayda yapılmalı,  bağımsız ve özgür bir medya 
düzeni için çalışmalara başlanmalıdır.
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VE BİREYSEL KADIN TEKSTİL TÜKETİCİLERİNİN TÜKETİM 

DAVRANIŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİ UYGULAMASI

CONSUMPTION PROCESS IN INDIVIDUALS: BLACK SEA REGION AP-
PLICATION OF IMPULSE SHOPPING AND CONSUMPTION BEHAVIOURS 

OF INDIVIDUAL FEMALE TEXTILE CONSUMERS 

Sefer GÜMÜŞ
Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Özet: Bu araştırma uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya toplam (N=2600) Kadın tüketici katılmıştır. 
Katılımcıların tamamı ile yüz yüze görüşülmüştür. Araştır-
mada daha önce güvenirliliği sağlanmış ve iki bölümden 
oluşan anket kullanılmıştır. Kullanılan anketin ilk bölümünde 
katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine ilişin 
sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise 19 
ölçekli soru bulunmaktadır. Bu soruların tamamı 5’li likert 
ölçeklidir. Katılımcılardan elde edilen veriler öncelikli 
olarak güvenirlilik testine tabi tutulmuştur. Güvenirlilik 
analizi sonucunda Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.941 
değeri elde edilmiştir. Elde edilen bu değer çalışmanın 
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca t testi, 
tek yönlü ANOVA, Chi-Square testleri kullanılarak çalışma 
genişletilmiştir. Bu testler Pasw Statistic 18 istatistik paket 
programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen bulgular ve 
analiz sonucunda katılımcıların plansız alışveriş yaptığı, 
tüketim eğilimli olduğu, gelir seviyesi arttıkça büyük alışveriş 
merkezleri AVM’lerden alışveriş yaptıkları, daha bilindik 
ve pahalı tekstil markalarını tercih ettikleri saptanmıştır. 
Araştırma ve analiz sonucunda ani satın almayan neden 
olan iki önemli faktör belirlenmiştir. Bunlar ani satın almaya  
neden olan tüketicinin davranışlarını içermektedir. Birinci 
faktör alışverişin keyif vermesi, ikinci faktörün ise psiko-
lojik anlamda yıpranan ya da sorun yaşayan tüketicilerin 
alışveriş yaparak bu durumdan kurtulmak istemeleridir. 
Ayrıca reklam, indirim, promosyon ve çevresel etkenlerin 
de alışveriş yapma eğilimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Kadın, Tüketici, Ani Satın Alma, 
Tekstil, Tüketim, Davranış 

Abstract: This was an applied research. A total of (N=2600) 
female consumers participated in the research. Face-to-face 
interviews were held with all the participants. The  questi-
onnaire composed of two parts and previously proved to be 
reliable was used. In the first part of the questionnaire, there 
are questions about determining the demographic features 
of the participants. In the second part of the questionnaire, 
there are 19 scaled questions. All of these questions are 
5 likert scaled. Data obtained from the participants were 
firstly subjected to reliability test. Following the reliability 
test, Cronbach’s Alpha coefficient was found as 0,941. This 
value obtained shows that the study is highly reliable. The 
study’s scope was enlarged with the use of t test, one-way 
ANOVA and Chi-square test. These tests were obtained 
by using Pasw Statistic 18 statistics package program. As 
a result of the findings and analysis, it was concluded that 
the participants do impulse shopping, they are consump-
tion-inclined, they do shopping in big shopping malls as 
their level of income increases, and they prefer well-known 
and more expensive textile brands. Following the research 
and analysis, two factors which cause impulse buying were 
ascertained. These contain the consumer’s behaviours which 
cause impulse buying. The first factor is the pleasure of 
shopping, and the second one is that psychologically weired 
consumers or the ones who have problems want to get rid 
of this situation with shopping. Moreover, it was concluded 
that environmental factors, commercials, discounts and 
promotions increase the inclination of doing shopping. 

Key Words: Female, Consumer, Impulse Buying, Textile, 
Consumption, Behaviour 
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1. GİRİŞ 

Günümüz tüketin anlayışı artık ihtiyaç olmasa da 
alma yönünde gösterilen eğilim şeklindedir. Giderek 
farklılaşan tüketim anlayışı içerisinde hızlı tüketim 
ve ani satın alma kavramının ön plana çıktığı gös-
termektedir. Tüketicinin tüketim davranışlarının 
anlaşılabilmesi için tüketim süreçlerinin göz önünde 
bulundurulması ve incelenmesi gerekir. Tüketim 
faktörlerini değişik açılardan inceleyebileceğimiz 
gibi kurumsal açıdan da incelenebilir. Bir diğer 
önemli husus ise günümüz pazarlama teknikleri 
ile satış stratejilerinin tüketim eğilimi üzerinde 
etkili olduğudur. İşletmeler ve üreticiler satış 
oranlarını arttırmak ve tüketim hacmini genişlet-
mek adına birçok teknik kullanmaktadır. Bunlar 
reklam, iletişim ve tüketici tercihleri üzerinde 
etki yaratacak diğer materyaller şeklindedir. Ani 
satın alma eğilimi içerisinde satış stratejileri başta 
olmak üzere kişisel tercih ve psikolojik etkenler 
ön palana çıkmaktadır. Rekabetin artması, küre-
selleşme ve ürün çeşitliliği de tüketim oranının 
artmasındaki diğer önemli faktörler arasındadır. 
Tekstil alanında yapılan tüketim ve tercihlere 
bakıldığında ise, günün modası, trendleri, indirim 
günleri, internet ve televizyon reklamları gibi 
unsurlar tüketicinin tercihlerini değiştirmekte 
ve ani satın alma eğilimini doğurmaktadır. Bu 
çalışmada tekstil alanında yapılan satış stratejileri 
ve bu stratejilerin tüketicinin ani satın alma eği-
limi üzerindeki etkilerinin belirlenmesine ilişkin 
uygulamalı çalışmasıdır. Çalışmanın özellikle 
günümüz tüketicilerinin tüketim tercihleri ile 
tüketim tercihlerinin ortaya çıkmasına neden 
olan faktörlerin belirlenmesi bu alanda çalışma 
yapan araştırmacılara ciddi bir kaynak sunacaktır. 
Araştırmaya katılım sağlayan birey sayısındaki 

oran da çalışmanın uzun vadeli ve güvenilir bir 
çalışma olduğuna işaret etmektedir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

“Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaş-
mayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleş-
tirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin 
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması 
ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama 
sürecidir” (Kaçmazkoç 2006, ss.20-23). Birey-
sel tüketimin davranışlarının en önemli boyutu 
olarak ani satın alma eğilimidir. Ani satın alma 
davranışının oluşmasına neden olan faktörler ise 
pazarlama stratejileri, reklamlar, tüketici eğilimleri 
ve fiyatlandırmadır (Oliver, 1999: 33-42). Serbest 
piyasada üretici ve satıcılar farklı satış teknikleri 
uygular. Günün getirdiği pratik gereksinimler ve 
bireylerin tüketim anlayış farklılaşması ani satın 
alma eğilimini doğurur (Palmatier et al., 2006: 
136-153). Bireysel tüketim faktörleri kişiden 
kişiye değişiklik gösterir. (Nakip, 2005: 29-31). 
Kişisel ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanması-
na ilişkin alışveriş tutum ve davranışları tüketim 
arzının boyunu belirler (Kotler, 1997: 5). Kişisel 
gelir farklılaşması alış veriş boyutu ve çeşitliliği 
üzerinde farklılıklar doğurur. Çalışanların satın 
alma gücünü belirleyen en önemli faktör gelir 
dağılımıdır (Kurtuluş, 1976: 53). Ürün ve fiyat 
farklılıkları, promosyonlar, indirim günleri ve ürün 
hizmet anlayışındaki değişimler, tüketicinin ani 
satın alma eğilimini farklılaştırır (Tokol, 1998: 
23-24). Her ürünün kendine özgü bir pazarı 
bulunur. Ürünün pazarlandığı veya satıldığı yer, 
tüketicinin alacağı ürünün bedeline ilişkin kat-
lanması gereken fedakârlığı belirler (Pamela and 
Joseph, 1988: 14-30). Üretici ve satıcılar piyasa 
şartlarına ve tüketicinin tercihlerine göre şekil 
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alır. Bu durum satış teknikleri başta olmak üzere 
üretim teknikleri ve ürün farklılıklarının oluşma-
sına neden olur (Akın, 1990: 24-25). Pazarlama 
ve tüketim arasında ciddi bir paralellik bulunur 
(Can, 2006: 5). Pazarlama teknikleri tüketicinin 
tüketim oranının belirleyen en önemli hususlar 
arasındadır. Çünkü pazarlama ve satış teknikleri 
tamamen tüketim arzının artmasına yöneliktir 
(Tek, 1997: 187). Tüketici talep ettiği ürüne ve 
ürünün markası ile kalitesine yönelik bir beden 
öder. Bu bedel ürünün piyasa değeri ile piyasada 
gördüğü talep eğilimine göre şekil alır (Leverick 
et al., 1997: 87). Birey ve toplumlar her geçen gün 
tüketim tercihlerini farklılaştırmaktadır. Bunun en 
önemli nedenleri arasında kişisel tercihler, gelir, 
zevk ve haz alma duygular yer alır (Malhotra 
and Peterson, 2001: 216). İhtiyaçlar giderildikçe 
doyum meydana gelir. Kısaca talep edilen ihtiyaç 
giderildikçe tüketim arzında da bir azalma olur. 
Bu durum üretici ve satıcıların tüketim arzının 
artmasına katkı sağlayacak farklı stratejiler ge-
liştirmesine neden olur (Zineldin, 2000: 9-23). 
Birey bazı durumlarda ihtiyaçlarını ileri zamanda 
giderilmek üzere erteler. Fakat bu durum tüketicinin 
mutsuz olmasına ya da farklı bir tüketim arzının 
gerçekleşmesine katkı sağlar. Burada tüketim 
arzının şeklini ve boyutunu belirleyen en önemli 
nedenler arasında gelir dağılımı ve tüketicinin 
bilgi düzeyi arasındaki paralelliğidir. Her geçen 
gün artan ürün çeşitliliği ve ürünlere ilişkin satış 
teknikleri tüketicinin tercileri üzerinde farklılıklar 
yaratmaktadır. Bu farklılıklar tüketicinin tüketim 
tercihlerini değiştirdiği gibi piyasanın şeklini 
değiştirir. Bu durumda satıcı ve üretici tüketicin 
ani satın alma eğilimlerinin değişmesi amacıyla 
bir dizi uygulama gerçekleştirir. Bunlar; reklam, 
promosyon, indirim ve günümüzün en önemli 

ödeme aracı olan kredi kartına yönelik taksit-
lendirmedir (Dereli, 1995: 155). Ani satın alma 
eğilimin en önemli özelliği plansızca yapılan 
alışveriştir. Plansız yapılan alışveriş tüketicinin 
yanılmasına, daha fazla bir bedel ödemesine, 
kalitesiz ve gereksiz tüketim meydana getirmesine 
sebep olur (Morgan and Hunt, 1994: 35). Tüketim 
ihtiyacının meydana geldiği durumlarda ihtiyaç-
ların giderilmesine yönelik bir hiyerarşik durum 
söz konusudur (Morgan and Hunt, 1994: 36). 
İhtiyaçların ortaya çıkmasına neden olan güdüler, 
tüketiciyi farklı yönlendirir. İhtiyaçların gideril-
mesi ve tatmin olgusunun yaratılması bireyden 
bireye, toplumdan topluma, gelir düzeyi ile eğitim 
seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterir (Davis, 
1992: 23). Günümüz kadın tüketicilerinin de en 
önemli özellikleri arasında tüketim farklılıkları ve 
alışkanlıkları yer alır. Bunlar çevresel faktörler, 
eğitim seviyesi, gelir farklılıkları ve yaşanılan 
bölge şeklindedir (Zineldin, 2000: 20). Maslow’a 
göre bireyleri yönlendiren ve bunun icraata dö-
nüştürülmesini sağlayan en önemli öğe güdüdür. 
Güdüler yan yana konulan bir takım değnekler 
ve birden fazla kutunun bir araya gelmesi gibidir. 
Her kutunun ya da değneğin kendine özgü bir 
özelliği vardır. Bu özellik kullanıcısına yön verir 
(Maslow, 1968: 16). Yukarıdaki yapılan tanım ve 
araştırmalara göre de ani satın alma eğiliminin 
en önemli nedenleri, kişisel farklılıklar, tercihler, 
ekonomik güç, bölgesel farklılıklar ve pazarlama 
satış stratejileri şeklindedir. Bayan tüketicilerin en 
fazla tüketim yaptığı alanlardan birisi olan tekstil 
tüketiminin de belirleyicileri arasında tüketicinin 
tercihleri ve ürünlere ilişkin farklıklardır. Günü-
müz tüketicileri artık daha fazla teknoloji kullanır 
hale gelmiştir. Bu durum tüketim tercihlerini de 
değiştirmektedir. Bu araştırma içerisinde özellikle 
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sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapan tüketici oranı 
da ciddi bir boyuttadır. Çalışan kesim tarafından 
internet ve sipariş verme yoluyla yapılan alışveriş 
oranları da oldukça fazladır. Tüketimi tetikleyen 
diğer faktörlere bakıldığında ani satın alma eyle-
minin gerçekleşmesine bireysel ruh halinin de ön 
planda olduğu, kendini tatmin ve moral açısından 
düzeltmek için alışveriş yaptığıdır. 

3. AMAÇ, KAPSAM ve YÖNTEM 

Bu araştırmada katılımcıların giyim alışverişlerini 
nerelerden yaptıkları, alışverişlerinde hangi fak-
törlerin etken olduğu gibi konular belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Karadeniz 
Bölgesidir. Bu bölge içerisinden toplam 5 farklı 
ildeki kadın tüketiciler katılım yapmıştır. Trabzon, 
Samsun, Rize, Artvin, Sinop ve Gümüşhane illeri 
içerisinde bulunan toplam 16 alışveriş merkezi 
örneklem içerisine alınmıştır.  Katılımcıların büyük 
çoğunluğu AVM’lerden alışveriş yapan tüketici-
lerdir. Araştırmada kullanılan anket Tuzcuoğlu, 
Turan ve Korkmaz, tarafından “Investigations of 
parameters that influence impermeabilitiy in solid 
waste regular storage areas and detecting teh most 
suitable clay thickness konu başlıklı iib dergisi, 
Sayı:3 Cilt:2 ss.87-107” konu başlıklı makale 
çalışmasında kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmaya 
722 kadın tüketici katılmıştır. Katılımcıların ta-
mamı AVM’lerden alışveriş yapan tüketicilerden 
oluşmaktadır. Çalışmanın güvenirlilik analizi 
sonucunda Cronbach’s alpha kat sayısı olarak 
0.940 değeri elde edilmiştir. Bu bağlamda 2600 
katılımcıya üç bölümden oluşan bir anket formu 
uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcılara 
giyim alışverişleriyle ilgili tutumları sınıflayıcı 
ölçek düzeninde sorular ile sorgulanmıştır. İkin-
ci bölümde giyim alışverişi ve ihtiyaç döngüsü 

üzerinde alışverişlere yönelik görüşler 5’li likert 
ölçekle sorgulanmıştır. Bu kapsamda 19 adet soru 
sorulmuştur. Oluşturulan ölçeğin güvenilirliğini 
test etmek amacıyla Cronbach’s alpha analizi 
uygulanmıştır. Buna göre anket sonuçları yüksek 
derecede güvenlidir. Üçüncü ve son bölümde 
katılımcıların kişisel bilgileri (yaş, medeni durum, 
eğitim vs.) sınıflayıcı ölçekle tanımlayıcı değiş-
kenler olarak sorulmuştur. İki bağımsız gruptan 
oluşan değişkenlere ilişkin yapılan analizlerde 
bağımsız örnek t testi kullanılırken, üç ve daha 
fazla gruba sahip karşılaştırmalarda tek yönlü 
ANOVA tercih edilmiştir. Ayrıca bağımsızlık 
araştırması için Chi-Square testleri kullanılmıştır. 
Belirtilen testler PASW Statistic 18 paket programı 
analiz edilmiştir.

4. VERİLERİN ANALİZİ 

Anket uygulaması sonucu elde edilen veri seti 
PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical Package 
for Social Sciences) paket programında analiz 
edilmiştir. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, 
frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız 
örneklem t testi, ANOVA, Tukey ve Chi-square 
testlerinden faydalanılmıştır.

5. UYGULAMA ve ANALİZLER 

a. Güvenirlik analizi:

Reliability Statistics
Cronbach’s 

Alpha
N of 
Items

,941 19

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında analize 
dâhil edilen 19 maddenin yüksek seviyede güven 
düzeyinde olduğu bulunmuştur.
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b. Katılımcılara ait demografik bulgular:

Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında 

21-30 yaş arası katılımcıların oranının diğer yaş 

gruplarından daha yüksek çıktığı görülmektedir. 

Bu yaş grubundaki katılımcıların oranı %53 

çıkmaktadır. Bunun ardından %21 oran ile 31-40 

yaş grubu gelmektedir. 

Bekâr katılımcıların oranı %83 ile evlilerden daha 

fazla çıkmaktadır.

Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığına %44 
oran ile Lise mezunları birinci sırada çıkmakta-
dır. Bunu takiben %33 ile Üniversite mezunları 
gelmektedir.

Katılımcıların aylık gelirleri 1500 liraya yakın 
çıkmaktadır. Katılımcıların yarısının aylık aile 
gelirleri 1501-2000 lira arasındadır. 

Katılımcıların %45’i Serbest meslek sahibi %15’i 
ise Öğretmen çıkmaktadır. %71’i özel sektörde 
çalışmaktadır. 

Tablo 1: Demografik bilgiler

   

S43. Yaşınız  
S.46. TOPLAM AİLE GELİRİNİZ NE 

KADAR?

20- 19%  500 TL ve 1000 TL 5%

21-30 53%  1001 TL ve 1500 TL 25%

31-40 21%  1501 TL ve 2000 TL 50%

41-50 4%  2001 TL ve 2500 TL 15%

51-60 3%  2501 TL ve 3000 TL 4%

60+ 0%  3001 TL ve 3500 TL 1%

   3501 TL  ve 5000 TL 0%

S.44. MEDENİ DURUMUNUZ  5001 TL ve Üzeri 0%

Evli 17%    

Bekar 83%  S.47. MESLEĞİNİZ NEDİR?

   Doktor 2%

   Öğretmen 15%

S.45. EĞİTİM DURUMUNUZ NEDİR?  Mühendis 8%

İlköğretim 3%  Ev hanımı 13%

Lise 44%  Serbest meslek 45%

Yüksekokul 17%  İşletmeci 11%

Üniversite 33%  Bankacı 3%

Yükseklisans ya da Doktora 4%  Diğer 3%
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   S.48.ÇALIŞMA DURUMUNUZ?

   Emekli 5%

   İşsiz 4%

   Öğrenci 4%

   İş sahibi 6%

   Memur 8%

   Özel sektör 71%

   Çalışmıyorum 2%

c. Katılımcılara ait betimleyici istatistikler:

S1. Hangi sıklıkla giyim alışverişi yaparsınız?

Katılımcıların %22,7’si ihtiyacı oldukça tekstil 
alışverişi yapmaktadır. %22,6’sı ise mevsim baş-
langıçlarında tekstil ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 

Tablo2 - S.1. Hangi Sıklıkla Giyim ve Tekstil 
Alışverişi Yaparsınız?

Haftada 1 8%

Ayda bir kaç kez 13%

Ayda bir 15%

Mevsimlik “Kış, Yaz, İlk Bahar ve Son 
Bahar 23%

Sadece yılda bir kez 14%

İhtiyacım oldukça 28%

S2. Giyim alışverişlerinizde tercihlerinizi et-
kileyen nedenler ve etkenler nedir?

Giyim alışverişlerindeki tercihleri etkileyen en 
önemli etkenler olarak %21 ile İnternet ve Tele-
vizyon gelmektedir.  Bunların ardından Arkadaş 
çevresi ve Aile’de en önemli ikinci etmenlerdir. 

Tablo3 - S.2. Giyim Alışverişlerinizde 
Tercihlerinizi Etkileyen Nedenler ve Etkenler 

Nedir

Arkadaşlarım ve Çevrem 17%

Ailem 17%

İnternet 21%

Televizyon 21%

Gazeteler 8%

Dergiler 8%

Moda Trendleri 16%

Ürün indirimi ve Kampanyalar 15%

S3. Alışverişlerinizi nerelerden yaparsınız?

Giyim alışverişleri %44 ile en çok AVM’lerden 
yapılmaktadır. Bunun ardından AVM dışı ma-
ğazalar gelmektedir.

S4. Giyim alışverişinize bütçe ayırır mısınız?

Katılımcıların %81’i giyim alışverişleri için 
özellikle bir bütçe ayırdıklarını belirtmişlerdir.

Tablo5 - S.4. Giyim Alışverişinize Bütçe Ayırır 
mısınız?

Evet 81%

Hayır 20%

S5. Yıllık giyim ve tekstil alışverişiniz için 
bütçeniz nedir?
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Katılımcıların giyim alışverişleri için yıllık olarak 
ortalama 1000 liraya yakın bir bütçe ayırdıkları 
görülmektedir. %51’i 1000-1500 lira arasında 
bütçe ayırırken, %25’i 501-1000 lira arasında 
bir bütçe ayırmaktadır. 

Tablo6 - S.5. Yıllık Giyim ve Tekstil Alışverişi 
İçin Bütçeniz Nedir?

500 TL   ve altı 11%

501 TL ve 1000 TL Arasında 25%

1001 TL ve 1500 TL Arasında 51%

1501 TL ve 2000 TL Arasında 11%

2001 TL ve 2500 TL Arasında 1%

2501 TL ve 3000 TL Arasında 0%

3001 TL ve Üzeri 0%

S6. Giyim ve tekstil alışverişine kiminle çı-
karsınız?

Katılımcıların %38’i giyim alışverişlerini tek 
başlarına gerçekleştirdiklerini, %20’si ise Eşle-
riyle beraber giyim alışverişlerine çıktıklarını 
belirtmişlerdir. 

Tablo7 - S.6. Giyim ve Tekstil Alışverişine 
Kiminle Çıkarsınız?

Yalnız 38%

Eşimle 20%

Arkadaşlarımla 17%

Annem ile 8%

Kardeşimle 17%

Modacım veya Moda Konusunda Uzman ile 0%

S7. Giyim konusunda aileniz, çevreniz ve gör-
sel iletişim materyallerinden hangisi/hangileri 
etkiler?

Giyim alışverişinde karar vermeye etki eden en 
önemli faktör %68 ile Çevresel etkenler olarak 

çıkmaktadır. Çevresel etkenleri %12 ile Ailesel 
faktörler izlemektedir.

Tablo8 - S.7. Giyim Konusunda Aileniz, 
Çevreniz ve Görsel İletişim Materyallerinden 

hangisi / hangileri etkiler?

Aile 12%

Çevre 68%

Görsel iletişim materyaller 6%

Hepsi 10%

Hiçbiri 3%

S8. Sosyal paylaşım “İnternet” siteleri ve İn-
ternet sizin giyim alışverişinizi etkiliyor mu?

Katılımcıların %89’u internet ve sosyal paylaşım 
sitelerinin giyim alışverişlerindeki kararlarını 
etkilemediğini belirtmişlerdir.

Tablo9 - S.8. Sosyal Paylaşım “İnternet” Siteleri 
ve İnternet Sizin Giyim Alışverişinizi Etkiliyor 

Mu?

Evet 11%

Hayır 89%

S9. Giyim anlamında sürekli takip ettiğiniz 
bir sanatçı ya da beğendiğiniz örnek aldığınız 
kişi veya kişiler var mıdır?

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) giyim 
konusunda takip ettikleri veya örnek aldıkları 
kişilerin olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo10 - S.9. Giyim Anlamında Sürekli Takip 
Ettiğiniz Bir Sanatçı ya da Beğendiğiniz Örnek 

Aldığınız Kişi veya Kişiler Var mıdır?

Evet 67%

Hayır 33%

S10.Modayı nereden takip edersiniz?

Katılımcıların %29’u modaya ilişkin yeni akımları 
Televizyondan takip etmektedirler. Bunun ardından 
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İnternet modayı takip etme açısından en önemli 
ikinci mecra olarak öne çıkmaktadır.

Tablo11 - S.10. Modayı Nereden Takip 
Edersiniz?

Dergilerden 14%

Gazetelerden 13%

Televizyondan 29%

İnternetten 25%

Arkadaşlarımdan 15%

Ailemden 5%

Beğendiğim Kişi ve Sanatçılardan 11%

Modayı Takip Etmiyorum 5%

S11. Güncel moda ve giyim trendleri sizi etkiler 
mi?Katılımcıların %64’ü güncel moda ve giyim 
trendlerinden etkilenmemektedirler.

Tablo12 - S.11. Güncel Moda ve Giyim 
Trendleri Sizi Etkiler mi?

Evet 36%

Hayır 64%

S12. Sürekli takip ettiğiniz bir moda markası 
var mıdır?

Katılımcıların %74’ünün sürekli olarak takip 
ettikleri bir moda markası vardır.

Tablo13 - S.12. Sürekli Takip Ettiğiniz Bir Moda 
Markası Var mıdır?

Evet 74%

Hayır 26%

S13. Giyim ve tekstil konusunda hangi tarz 
kıyafet seçersiniz?

Modern tarzdaki kıyafetler %39 ile en çok tercih 
edilen tarz olarak öne çıkmıştır. Bunun ardından 
günlük kıyafetler gelmektedir.

Tablo14 - S.13. Giyim ve Tekstil Konusunda 
Hangi Tarz Kıyafet Seçersiniz?

Klasik 16%

Modern 39%

Günlük 22%

Spor 16%

Kıyafetlerimi Modacım Hazırlar 1%

Bir Tarzım Yoktur, Bütçem ve O anki 
İhtiyacıma Göre 6%

S14. Alışveriş amaçlı olmasa da AVM deki 
mağazalara ne sıklıkla gidersiniz?

Katılımcıların %31’i haftadan en az bir kez 
AVM’lerdeki mağazalara alışveriş amaçlı olmasa 
bile gittiklerini belirtmişlerdir.

Tablo15 - S.14. Alışveriş Amaçlı Olmasa da 
AVM “Alışveriş Merkezlerindeki” Mağazalara 

Ne Sıklıkla Gidersiniz?

Her gün giderim 6%

Haftada bir kaç kez giderim 24%

Haftada bir kez giderim 31%

Ayda bir kaç kez giderim 19%

Ayda bir giderim 10%

Yılda bir kaç kez giderim 6%

Yılda bir kez giderim 4%

Hiç gitmem 1%

S15. İnternet kullanıyor musunuz?

Katılımcıların %90’ının internet kullanıcısı ol-
dukları görülmektedir.

Tablo16 - S.15. İnternet Kullanıyor musunuz?

Evet 90%

Hayır 10%

S16. Hangi sıklıkla internet kullanırsınız?
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İnternet kullananların %64’ü sadece ihtiyacı 
olduğunda internete girdiklerini belirtmişlerdir.

Tablo17 - S.16. Hangi Sıklıkla İnternet 
Kullanırsınız?

Hergün 12%

Haftada bir kaç gün 9%

Haftada bir kez 3%

Ayda bir 7%

Sadece ihtiyacım olduğunda 64%

Hiç kullanmam 5%

S17. Hangi internet sitelerine giriyorsunuz?

Katılımcıların %30’unun Alışveriş sitelerini 
kullandıkları, %23’ünün Twitter ve Youtube si-
telerine girdikleri, %21’i ise Facebook kullanıcısı 
oldukları görülmektedir.

Tablo18 - S.17. Hangi internet sitelerine 
giriyorsunuz?

Facebook 21%

Twitter 23%

Youtube 23%

Moda sitelerini 10%

Alışveriş sitelerini 30%

Hiç birisini kullanmıyorum 8%

S18. İnternet ortamından alışveriş yapmayı 
güvenli buluyor musunuz?

Katılımcıların %73’ü internetten alışverişi güvenli 
bulmaktadır.

Tablo19 - S.18. İnternet Ortamından Alışveriş 
Yapmayı Güvenli Buluyor musunuz?

Evet 73%

Hayır 27%

S19. İnternet sitelerinden beğendiğiniz kıya-
fetleri alır mısınız?

Katılımcıların %73’ü internetten beğendiği kıya-
fetleri alacaklarını belirtmişlerdir.

Tablo20 - S.19. İnternet Sitelerinden 
Beğendiğiniz Kıyafetleri Alır mısınız?

Evet 73%

Hayır 27%

S20. Televizyon kanalları üzerinden satış yapan 
sistemlere üye misiniz?

Katılımcıların %82’si TV üzerinden satış yapan 
sistemlere üye değillerdir.

Tablo21 - S.20. Televizyon Kanalları Üzerinden 
Satış Yapan Sistemlere Üye misiniz?

Evet 18%

Hayır 82%

S21. Televizyon kanallarından alışveriş yapar 
mısınız?

Katılımcıların %83’ü TV üzerinden alışveriş 
yapmayacaklarını belirtmektedirler.

Tablo22 - S.21. Televizyon Kanallarından 
Alışveriş Yapar mısınız ?

Evet 17%

Hayır 83%

S22. İnternet, Televizyon ve Kapınıza gelen 
satıcılardan aldığınız ürün veya verilen hizmet 
konusunda sorun yaşadınız mı?

Katılımcıların %78’i belirtilen sistemlerden 
yaptıkları alışverişlerde herhangi bir sorun ya-
şamadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo23 - S.22. İnternet, Televizyon ve Kapınıza 
Gelen Satıcılardan Aldığınız Ürün veya Verilen 

Hizmet Konusunda Sorun Yaşadınız mı?

Evet 22%

Hayır 78%
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S23. İnternet, Televizyon ve diğer sistemlere 
bağlı satış kanallarından alışverişlerinizin 
ödemesini hangi yolla yapıyorsunuz?

Belirtilen sistemlerden yapılan alışverişlerde en 
sık kullanılan ödeme yöntemi kredi kartı olarak 
bulunmuştur.

Tablo24 - S.23. İnternet, Televizyon ve 
Diğer Sistemlere Bağlı Satış Kanallarından 

Alışverinizin Ödemesini Hangi Yolla 
Yapıyorsunuz?

Kredi kartı 43%
Kapıdan Ödeme “Nakit” 19%
Havale, EFT 27%
Diğer Yollarla 12%

Tablo25 - Giyim alışverişi ile ilgili görüşlerin sonuçları

Tamamen 
katılmıyorum

Kısmen 
katılmıyorum Kararsızım Kısmen 

katılıyorum
Tamamen 

katılıyorum Mean Standard 
Deviation

24.    Güzel Bir Kıyafet 
ya da Elbise Gördüğümde 
Dayanamam, İhtiyacım Olmasa 
da Hemen Alırım

13% 2% 2% 4% 79% 4,34 1,39

25.    Bütçem ve Param Olmasa 
da Hoşuma Giden Bir Kıyafet 
Gördüğümde O Kıyafeti Kredi 
Kartımla Alırım

70% 2% 3% 3% 21% 2,05 1,67

26.      Her Ay Bütçem Açık 
Veriyor 77% 1% 1% 4% 17% 1,85 1,58

27.      Kredi Kartlarına Her Ay 
Gelirimden Daha Fazla Ödeme 
Yapmak Zorunda Kalıyorum 

73% 2% 1% 4% 20% 1,98 1,65

28.      Kıyafet Alışverişlerini 
Hep Mutsuzken Yaparım 34% 1% 11% 4% 50% 3,36 1,81

29.      Kıyafet Alırken Diğer 
Kişi ve Kişilerin Beğenilerini 
Dikkate Alır ve Göz Önünde 
Bulundururum

73% 4% 2% 3% 18% 1,89 1,57

30.      İhtiyacım Olmasa 
Bile Kıyafet Almaktan Çok 
Hoşlanıyorum

39% 3% 9% 6% 43% 3,10 1,84

31.      Alışveriş Yapmak ve 
Kıyafet Almak Beni Daha 
Mutlu Ediyor

73% 4% 2% 2% 19% 1,90 1,59
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32.      Takip Ettiğim Marka 
ve Moda Trendlerini Hiç 
Kaçırmam, Çünkü Yeni 
Ürünlere Sahip Olmak Beni 
Mutlu Ediyor

73% 3% 1% 3% 20% 1,94 1,63

33.      Giyim ve Kıyafette 
Diğer Kişi ve Bireylerin 
Beğenilerini Kazanmak Beni 
Mutlu Ediyor

76% 2% 1% 3% 18% 1,86 1,58

34.      Moda ve Yeni Trend 
Ürünleri Takip Etmekten 
Hoşlanıyorum

68% 2% 3% 4% 23% 2,10 1,70

35.      İhtiyacım Olmamasına 
Rağmen Elimde Çok Sayıda 
Kıyafet Bulunmaktadır

38% 2% 5% 7% 49% 3,27 1,87

36.      Vitrin ve Mağaza 
İndirimlerini Duyduğumda 
veya Gördüğümde Hemen 
Giyecek Alırım 

71% 2% 2% 4% 22% 2,05 1,69

37.      Gezmek ya da 
Görmek Amacı ile Gittiğim 
Mağazalarda Satıcı Alışveriş 
Kararımı Etkiler ve Ürün 
Almamı Kolaylaştırır

71% 2% 1% 3% 24% 2,07 1,72

38.      Kendimi Mutsuz 
Hissettiğim Anda Kıyafet 
Alırım

43% 2% 6% 5% 44% 3,07 1,89

39.      Kıyafet Almak ve Yeni 
Kıyafet Ürünlerine Sahip 
Olmak Beni Çok Mutlu Ediyor 
;Çünkü Kendimi Bu Şekilde 
Motive Ediyorum

75% 3% 0% 2% 19% 1,88 1,59

40.      Kıyafet Alışverişlerimi 
Hep Mutluyken Yaparım 76% 3% 2% 1% 18% 1,81 1,55

41.      Bir Başarı Durumunda 
Kendimi Kıyafet alarak 
Ödüllendiririm

76% 3% 1% 3% 16% 1,80 1,52

42.      Mağazaların ve Satıcı 
Firmaların Bana Gönderdiği 
İndirim ve Yeni Kreasyonlar 
Alışveriş Tutumum Üzerinde 
Etkilidir, Çünkü Yeni Trendleri 
ve İndirimleri Hiç Kaçırmam

74% 3% 2% 5% 16% 1,86 1,55
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Hipotez1: Giyim ve tekstil alışverişi yapma sıklığı 
Yaş’tan bağımsızdır.

Asymp. Sig (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipo-
tezi ret edilmektedir. Dolayısıyla giyim ve tekstil 
alışverişi yapma sıklığı yaştan bağımsız değildir.

Tablo 26 - Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-
Square

77,050 25 ,000

Likelihood Ratio 89,026 25 ,000

Linear-by-Linear 
Association

8,101 1 ,004

N of Valid Cases 2596   

Hipotez2: Giyim ve tekstil alışverişi yapma sıklığı 
aylık hane halkı gelirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig (0,000)<0,005 olduğundan H0 
hipotezi ret edilmektedir. Dolayısıyla giyim ve 
tekstil alışverişi yapma sıklığı aylık hane halkı 
gelirinden bağımsız değildir.

Tablo 27 - Chi-Square Tests

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 129,228 35 ,000

Likelihood Ratio 135,909 35 ,000

Linear-by-Linear Association ,767 1 ,381

N of Valid Cases 2600   

Hipotez3: Yaş gruplarında giyim ve tekstil 
alışverişi yapma mekânları arasındaki farlılık 
anlamlı değildir.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipo-
tezi ret edilmektedir. Yaş gruplarında alışveriş 

yapma mekânları farklılık göstermektedir. 20 
yaştan küçük ve 21-30 yaş arasındaki gruplar 
diğer gruplardan anlamlı olarak farklı çıkmak-
tadırlar.

 Tablo 28 N Ortalama SS F     p Fark Tukey

S.3. Alışverişlerinizi 
Nereden Yaparsınız?

20- 506 1,976 1,179

32,29 0,00 1,2-3,4,5,6

21-30 1363 2,162 1,259

31-40 537 2,304 1,284

41-50 103 3,049 1,191

51-60 78 3,410 1,050

60+ 9 4,000 0,000

Total 2596 2,234 1,275
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Hipotez4: Medeni durum ile giyim alışverişine 
birileri ile çıkmak bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 
hipotezi ret edilmektedir. Medeni durum giyim 
alışverişini birileri ile yapmak bağımsız değildir. 

Tablo 29 - Chi-Square Tests

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 154,089 5 ,000

Likelihood Ratio 148,918 5 ,000

Linear-by-Linear Association 30,231 1 ,000

N of Valid Cases 2600   

Hipotez5: Yaş gruplarında giyim konusunda 
etkileyen materyaller arasındaki farklılık anlamlı 
değildir.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında giyim konusunda 
etkileyen materyaller farklılık göstermektedir. 50 
yaştan büyük katılımcılar daha genç gruplara göre 
farklı çıkmaktadırlar.

 Tablo 30 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.7. Giyim Konusunda Aileniz, 
Çevreniz ve Görsel İletişim 
Materyallerinden hangisi / 

hangileri etkiler?

20- 506 2,202 0,744

8,32 0,00 5,6-
1,2,3,4

21-30 1363 2,225 0,860

31-40 537 2,223 0,955

41-50 103 2,612 1,436

51-60 78 2,333 1,345

60+ 9 3,667 1,323

Total 2596 2,244 0,915

Hipotez6: Yaş ile internetin giyim alışverişini 
etkilemesi birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri (0,002)<0,005 olduğundan H0 
hipotezi ret edilmektedir. Yaş ile giyim alışverişinde 
internetin etkisi birbirinden bağımsız değildir.

Tablo 31 - Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 18,419 5 ,002

Likelihood Ratio 21,259 5 ,001

Linear-by-Linear Association 8,647 1 ,003

N of Valid Cases 2596   
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Hipotez7: Yaş ile giyim anlamında sanatçı veya 
örnek kişi takip etme birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 
hipotezi ret edilmektedir. Yaş ile giyim anlamında 
örnek alınan birilerinin olması bağımsız değildir.

Tablo 32 - Chi-Square Tests

 Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 243,167 5 ,000

Likelihood Ratio 238,411 5 ,000

Linear-by-Linear Association 208,560 1 ,000

N of Valid Cases 2596   

Hipotez8: Yaş güncel moda trendlerini takip etme 
konusunda anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında güncel moda 

trendlerini takip etme farklılık göstermektedir. 
30 yaştan küçük katılımcılar daha yaşlı gruplara 
göre farklı çıkmaktadırlar.

Tablo 33  N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.11. Güncel Moda ve Giyim Trendleri 
Sizi Etkiler mi?

20- 503 1,656 0,475

16,37 0,00 1,2-3,4,5,6

21-30 1363 1,578 0,494

31-40 537 1,732 0,443

41-50 103 1,845 0,364

51-60 78 1,833 0,375

60+ 9 2,000 0,000

Total 2593 1,645 0,479

Hipotez9: Yaş bir markayı takip etme konusunda 
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi ret 
edilmektedir. Yaş gruplarında marka takibi farklılık 
göstermektedir. 40 yaşından büyük katılımcılar 
daha genç gruplara göre farklı çıkmaktadırlar.
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Tablo 34 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.12. Sürekli Takip Ettiğiniz Bir 
Moda Markası Var mıdır?

20- 506 1,126 0,333

78,31 0,00 4,5,6-1,2,3

21-30 1363 1,211 0,408

31-40 537 1,315 0,465

41-50 103 1,709 0,457

51-60 78 1,833 0,375

60+ 9 2,000 0,000

Total 2596 1,257 0,437

Hipotez10: Yaş bir markayı takip etme konusunda 
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Meslek gruplarında kıyafet tarzı 

tercihi farklılık göstermektedir. Ev hanımı, Serbest 
meslek ve Diğer meslek grupları diğer bütün 
gruplardan tercihleri konusunda ayrışmaktadır.

 Tablo 35 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.13. Giyim ve Tekstil 
Konusunda Hangi Tarz 

Kıyafet Seçersiniz?

Doktor 51 2,157 1,461

13,32 0,00 4,5,8-
1,2,3,6,7

Öğretmen 397 2,549 1,293

Mühendis 208 2,274 1,115

Ev hanımı 333 2,775 1,306

Serbest meslek 1169 2,694 1,236

İşletmeci 296 2,466 1,173

Bankacı 66 2,727 1,210

Diğer 80 3,675 1,682

Total 2600 2,643 1,279

Hipotez11: Yaş bir markayı takip etme konusunda 
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında internet kulla-

nımı farklılık göstermektedir. 20 yaştan küçük 
katılımcılar ile 21-30 yaş arası katılımcılar farklı 
çıkmaktadırlar.
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Tablo 36 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.15. İnternet Kullanıyor 
musunuz?

20- 506 1,083 0,276

37,43 0,00 1-2

21-30 1363 1,056 0,230

31-40 537 1,153 0,360

41-50 103 1,320 0,469

51-60 78 1,321 0,470

60+ 9 1,667 0,500

Total 2596 1,102 0,302

Hipotez12: Yaş internetten alışveriş yapmayı 
güvenli bulma konusunda anlamlı bir farklılık 
yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında internetten alış-
veriş yapmayı güvenli bulma ortalamaları farklılık 
göstermektedir. 20 yaştan küçük katılımcılar ile 
21-30 yaş arası katılımcılar farklı çıkmaktadırlar.

 Tablo 37 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.18. İnternet Ortamından 
Alışveriş Yapmayı Güvenli 

Buluyor musunuz?

20- 506 1,178 0,383

66,02 0,00 1-2

21-30 1363 1,212 0,409

31-40 537 1,330 0,471

41-50 103 1,699 0,461

51-60 75 1,827 0,381

60+ 9 2,000 0,000

Total 2593 1,270 0,444

Hipotez13: Yaş internetten kıyafet alma konusunda 
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi ret 
edilmektedir. Yaş gruplarında internetten kıyafet 

alışverişi ortalamaları farklılık göstermektedir. 
20 yaştan küçük katılımcılar ile 21-30 yaş arası 
katılımcılar farklı çıkmaktadırlar.
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 Tablo 38 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.19. İnternet Sitelerinden 
Beğendiğiniz Kıyafetleri Alır 

mısınız?

20- 506 1,156 0,363

67,53 0,00 1-2

21-30 1363 1,219 0,414

31-40 537 1,320 0,467

41-50 103 1,660 0,476

51-60 75 1,867 0,342

60+ 9 2,000 0,000

Total 2593 1,267 0,442

Hipotez14: Yaş TV kanallarında satış yapan 
sistemlere üyelik konusunda anlamlı bir farklılık 
yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında TV kanallarında 
satış yapan sistemlere üyelik konusunda farklılık 
göstermektedir. 50 yaştan büyük katılımcılar daha 
genç katılımcılardan farklı çıkmaktadırlar.

 Tablo 39 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

S.20. Televizyon Kanalları 
Üzerinden Satış Yapan Sistemlere 

Üye misiniz?

20- 506 1,826 0,379

7,62 0,00 5,6-1,2,3,4

21-30 1363 1,788 0,409

31-40 537 1,860 0,347

41-50 103 1,883 0,322

51-60 78 2,000 0,000

60+ 9 2,000 0,000

Total 2596 1,821 0,383

Hipotez15: Yaş TV kanallarından alışveriş ko-
nusunda anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında TV kanallarından 

alışveriş yapma ortalamaları farklılık göstermek-
tedir. 21-30 yaş grubu diğer gruplardan farklı 
çıkmaktadırlar.
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 Tablo 40 N Ortalama SS F     p Fark Tukey

S.21. Televizyon 
Kanallarından Alışveriş 

Yapar mısınız ?

20- 506 1,850 0,358

6,21 0,00 2-1,3,4,5,6

21-30 1363 1,795 0,404

31-40 537 1,849 0,358

41-50 103 1,913 0,284

51-60 78 1,962 0,194

60+ 9 2,000 0,000

Total 2596 1,827 0,378

Faktör Analizi:

Faktör analizi dâhilinde likert ölçekle sorul-

muş 19 adet ifade incelemeye tabi tutulmuştur. 

Farklı denemeler sonucu bütün maddelerin 

analizde kalması sonucu doğrudan ve olumlu 
yönde etkilediği görülmüştür. Buna göre en 
son aşamada 19 ifade ile analize devam etme 
kararı verilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir;

Tablo 41 - KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,960
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 38726,347

df 171

Sig. ,000

Faktör analizinin uygunluğunu belirlemek üzere 

faktör analizi yapılmış ve yukarıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir. Bunun göre;  örneklemin fak-

tör analizine uygunluğunu ölçen KMO ölçütü 

0,960>0,6 çıkmıştır. Bu da örneklemin analize 

uygun olduğunu göstermektedir. Küresellik ölçüsü 

olan Bartlett ölçütü ise Sig (0,000)<0,05 oldu-

ğundan değişkenler arasında korelasyon olduğunu 
dolayısıyla faktör analizinin uygulanabileceğini 
göstermektedir. 

Toplam varyans açıklama tablosu incelendiğinde 
elde edilen 2 faktörün toplam varyansın %64’ünü 
açıkladığı görülmektedir. 
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Tablo 42 - Total Variance Explained

Component

Total
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 
Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

% of 
Variance

Cumulative 
% Total

% of 
Variance

Cumulative 
% Total

% of 
Variance

Cumulative 
%

 

1 10,121 53,269 53,269 10,121 53,269 53,269 9,442 49,693 49,693

2 2,100 11,054 64,323 2,100 11,054 64,323 2,780 14,630 64,323

3 1,082 5,693 70,016       

4 ,740 3,896 73,912       

5 ,569 2,996 76,908       

6 ,536 2,820 79,728       

7 ,499 2,625 82,354       

8 ,459 2,416 84,769       

9 ,398 2,097 86,867       

10 ,353 1,860 88,726       

11 ,334 1,759 90,485       

12 ,307 1,615 92,100       

13 ,272 1,431 93,531       

14 ,252 1,324 94,855       

15 ,230 1,210 96,065       

16 ,225 1,182 97,247       

17 ,203 1,071 98,318       

18 ,176 ,929 99,247       

19 ,143 ,753 100,000       

1. Faktör açıklama tablolarına bakıldığında elde 
edilen 2 faktörün şu şekilde olduğu görülmektedir. 

Faktör – Alıveriş yapmak keyiftir.

2. Alışveriş yapmak bir alışkanlık bir boş zaman 
aktivitesi haline gelmiştir. Alıveriş yapınca mutlu 
ve keyifli hissedilmektedir. Çünkü yeni kıyafetler 
almak kişileri motive etmektedir. Ancak sürekli 
alışveriş yapma durumunda katılımcıların bütçe 
dengesi bozulmaktadır. Çünkü kredi kartı ile 

ötelenerek yapılan alışveriş bütçede açık olmasına 
neden olmaktadır. 

Faktör – Alışveriş ruh halimin iyileşmesine 
yardımcı olur.

Ekstra kıyafete ihtiyacı olup olmaması katılım-
cının alışveriş tercihlerini değiştiren bir durum 
değildir. Kıyafet alışverişi mutsuz ve keyifsiz 
hissedildiği anlarda daha mutlu olabilmek için 
yapılan bir aktivite haline gelmiştir.



58

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 Jel Kodu: M

ID:71 K:02

Tablo 43 - Rotated Component Matrixa

 
Component

1 2

41.  Bir Başarı Durumunda Kendimi Kıyafet alarak Ödüllendiririm ,884  

42. Mağazaların ve Satıcı Firmaların Bana Gönderdiği İndirim ve Yeni Kreasyonlar 
Alışveriş Tutumum Üzerinde Etkilidir, Çünkü Yeni Trendleri ve İndirimleri Hiç 
Kaçırmam

,872  

36. Vitrin ve Mağaza İndirimlerini Duyduğumda veya Gördüğümde Hemen Giyecek 
Alırım 

,861  

39. Kıyafet Almak ve Yeni Kıyafet Ürünlerine Sahip Olmak Beni Çok Mutlu Ediyor ; 
Çünkü Kendimi Bu Şekilde Motive Ediyorum

,857  

40. Kıyafet Alışverişlerimi Hep Mutluyken Yaparım ,847  

32. Takip Ettiğim Marka ve Moda Trendlerini Hiç Kaçırmam, Çünkü Yeni Ürünlere 
Sahip Olmak Beni Mutlu Ediyor

,838  

37. Gezmek ya da Görmek Amacı ile Gittiğim Mağazalarda Satıcı Alışveriş Kararımı 
Etkiler ve Ürün Almamı Kolaylaştırır

,823  

33. Giyim ve Kıyafette Diğer Kişi ve Bireylerin Beğenilerini Kazanmak Beni Mutlu 
Ediyor

,808  

27. Kredi Kartlarına Her Ay Gelirimden Daha Fazla Ödeme Yapmak Zorunda 
Kalıyorum 

,808  

29. Kıyafet Alırken Diğer Kişi ve Kişilerin Beğenilerini Dikkate Alır ve Göz Önünde 
Bulundururum

,802  

31. Alışveriş Yapmak ve Kıyafet Almak Beni Daha Mutlu Ediyor ,791  

34. Moda ve Yeni Trend Ürünleri Takip Etmekten Hoşlanıyorum ,767  

26. Her Ay Bütçem Açık Veriyor ,731  

25. Bütçem ve Param Olmasa da Hoşuma Giden Bir Kıyafet Gördüğümde O Kıyafeti 
Kredi Kartımla Alırım

,655  

35. İhtiyacım Olmamasına Rağmen Elimde Çok Sayıda Kıyafet Bulunmaktadır  ,812

30. İhtiyacım Olmasa Bile Kıyafet Almaktan Çok Hoşlanıyorum  ,762

38. Kendimi Mutsuz Hissettiğim Anda Kıyafet Alırım  ,723

28. Kıyafet Alışverişlerini Hep Mutsuzken Yaparım  ,692

24. Güzel Bir Kıyafet ya da Elbise Gördüğümde Dayanamam, İhtiyacım Olmasa da 
Hemen Alırım

 ,462

Hipotez16: Yaş, “alışveriş keyiftir” görüşü üzerinde 
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Yaş gruplarında Alışveriş yapmak 

keyiftir görüşü ortalamaları farklılık göstermekte-
dir. 50 ve üzeri yaş grubu daha genç katılımcılara 
göre daha yüksek ortalamalara sahiptir.
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Tablo 44 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

Alıveriş yapmak keyiftir

20- 506 -0,294 0,793

62,03 0,00 5,6-
1,2,3,4

21-30 1359 -0,080 0,936

31-40 537 0,111 1,092

41-50 103 0,980 1,139

51-60 75 1,197 0,657

60+ 9 1,172 0,369

Total 2589 0,001 1,000

Hipotez17: Yaş, “alışveriş ruh halimin iyileşme-
sine yardımcı olur” görüşü üzerinde anlamlı bir 
farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipo-
tezi ret edilmektedir. Yaş grupları Alışveriş ruh 

halimin iyileşmesine yardımcı olur ortalama-
larında farklılık göstermektedir. 30-50 ve üzeri 
yaş grubu diğer yaş gruplarına göre farklılaş-
maktadır.

 Tablo 45 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

Alışveriş ruh halimin 
iyileşmesine yardımcı olur

20- 506 1,156 0,363

8,89 0,00 3,4-
1,2,5,6

21-30 1363 1,219 0,414

31-40 537 1,320 0,467

41-50 103 1,660 0,476

51-60 75 1,867 0,342

60+ 9 2,000 0,000

Total 2593 1,267 0,442

Hipotez18: Eğitim, “alışveriş keyiftir” görüşü 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Eğitim seviyelerinde Alışveriş 

yapmak keyiftir görüşü ortalamaları farklılık 
göstermektedir. Yüksekokul eğitimine sahip olan-
lar üniversite ve üzeri eğitime sahip olanlardan 
farklılaşmaktadır.
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 Tablo 46 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

Alıveriş yapmak 
keyiftir

İlköğretim 75 1,425 1,010

87,31 0,00 3-4,5

Lise 1135 0,194 1,170

Yüksekokul 438 -0,352 0,754

Üniversite 854 -0,239 0,656

Yükseklisans ya da 
Doktora 91 0,333 0,665

Total 2593 0,000 1,000

Hipotez19: Eğitim, “alışveriş ruh halimin iyileş-
mesine yardımcı olur” görüşü üzerinde anlamlı 
bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipotezi 
ret edilmektedir. Eğitim seviyelerinde Alışveriş 

ruh halimin iyileşmesine yardımcı olur görüşü 
ortalamalarında farklılık göstermektedir. Lise 
ve altı düzeyde eğitime sahip olanlar Lise üzeri 
eğitime sahip olanlardan farklılaşmaktadır.

 Tablo 47 N Ortalama SS F     p Fark 
Tukey

Alışveriş ruh halimin 
iyileşmesine yardımcı olur

İlköğretim 75 0,221 0,769

52,57 0,00 1,2-
3,4,5,6

Lise 1135 0,185 0,910

Yüksekokul 438 0,256 1,117

Üniversite 854 -0,373 0,964

Yükseklisans ya da 
Doktora 91 -0,224 0,923

Total 2593 0,000 1,000

Hipotez20: Gelir, “alışveriş keyiftir” görüşü 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipo-
tezi ret edilmektedir. Gelir seviyeleri Alışveriş 

yapmak keyiftir görüşü ortalamalarında farklılık 
göstermektedir. 3500 lira ve üzeri aylık gelire 
sahip olanlar daha düşük gelire sahip olanlardan 
farklılaşmaktadır.
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 Tablo 48 N Ortalama SS F     p Fark Tukey

Alıveriş 
yapmak 
keyiftir

500 TL ve 1000 TL 118 1,307 0,858

107,49 0,00 7,8-
1,2,3,4,5,6

1001 TL ve 1500 TL 636 0,543 1,177

1501 TL ve 2000 TL 1297 -0,358 0,766

2001 TL ve 2500 TL 378 -0,131 0,773

2501 TL ve 3000 TL 114 -0,131 0,605

3001 TL ve 3500 TL 37 0,546 0,612

3501 TL  ve 5000 TL 10 0,962 0,491

5001 TL ve Üzeri 3 -0,090 0,000

Total 2593 0,000 1,000

Hipotez21: Gelir, “alışveriş ruh halimin iyileş-
mesine yardımcı olur” görüşü üzerinde anlamlı 
bir farklılık yaratmamaktadır.

P değeri (0,000)<0,005 olduğundan H0 hipote-
zi ret edilmektedir. 1000 lira altı diğer gruplar-
dan farklılaşmaktadır.

 Tablo 49 N Ortalama SS F     p Fark Tukey

Alışveriş 
ruh halimin 
iyileşmesine 

yardımcı 
olur

500 TL ve 1000 TL 118 0,237 0,713

19,40 0,00 7,8-
1,2,3,4,5,6

1001 TL ve 1500 TL 636 -0,123 0,967

1501 TL ve 2000 TL 1297 0,183 1,020

2001 TL ve 2500 TL 378 -0,337 0,920

2501 TL ve 3000 TL 114 -0,328 0,957

3001 TL ve 3500 TL 37 -0,619 0,986

3501 TL  ve 5000 TL 10 0,159 0,597

5001 TL ve Üzeri 3 -0,196 0,000

Total 2593 0,000 1,000

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Araştırma 2600 kişi üzerinde yapılmış ve gü-

venirlik analizine göre anket güvenirliği yüksek 

seviyede çıkmıştır. Araştırmaya katılanların 

demografik profillerine bakıldığında 21-30 yaş 

arası, Evli, Lise mezunu, Aylık hane halkı geliri 

ortalaması 1500 liraya yakın ve Serbest meslek 

sahibi çıkmaktadırlar. 

Katılımcıların %22,7’si giyim alışverişini ihtiyacı 
oldukça gerçekleştirmekte, %21’inin alışveriş 
kararlarında İnternet ve TV önemli etken olarak 
bulunmaktadır. Alışveriş en çok AVM’lerden 
yapılmaktadır. %81’inin alışveriş için özel bir 
bütçesi olduğu ve bu bütçenin de 1000 ila 1500 
lira arası olduğu görülmüştür. Giyim alışverişinin 
çoğunlukla tek başına gerçekleştirilen bir aktivite 
olduğu bulunmuştur. Giyim alışverişindeki en 
önemli etken %68 ile çevre olarak belirlenmekte, 
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%89’u ise internet ve sosyal paylaşım sitelerinin 
alışverişlerine etken olduğunu söylemişlerdir. 
%67 oranındaki katılımcı örnek aldığı veya 
giyim stilini beğendiği bir sanatçı veya kişinin 
olduğunu söylemiştir. Katılımcıların modayı en 
çok televizyondan ve internetten takip ettikleri 
görülmektedir. %74’ü sürekli olarak bir giyim 
markasını takip ettiğini belirtmiştir. Modern 
tarzda kıyafetler en çok tercih edilen türler olarak 
çıkmıştır.  AVM’de dolaşmak alışveriş olmasa 
bile katılımcılar için önemlidir. %31’i alışveriş 
amaçlı olmasa bile haftada en az bir kez AVM’ye 
gittiğini belirtmiştir. 

Büyük oranda katılımcı internet kullanmaktadır. 
İnternet kullanımı ihtiyaç oldukça gerçekleşmek-
tedir. İnternette ise en çok Facebook, Twitter 
gibi sosyal paylaşım siteleri ziyaret edilmektedir. 
Katılımcıların %73’ü internetten alışverişi güvenli 
bulmakta ve internet sitelerinden beğendikleri 
kıyafetleri alacaklarını belirtmişlerdir.

İnternetten alışverişin yanında TV’den alışverişte 
mümkündür. %18’i TV’den alışveriş yapılabilen 
satış sistemlerine üye olduklarını belirtmişler-
dir. %17’si TV’den alışveriş yapabileceklerini 
belirtmişlerdir.

İnternet veya TV fark etmeksizin yapılan alışveriş-
lerden memnun kalma oranı %78’dir ve alışveriş 
en çok kredi kartı ile gerçekleştirilmektedir.

−	 Giyim ve tekstil alışverişi yapma sıklığı yaştan 
ve aile hane halkı gelirinden bağımsız değildir.

−	 Yaş gruplarında alışveriş yapma mekânları 
farklılık göstermektedir. 20 yaştan küçük ve 
21-30 yaş arasındaki gruplar diğer gruplardan 
anlamlı olarak farklı çıkmaktadırlar.

−	 Medeni durum giyim alışverişini birileri ile 
yapmak bağımsız değildir. 

−	 Yaş gruplarında giyim konusunda etkileyen 
materyaller farklılık göstermektedir. 50 yaştan 
büyük katılımcılar daha genç gruplara göre 
farklı çıkmaktadırlar.

−	 Yaş ile giyim alışverişinde internetin etkisi 
birbirinden bağımsız değildir.

−	 Yaş ile giyim anlamında örnek alınan birilerinin 
olması bağımsız değildir.

−	 Yaş gruplarında güncel moda trendlerini takip 
etme farklılık göstermektedir. 30 yaştan küçük 
katılımcılar daha yaşlı gruplara göre farklı 
çıkmaktadırlar.

−	 Yaş gruplarında marka takibi farklılık gös-
termektedir. 40 yaşından büyük katılımcılar 
daha genç gruplara göre farklı çıkmaktadırlar.

−	 Meslek gruplarında kıyafet tarzı tercihi farklılık 
göstermektedir. Ev hanımı, Serbest meslek ve 
Diğer meslek grupları diğer bütün gruplardan 
tercihleri konusunda ayrışmaktadır.

−	 Yaş gruplarında internet kullanımı farklılık 
göstermektedir. 20 yaştan küçük katılımcılar 
ile 21-30 yaş arası katılımcılar farklı çıkmak-
tadırlar.

−	 Yaş gruplarında internetten alışveriş yapmayı 
güvenli bulma ortalamaları farklılık göstermek-
tedir. 20 yaştan küçük katılımcılar ile 21-30 
yaş arası katılımcılar farklı çıkmaktadırlar.

−	 Yaş gruplarında internetten kıyafet alışveri-
şi ortalamaları farklılık göstermektedir. 20 
yaştan küçük katılımcılar ile 21-30 yaş arası 
katılımcılar farklı çıkmaktadırlar.
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−	 Yaş gruplarında TV kanallarında satış yapan 
sistemlere üyelik konusunda farklılık göster-
mektedir. 50 yaştan büyük katılımcılar daha 
genç katılımcılardan farklı çıkmaktadırlar.

−	 Yaş gruplarında TV kanallarından alışveriş 
yapma ortalamaları farklılık göstermektedir. 
21-30 yaş grubu diğer gruplardan farklı çık-
maktadırlar.

Yapılan faktör analizi sonucu iki adet faktör elde 
edilmiştir. Bunlar şu şekildedir.

1.Faktör: Alıveriş yapmak keyiftir.

Alışveriş yapmak bir alışkanlık bir boş zaman 
aktivitesi haline gelmiştir. Alıveriş yapınca mutlu 
ve keyifli hissedilmektedir. Çünkü yeni kıyafetler 
almak kişileri motive etmektedir. Ancak sürekli 
alışveriş yapma durumunda katılımcıların bütçe 
dengesi bozulmaktadır. Çünkü kredi kartı ile 
ötelenerek yapılan alışveriş bütçede açık olmasına 
neden olmaktadır. 

2.Faktör: Alışveriş ruh halimin iyileşmesine 
yardımcı olur.

Ekstra kıyafete ihtiyacı olup olmaması katılım-
cının alışveriş tercihlerini değiştiren bir durum 
değildir. Kıyafet alışverişi mutsuz ve keyifsiz 
hissedildiği anlarda daha mutlu olabilmek için 
yapılan bir aktivite haline gelmiştir.

Faktör analizi sonucu elde edilen bu iki faktör 
farklı demografik değişkenlere göre analiz edil-
miştir. Sonuçlar şu şekildedir.

−	 Yaş gruplarında Alışveriş yapmak keyiftir 
görüşü ortalamaları farklılık göstermektedir. 
50 ve üzeri yaş grubu daha genç katılımcılara 
göre daha yüksek ortalamalara sahiptir.

−	 Yaş grupları Alışveriş ruh halimin iyileşmesine 
yardımcı olur ortalamalarında farklılık göster-
mektedir. 30-50 ve üzeri yaş grubu diğer yaş 
gruplarına göre farklılaşmaktadır.

−	 Eğitim seviyelerinde Alışveriş yapmak keyiftir 
görüşü ortalamaları farklılık göstermektedir. 
Yüksekokul eğitimine sahip olanlar üniversite 
ve üzeri eğitime sahip olanlardan farklılaş-
maktadır.

−	 Eğitim seviyelerinde Alışveriş ruh halimin iyi-
leşmesine yardımcı olur görüşü ortalamalarında 
farklılık göstermektedir. Lise ve altı düzeyde 
eğitime sahip olanlar Lise üzeri eğitime sahip 
olanlardan farklılaşmaktadır.

−	 Gelir seviyeleri Alışveriş yapmak keyiftir 
görüşü ortalamalarında farklılık göstermek-
tedir. 3500 lira ve üzeri aylık gelire sahip 
olanlar daha düşük gelire sahip olanlardan 
farklılaşmaktadır.
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ÖZBEK MİLLİ DANSLARI ve MİLLİ GİYİMLERİ(*)

UZBEK NATIONAL DANCES and NATIONAL DANCE WEAR

Kürşad GÜLBEYAZ
Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü 

 

Özet: Özbek danslarının tarihine baktığımızda 
1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar inebilmekteyiz. 
Öncesi ya yok ya da bilinmemektedir. Dansların en 
belirgin özelliği anlatılmak istenilenin hareketlerle 
çok net bir şekilde anlaşılmasıdır. Çoğunlukla sözlü 
olması ve hareketlerin söz ile uyuşumlu en belirgin 
özelliktir. Özbek kültürü kendi içerisinde 4 bölgede 
toplanmaktadır. Bu fark şiveden giyime, danstan ya-
şantıya kadar kendini hissettirmektedir. Önceleri Rus 
kültürünün etkisi sonraları ise dinin etkisi ile erkekler 
genelde dans etmemektedir. Ama son 20 yıldır az da 
olsa erkekler dans etmektedir. Genel olarak erkek 
dansları hareketli ve hızlı, kadın dansları yavaş ve 
ahestedir. Bundan dolayı erkekle kadın birlikte çok 
az dans ederler. Danslarda eller veya kollar hiçbir 
şekilde bir başka oyuncu ile tutulmaz. Hareketler 
genelde ayakta yapılmakla birlikte çökmeli hareketler 
de vardır. Bunun yanı sıra çökerek yerde dans da edilir. 
Kol ve baş kullanımı ön plandadır. Ayak hareketlerinin 
herhangi bir anlamı veya dansa katkısı yoktur.

Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Özbek Milli Dansları, 
Dans, Folklor, Halk Oyunları.

(*) 8-12 Nisan 2009 tarihinde CID (International Dance Council) İstanbul 3. Uluslararası Dünya Dans Kongresinde 
sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.

Abstract: When we look at the history of Uzbek 
dances, we can go back until the first quarter of 
1900’s. Either pre doesn’t exist or it isn’t known. 
The most prominent feature of the dances is clearly 
understood with the desired actions that want to be 
given. It is generally oral and the most prominent 
feature is actions are compatible with speech. Uzbek 
culture in itself collected in 4 regions. This difference 
is felt in accent, clothes, dances to life. Initially the 
effect of Russian culture and later because of the 
effect of religion, men usually don’t dance. But the 
last 20 years men have been dancing. In general, 
male dances are lively and fast, women dances are 
slow and soft. Therefore men and women danced 
together very least. In dances, dancer’s hands or arms 
do not touch with other players. Movements often 
performed with standing and there are also bending 
movements too. Furthermore bending dancing is done 
on the floor. Using the arm and head is standing in 
to the front. There is no meaning or contribution to 
the dance movements of the foot.

Keywords: Uzbekistan, Uzbek National Dances, 
Dance, Folklore, Folk Dances.
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GİRİŞ 

Orta Asya ülkelerinden olan Özbekistan doğu ve 
güney doğuda Kırgızistan ve Tacikistan, güneyde 
Afganistan, batı ve güney batısında Türkmenistan, 
kuzey ve kuzey batıda Kazakistan ile komşudur. 
Başkenti Taşkent olan Özbekistan’ın toplamda 11 
ili olmakla birlikte Buhara, Semerkant, Naman-
gan, Fergana, Nukus, Hive, Hokand, Andican ve 
Urgenç önemli şehirleridir. Amuderya (Ceyhun) 
ile Siriderya (Seyhun) ırmakları arasında kalan 
toprakların büyük bölümünü içine alır.

Özbekistan’da farklı milletlerden insanlar ya-
şamaktadır. Rus, Ermeni, Alman, Çinli, Koreli, 
Ukraynalı, Tacik, Çingene gibi milletlerin yanı 
sıra Kırgız, Uygur, Dungan, Kazak, Türkmen, 
Kara Kalpak, Oğuz, Azeri, Meshet Türkleri, 
Başkurt, Çuvaş, Tatar gibi Türk boyları da uzun 
yıllardır yaşamaktadır. Özbekistan’da yaşayan 
gerek tüm Türk boyları gerekse diğer milletler 
kendi kültürlerini günümüzde dahi yaşamakta ve 
yaşatmaktadır. Özbek milli danslarının oluşumunda 
Rusların yanı sıra Uygur, Kara Kalpak, Afganistan 
Özbekleri, Kırgız ve Kazak Türklerinin de etkisi 
ve katkısı bulunmaktadır. 

Özbek danslarının bilinen tarihi 1935’li yılla-
ra uzanmaktadır. İlk Özbek dansçısı “Tamara 
Hanım”dır. Kendisi yetimler evinde büyüdüğü 
için soy ismi yoktur. Aslen Ermeni asıllıdır. Ama 
tamamen Özbek kültürüyle yetişmiştir. Tamara 
Hanım şarkı söylemekte, dans etmekte ve bale 
bilmektedir. Kendisi özellikle ordu (Rus Ordusu) 
mensuplarına şarkı söylemiş ve dans etmiştir. 
Tamara Hanım şarkı söylerken el ve kollarını 
kullanarak sözlerini hareketleri ile de desteklen-
miştir. Daha sonra “Mukarram Turgunbayevna”  
Tamara Hanım’ın bu hareketlerini alarak düzenle-

yip sahneye koymuştur. Böylece şimdiki “Özbek 
Biyi (Dansı)” ortaya çıkmıştır. Özbek danslarının 
bilinen ve kabul edilen kısa tarihçesi budur.

Özbekistan’da bölge kültürü vardır. Ülkede dans, 
şive, ağız, müzik ve diğer kültür öğeleri genel 
olarak 4 bölge üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 
ayırım Özbek danslarında da görülmektedir. 
Dansları ritim ve hareket açısından oynanış şekil-
lerine göre incelediğimizde 4 ana sınıfta toplamak 
mümkündür. Bunlar; Harezm Tarzı, Buhara Tarzı, 
Taşkent Tarzı ve Vadi (Fergana Vadisi) Tarzı. Bu 
tarzların kendilerine has havaları vardır. Başka 
kültürlerden olduğu kadar kendi içinde de birbir-
lerini etkilediği görülmektedir. Mesela Taşkent ve 
Vadi tarzı birbirine çok benzemektedir.

1. Harezm Tarzı: Bu tarz danslar ülkenin ba-
tısında yer alan Türkmen milli danslarından 
etkilenmiştir. Danslar hızlı, hareketli, ritmik ve 
biraz serttir. Kendisine özgü bir havası vardır. 
Genellikle erkekler tarafından oynanmaktadır. 
Ama günümüzde kadınlar da oynamaktadır. 
Kadın hareketleri erkeklere göre daha yumu-
şak olmasına karşın diğer tarzlardaki kadın 
hareketlerine göre daha serttir. Erkek oyunları 
ile kadın oyunları farklı değildir. Kadınlarla 
erkekler aynı oyunu oynamaktadırlar. Eller 
bileklerden silkelenerek kullanılır. Bedenin 
genel olarak belden üst tarafı daha yoğun 
olarak kullanılmakla birlikte vücudun her 
tarafı ile dans edilmektedir. Hareketler keskin 
değil daha yuvarlaktır. Hareket açısından ve 
vücudu kullanma açısından Türkiye’deki 
Trakya bölgesi karşılamaları ile benzerlik 
göstermektedir. Enerjiktir, coşkulu ve heye-
canlı oynanır.
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2. Buhara Tarzı: Ülkenin güney doğusunda yer 
alan Tacik milli danslarından etkilenmiştir. 
Bunun yanı sıra ülkenin kuzeyinde yer alan 
Kazak milli danslarından da etkilenmiştir. Yani 
Buhara tarzı danslar Özbek – Tacik – Kazak 
milli danslarının karışımı ile oluşmuştur di-
yebiliriz. Erkekler daha çok bu tarz oyunları 
oynarlar. Hareketler hızlı, hareketli, ritmik, 
ani, keskin ve kesik kesiktir. Hareketli ve 
ritmik olması bakımından Harezm ile yakınlık 
göstermekle birlikte aralarındaki en belirgin 
fark bu tarz oyunlarda hareketlerin keskin ve 
kesik olmasıdır. Vücudu keskin olarak öne – 
arkaya, aşağı – yukarıya atmalar, silkmeler 
vardır. Ayaklar sertçe yere vurularak oynanır. 
Vücudun her tarafı (ayak, baş, kol, beden) 
dansta kullanılır. Ellerde ritim vermesi amacı 
ile kaşık kullanılır. Eller bileklerden sallanarak 
kullanılır. Surhanderyalılar bu tarz oyunları 
biraz daha zıplayarak, daha coşkulu oynarlar.

3. Taşkent Tarzı: Bu tarz danslar yavaş, lirik ve 
klasiktir. Ağırlıklı olarak kol, baş ve mimik 
kullanılır. Ayakların bir önemi yoktur. Ayak-
lar sadece yürümek için ve yer değiştirmek 
için kullanılır. Bu yüzden gurup danslarında 
ayak birliğinin hiçbir önemi yoktur. Zaten 
kıyafetler de ayakları tamamen kapatmakta 
ve görülmesini engellemektedir. Günümüz 
dansları genel olarak Taşkent ve Vadi tarzında 
oynanmaktadır. Kadınlar tarafından oynanan 
bu tarz oyunları erkekler oynamazlar.

4. Vadi (Fergana Vadisi) Tarzı: Vadi tarzı 
danslar Buhara ve Harezm tarzı danslardan 
çok farklıdır. Bu tarzlar gibi başka danslar-
dan hiç etkilenmemiştir. Taşkent tarzı ile 
benzerlik gösterilir. Lirik, klasik ve yavaştır. 

Halk tarzı ve otantiktir. Kadınlar tarafından 
oynanır. Oyunları nazik, estetik, yumuşak ve 
ahestedir. Danslarda kollar ve eller ağırlıklı 
olarak kullanılır. Kol ve el kullanımını baş 
ve bakışlar desteklemektedir. Başın bir bü-
tün olarak kullanılmasının yanı sıra boyun 
sağa – sola götürülüp getirilerek de (gerdan 
kırarak) kullanılır. Kadınlar sözle anlatama-
dıklarını ellerle, kollarla ve baş hareketleriyle 
ifade ederler. Vadi tarzı oyunları çoğunlukla 
kadınların oynamasının yanı sıra erkekler de 
oynamaktadır. Ama erkeklerle kadınlar ayrı 
oynarlar, birlikte oynamazlar.

Özbek milli dansları (otantik) ile günümüz dansları 
gerek hareket açısından gerekse kıyafet açısından 
birbirinden çok farklı değildir. Otantik danslarda 
eskiye göre hemen hemen hiçbir değişikliğin 
olmadığı görülmektedir. Danslardaki hareketler 
genel olarak utangaçlık, hayâ, saflık anlamları 
üzerinedir. Hareketler eskiden daha sade iken 
günümüz danslarında daha karmaşık ve abartılı 
bir hal almıştır. Bunların yanı sıra hareketlerin 
içinde yazma ve ekleme hareketler de önemli 
bir yer tutmaktadır. Kıyafetler ise eskiden daha 
sade iken günümüzde çok daha süslü ve renkli 
bir hal almıştır.

Özbek dansları genellikle şarkı eşliğinde oynanır. 
Dansçılar hareketleri ile şarkıcıyı desteklerler. 
Şarkının sözleri ile dans örtüşmektedir. Kullanılan 
hareketlerin kesinlikle bir anlamı vardır. Anlam 
genel olarak kol, baş ve mimikle anlatılır. Kollar 
omuzlardan, dirsekten ve bilekten kullanılır. Özbek 
danslarında sözlü ve sözsüz oyunlar bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra sözlü dansların sözsüzlere göre 
daha çok kullanıldığı ise açıkça görülmektedir. 
Sözlü danslar iki şekilde icra edilmektedir. Bi-
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rinci şekil sözsüz kısımlarda dans edilir ve sözlü 
kısımlarda beklenilir. İkinci şekilde de hem sözlü 
kısımlarda hem de sözsüz kısımlarda dans edilir. 
Her iki şekilde de hareketler sözle uyum içinde 
olup sözde anlatılanlar hareketle anlatılıp söze 
hareketle karşılık verilmektedir. 

Özbeklerde kadın genel olarak evde oturmaktadır. 
İçinde kalan dertlerini, sevinçlerini hareketle, 
dansla aktarır. Dışarı çıkmak, okumak, gezmek 
gibi duyguları dansla anlatır. Mesela “Tanvar 
Dansı” bu tip duyguların anlatıldığı danslara 
tipik bir örnektir. Kadın hayalini dansa aktar-
mıştır ve dansla hayalini anlatmaktadır. Özbek 
danslarında ayakların bir anlamı yoktur. Sadece 
dansçıya yardımcı olur. Özbek danslarındaki 
hareketlerin anlamlarına gelince mesela ellerini 
kalbin üstüne koymak kalp; kolların içeriden 
dışarı doğru uzatmak içtenlik, samimiyet, kalbi 
açmak, kalpten demek anlamında; eli ile yüzünü 
kapamak utanmak anlamına gelmektedir. Ellerini 
vücuda doğru dıştan içe doğru çevirerek içeriye 
alıp çevirerek dışarı uzatmak gül; elleri yüzün 
kenarından yanaklardan aşağı kıvırarak baştan 
aşağı doğru indirmek utangaçlık; elleri göğsün 
üstünde birleştirmek dert, keder, muhabbet an-
lamına gelir. Gözler ile oynanılıyorsa görmek, 
kulakla oynanıyorsa duymak, ele bir şey alıp 
başa geçirmek ise başa fes tarzı bir şeyi giymek 
anlamına gelir. 

Özbek danslarında kollar asla bir diğer oyuncu 
ile tutunmazlar. Yan yana, karşılıklı, arka arkaya 
oynanabilir. Çökmeli hareketlerin yanı sıra, yere 
oturularak yerde dans da edilebilinir.

Özbek danslarında sahnede genel olarak kadınlar 
dans ederler. Sovyetler Birliği zamanında erkek 
dansı hiç yoktu. Erkekler ise sadece düğünlerde 

dans ederlerdi. Özbekistan bağımsızlığını ka-
zandıktan sonra Fergana, Andijan, Namangah 
bölgesinde Andijan Polkası gibi oyunlar erkekler 
tarafından oynanmaya başlamıştır. Bunu yanı sıra 
Harezm, Semerkant, Buhara bölgesinde ağırlıklı 
olarak erkekler dans ederler. Bu tarz oyunlar 
Harezm ve Buhara tarzı oyunlardır. Orijininde 
sahnede erkek dans etmemekle birlikte bu ayrım 
günümüzde değişime uğramıştır.

Eskiden İslamiyet’in dansa bir etkisi yokken gü-
nümüzde yoğun biçimde etkilediği görülmektedir. 
Bu yüzden erkek dansçıların sayısı yok denecek 
kadar azdır. Erkekler dans etmemekle birlikte 
günümüzde dahi modern giysilerinin üzerine bile 
başlarında “dobbı” (fes tarzı bir başlık) denilen 
milli giyimlerini kullanırlar.

Özbek danslarını genel olarak kadın – erkek ayrı 
oynamaktadır. Sebep olarak da kadın dansları daha 
yavaş ve yumuşak iken erkek dansları ise daha 
hızlı, hareketli ve sert olmasındandır. Bununla 
birlikte günümüzde erkeklerle kadınların birlikte 
Vadi tarzı oyunları oynadığı da görülmektedir.

Özbek danslarında grup dansı, solo dans ve düet 
danslar vardır. Bunların yanı sıra Türkiye’deki 
gibi köçek tarzı danslar da vardır.

Özbek danslarında yaş farkı yoktur. Yaşlısı da 
gencide aynı oyunu oynarlar. Bunun yanı sıra 
yaşlılar gençlere göre daha yavaş, ağır ve aynı 
tempoda giden oyunları ağırlıklı olarak oynarlar. 
Yaşlılar elbisenin kollarının uçlarını parmakları ile 
tutarak, kollarını baş ve göz seviyesine kaldırarak 
oynarlar. Hareketler daha yavaş ve sadedir.

Danslarda alet kullanımı az olmakla birlikte vardır. 
Kılıç, taş, ayna, sopa, sepet, testi gibi malzemeler 
dansta kullanılır. Oyun oynarken elde her hangi 
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bir çalgı aleti kullanılmaz. Sadece elde kayragaç 
ve şıkıldak (ritim vermesi için) kullanılabilir.

Özbek danslarında saz, tar, riçek, rubab, daire, 
ud, ındıkı, çeg, surney, kerney, trampet kullanıl-
maktadır. Surney, kerney ve trampet açık alanda 
kullanılırken diğerleri salon sazı olarak kapalı 
alanlarda kullanılmaktadır.

Günümüz Özbek danslarında kullanılan hareketler 
hocanın sahne anlayışı, görüşü ve stiline göre 
değişebilmektedir. Yani oyun kompozisyonu 
hocaya göre değişmektedir. Günümüzdeki sah-
neye alınan Özbek danslarının oluşumunu ve 
sahneye aktarılışını kısaca şöyle özetleyebiliriz. 
Öncelikle dansta kullanılacak müzik tespit edilir. 
Kullanılması düşünülen müziğin sözlü ya da 
sözsüz olmasının bir farkı ya da bir önemi yok-
tur. Bununla birlikte danslarda sözlü müziklerin 
tercihi sözsüz müziklerin kullanımına oranla çok 
daha fazladır. Müzik seçimi yapıldıktan sonra 
kullanılacak olan hareketlerin kompozisyonu üze-
rinde çalışılır. Müziğin yapısı, formu ve sözlerine 
uygun olan hareketler müzikle uyum sağlayacak 
şekilde sıralanır. Ve böylece dans ortaya çıkmış 
olur. Danslarda hocanın sahne anlayışı, görüşü ve 
stili ön plandadır. Yani oyundaki kompozisyon 
her hocaya göre değişmektedir. Aynı müzikle 
farklı danslar ortaya çıkabilmektedir. Danslarda 
kullanılan hareketler otantik veya yazma hareketler 
olabilir. Ama en önemli nokta her bir hareketin 
bir şeyi anlatması ve dansta geçen sözlerle uyu-
şum içerisinde olmasıdır. Otantiklik açısından 
bakıldığında ise hareketlerdeki en büyük fark 
sahneye alınırken eskiye göre bazen daha sade-
leştirilip ve kolay hale getirilmekle birlikte bazen 
de daha karmaşık hale de getirilebilinmektedir. 
Yani hoca kompozisyonuna göre yeni hareketler 

de üretilebilmektedir. Bu yeni üretilen hareketler 
ise var olan otantik hareketlerle aynı doğrultuda, 
yapıda ve formda olmaktadır.

Özbek danslarında taklitli oyunlar da bulunmak-
tadır. Konu hareket ve dansla anlatılır. Genel 
olarak kullanılan konular ünlü şairlerin, âşıkların, 
ozanların eserleridir. Alişer Neva-i, Babur gibi 
halk şairlerinin destanları dans olarak sahneye 
konulur. Pilla Dansı, Tavus Dansı, Çopan Dan-
sı, Ravşan – Zülhümar Dansı bu tip danslara 
örnek olarak verilebilir. Ravşan – Zülhümar 
dansı sevgiyi anlatmaktadır. Özbeklerin Leyla 
ile Mecnun’u diyebiliriz. Pilla dansında ise ipek 
anlatılmaktadır. Dansta kozayı açmaktan, ipeğin 
alınıp işlenmesi ve kumaş haline getirilmesine 
kadar olan tüm safhalar hareketle anlatılmakta-
dır. Çopan dansında elde bir sopa kullanılmakta 
ve çoban anlatılmaktadır. Tavus dansında elbise 
uzundur, geniştir. Kollar açılarak oynandığında 
oynayan kişi hareketleri ile “tavus kuşu”nu taklit 
etmektedir. Bu tip danslarla 1 – 1,5 saatlik bir 
performans sergilenebilmektedir. Kısaca dans 
tiyatrosu da diyebiliriz.

Köylerde düğünlerde oynanan oyunlarda bir 
değişim yoktur. Ama sahneye alınan danslarda 
değişim bariz bir şekilde göze çarpmaktadır. Özbek 
düğünleri bilinen düğünlerden farklıdır. Düğün 
birkaç gün sürmektedir ve herkes için sırayla 
farklı günler ayarlanır. Yani bir gün akrabalar için, 
bir gün arkadaşlar için, bir gün komşular için, 
bir gün kadınlar için ayrı düğün yapılmaktadır. 
Özbekistan düğünlerinde kadınlar ve erkekler ayrı 
yerde oynarlar. Kadınlar evin içinde erkekler evin 
dışında oynarlar. Kadınların dışarıda oynaması çok 
büyük ayıptır, günahtır. Bu yüzden evin içinde 
oynarlar. Kadınlar evde genellikle daire (büyük 
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def) eşliğinde dans ederler. Bir kadın daire çalar, bir 
başka kadın da söyler. Diğer kadınlar ise oynarlar 
veya el vurarak tempo tutarlar. Kadınlar düğüne 
dua ederek başlarlar, sonra şaka dansı yaparlar 
ve son olarak da oynarlar. Şaka dansında küçük 
bir kızı taklit eden bir kişi ortaya çıkar. Bu kişi 
başta dans etmeyi bilmemektedir. Düşe kalka bazı 
komik hareketler yapar. Diğer kadınlar da buna 
gülerler. Sonra bu kişi yavaş yavaş dans etmeyi 
öğrenir ve dans etmeye başlar. Bu dansa “Şaka 
Dansı” denmektedir. Özbek danslarında ateşle 
dans etmek yoktur. Sadece gelin damat evine 
getirildiğinde damat gelini omzuna atar (çuvalı 
omuzlar gibi) ve ateşin etrafında tur attıktan sonra 
eve götürür. Ateş sadece burada kullanılır.

Giyim tarzı olarak gençler ile yaşlılar arasında az 
da olsa farklılık vardır. Geleneksel Özbek giysileri 
“atlas” kumaştan yapılır. Bu kumaştan yapılan 
giysilerin özelliği asla yıkanmamasıdır. Çünkü 
yıkandığında bu kumaş deforme olur ve o elbise 
bir daha giyilemez. Bunun içindir ki günümüzde 
pek tercih edilmez. Bununla birlikte bayramlar-
da ve düğünlerde atlas kumaştan yapılmış milli 
giysiler gençler tarafından giyilmektedir. Gelin 
olan kızlar daha renkli ve süslü giysiler giyinirler, 
başları kesinlikle kapalıdır. Kadının evli olduğu 
başörtüsünden anlaşılmaktadır. Evlilerin başörtü-
leri oyalı ve boncuklu olur. Başlarında “dobbı” 
denilen bir tür yerel başlık vardır. Dobbılar süslü 
ve boncuklu olur. Fergana Vadisi dobbısı beyaz 
olur, üzerinde kuş ve çiçek motifleri bulunur. 
Bekârlar ise modern giysi giyinirler, başları ka-
palı olmaz. Giyimde kullanılan motiflerde eskiye 
göre bir değişiklik olmamasına karşın kullanılan 
kumaşlarda ve renklerde çeşitliliğin olduğu 
dikkat çekmektedir. Kostümler daha renkli ve 
gösterişli bir hal almıştır. Yaşlılar koyu renkli, 

gençler ise açık renkli giysi giyinirler. Yaşlılar 
beyaz başörtü takınmakla birlikte genelde siyah 
ve mavi renkli kumaşlar tercih ederler. Eskiden 
siyah “yas” rengi olduğundan yas tutmayanlar 
haricinde asla giyilmezdi. Ama günümüzde bu 
gelenekten uzaklaşılmış, siyah renk moda olmuş 
ve artık herkes tarafından giyilir olmuştur. Giyim-
de kullanılan motifler aynı zamanda binalarda, 
odalarda, camilerde yani hayatın her yerinde 
de kullanılmaktadır. Motiflerin köşeleri Kırgız 
motiflerinde olduğu gibi keskin değil Türkmen 
motiflerindeki gibi yuvarlaktır.

Özbek giyiminde takı ve aksesuarların önemli 
bir yeri vardır. Takılar büyük ve gösterişlidir. 
Boyuna takılan ve bele kadar uzanan zebigerdan, 
başa takılan tillakaş, bilezik, zıreg (küpe), yüzük, 
kulağı kapatan gedçek, çapraz olarak boyuna asılan 
çuntik (çanta), el ve ayak bileğine takılan şıldırak 
(Harezm ve Buhara tarzında) aksesuarlardan bir 
kaçıdır. Gözlere sürme çekilir, ele ve ayağa kına 
yakılır. Yüze herhangi bir süsleme veya boya 
yapılmamakla birlikte yüzün değişik yerlerine 
büyükçe “ben” ve “bitişik, kalın kaş” yapılmaktadır. 
Gelinler ve yaşlı kadınlar buruna hızma takarlar. 
Küpeler büyük, yuvarlak, püsküllü, uzun olur. 
Ortasında taş kullanılır. Yuvarlak olanlara “bal-
dak” adı verilir. İçe şifon fistan giyilir. Belden üst 
kısım vücuda yapışık, etek kısmı geniş, etek uçları 
fırfırlı, kollarının üst tarafı dar, dirsekten sonrası 
çok geniş veya yırtmaçla bileğe kadar açık olur. 
Şifon fistanın üstüne kadife fistan giyilir. Kadife 
fistan işlemeli olur, tek parça veya üç parça olarak 
kullanılır. Başörtülerinin uçları püsküllüdür. Alta 
“lazım” adı verilen şifondan veya atlas kumaştan 
ağı yukarıda şalvar tarzı dikilmiş bir giysi giyilir. 
Paçaları lastiklidir.
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Amaç: Türkiye’de Türk halk oyunları denildiğinde 
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında oynanan halk 
oyunları anlaşılmaktadır. Ülkemizde çok sayıda 
devlet, belediye veya özel konservatuarlar, der-
nekler, müzik bölümleri, halk oyunları bölümleri 
vardır. Bu konservatuvarlarda yer alan ve lisans 
eğitimi veren “Türk Halk Oyunları” bölümlerinde 
verilen eğitim repertuvarı da Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları ile sınırlıdır. Ancak bir kısmında maalesef 
Azeri Türkleri ve kısmen Balkan Türklerinin 
dansları ve müzikleri öğretilmekte, diğer Türk 
boy ve soylarının gerek dansları gerek müzikleri 
öğretilmemektedir. Bunun sebebi ise bu dans ve 
müziklerin bilinmemesidir. Bu şekilde verilen 
eğitimlerde de bunlar eksiklik olarak göze çarp-
maktadır. Bu çalışmada amacım bu eksikliğe dikkat 
çekmek, genel olarak da olsa Özbek Türklerine 
ait dans ve kıyafetleri tanıtmak, bilgi vermek bu 
eksikliğe dikkat çekmektir. Bu sayede bu eksikliğin 
giderilmesine bir katkı sunabilmektir.

Kapsam ve Sınırlılık: Çalışma tamamen Özbek 
dansları ve dans giyimleri ile sınırlıdır. Araştırma 
bizzat tarafımdan, bugün Kırgızistan sınırları 
içerisinde bulunan ama nüfus itibarı ile neredeyse 
tamamını Özbek Türklerinin oluşturduğu Oş 
şehrinde yapılmıştır. Çalışmanın Özbekistan’da 
yapılmamasının sebebi Özbekistan’daki yönetim 
sorunundandır. Oş şehri günümüz Kırgızistan 
sınırlarında olmakla birlikte ülkenin Özbekistan 
sınırında yer almakta ve nüfusun neredeyse tamamı 
Özbeklerden oluşmaktadır. Özbekistan’a giriş ve 
çıkışlar Özbekler için serbesttir. Şehre tamamen 
Özbek kültürü hâkimdir. Bu açıdan yapılan çalış-
ma Özbek kültürünü tamamıyla yansıtmaktadır.

Yöntem: Çalışma literatür taraması ve derleme 
yöntemi ile birebir görüşme tekniği kullanılarak 

yapılmıştır. Kaynak kişilerin tamamı Özbek asıllı 
olup, profesyonel dans veya bale eğitimi almış, 
devlet sanatçılığı yapan, dans eden, dans öğreten 
eğitmenler ve araştırmacılardan oluşmaktadır. Bu 
açıdan elde edilen bulgular doğru ve gerçekçidir.

SONUÇ

Günümüzde sahnelenen ve sahnede oynanan Öz-
bek milli danslarının başlangıcı 1930’lu yıllardır. 
Bilinen ilk dansçı tamamen Özbek kültüründe 
yetişmiş olan Ermeni Asıllı “Tamara Hanım”dır.

Farklı milletlerin ve Türk boylarının izleri Özbek 
danslarında görülmektedir. Bunun sebebi Özbe-
kistan’daki çok ulusluluktur.

Danslarda anlatılmak istenen konular tamamen 
hareketler ile anlatılmaktadır. Sözle oynanan 
oyunlarda hareketler ile sözlerin uyumlu olma 
zorunluluğu vardır. Oyun hareketlerinde Türki-
ye’deki halk oyunlarında olduğu gibi belirli bir 
sıralama yoktur. Dans hocası istediği gibi bir 
kompozisyon ve sıralama ile dansı çıkartır. Aynı 
müzikle çok farklı dansları izlemek mümkündür.

Özbek milli danslarını genel olarak kadınlar icra 
eder. Eskiden erkekler hiç dans etmez iken günü-
müzde erkek dansçılara da rastlanmakla beraber 
sayıları çok azdır. Kadın – erkek orijinalinde 
birlikte dans etmezler. Fakat günümüzde karma 
yani kadın – erkek birlikte oynanılan danslara da 
rastlanılmaktadır.

Kadın oyunları yavaş, lirik, aheste ve nazlı olurken 
erkek dansları sert, şiddetli ve hızlıdır. Danslarda 
oyuncular ellerini asla bir diğer oyuncu ile bir-
leştirmez, tutunmazlar. Grup, düet, solo danslar 
bulunmaktadır. Köçek tarzı oyunlar görülmektedir.



72

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül Yaz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2013 Jel Kodu: Y-Z

ID:70 K:151

Köy düğünlerinde kadınlar genellikle daire (büyük 
def) sazı eşliğinde oynarlar. Kapalı alanlarda ince 
saz kullanılırken açık alanlarda meydan sazları 
kullanılmaktadır. Danslarda alet (elde kaşık, mendil 
gibi) kullanımı çok yaygın değildir.

Geleneksel Özbek giysileri “atlas” kumaştan 
yapılır ve asla yıkanmaz. Yıkandığında bu kumaş 
deforme olur ve o elbise bir daha giyilemez. 
Bununla birlikte bayramlarda ve düğünlerde 
atlas kumaştan yapılmış milli giysiler gençler 
tarafından giyilmektedir.

Gelin olan kızlar renkli ve süslü giysiler giyinirler, 
başları kesinlikle kapalıdır. Evlilerin başörtüleri 
oyalı ve boncuklu olur. Kadının evli olduğu ba-
şörtüsünden anlaşılır. Bekârlar ise modern giysi 
giyinirler, başları kapalı olmaz.

Yaşlılar koyu renkli, gençler ise açık renkli giysi 
giyinirler. Yaşlılar beyaz başörtü takınmakla birlikte 
genelde siyah ve mavi renkli kumaşları tercih 
ederler. Eskiden siyah “yas” rengi olduğundan yas 
tutmayanlar haricinde asla giyilmezdi. Günümüzde 
ise bu gelenekten uzaklaşılmış, siyah renk moda 
olmuş ve herkes tarafından giyilir olmuştur.

Özbek motiflerin köşeleri Kırgız motiflerinde 
olduğu gibi keskin değil Türkmen motiflerindeki 
gibi yuvarlaktır.

Özbek giyiminde takılar büyük ve gösterişlidir. 
Küpeler büyük, yuvarlak, püsküllü, uzun olur ve 

ortasında taş kullanılır. Gözlere sürme çekilir, ele 
ve ayağa kına yakılır. Yüze herhangi bir süsleme 
veya boya yapılmamakla birlikte yüzün değişik 
yerlerine büyükçe “ben” ve “bitişik, kalın kaş” 
yapılmaktadır. Gelinler ve yaşlı kadınlar buruna 
hızma takarlar.
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EKLER

ÖZBEK DANSLARI POZİSYONLARININ ÇİZİMLERİ:1*

1*	 Fotokopiler R. KARİMOVA’nın 1979 Taşkent basımlı “Tansı Ansambliya Bahor” kitabının muhtelif 
sayfalarından alınmıştır.
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ÖZBEK DANSLARININ FOTOĞRAFLARI:2*

*  Fotoğraflar Kırgızistan Oş Şehrinde Özbek dansçılardan tarafımdan çekilmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI VE YAVAŞ İŞLETMECİLİK: 
ABD VE TÜRKİYE’DEKİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÜZERİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA1 

SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE AND SLOW BUSINESS: A 
COMPARATIVE RESEARCH ON FOOD AND BEVERAGE COMPANIES 

IN TURKEY AND USA

Ozan KAYA¹, H. Rıdvan YURTSEVEN²
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Y.O.

 

1 Bu makale, doktora tezi olarak hazırladığımız “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve Yavaş İşletmecilik: Karşı-
laştırmalı Bir Araştırma” başlıklı çalışmaya dayanmaktadır.

Özet: Küreselleşme sermayenin, düşünce biçimlerinin ve in-
sanların daha hareketli hale gelmesine neden olarak piyasaları 
daha rekabetçi konuma getirmiştir. Bu duruma paralel işletmeler 
daha yoğun rekabetin bulunduğu günümüz piyasalarında daha 
kısa zamanda, daha düşük maliyetli ve daha kaliteli ürünler 
üreterek yaşamlarını sürdürme çabasına girmişlerdir. Ancak 
Sanayi Devrimi sonrasında gelişen ve genişleyen küresel iş 
yapma anlayışı kapsamında olarak ortaya çıkan doğal, eko-
nomik ve kültürel problemler mevcut iş yapma anlayışının 
sorgulanmasını gerektirmiştir. İşletmelerin de süregelen rekabet 
ortamında geleneksel yaklaşımların artık geçerli olmayacağının 
farkına varmasıyla yeni yaklaşımlara yöneldiği ve işletmeleri 
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak yeni yöntemleri 
bulmaya ittiği söylenebilir. Bu kapsamda çalışmada Yavaş 
Yemek felsefesi temelinde geliştirilen yavaş işletmecilik an-
layışının işletme performanslarına etkisini anlamaya çalışan 
bir alan araştırması yapılmıştır.  Türkiye’de 206 ABD’de 228 
yiyecek içecek işletmesini kapsayan araştırmanın temel amacı 
işletmecilik anlayışına göre işletme performanslarının karşı-
laştırılmasıdır. Araştırma sonuçlarına daha yüksek yerel ürün 
ve tedarikçi kullanım oranına sahip olan, daha yüksek oranda 
bölgesel personel çalıştıran, sertifikaya sahip, menüde bölgesel 
yiyecek bulundurma oranının daha yüksek olduğu ve bölgeyi 
içselleştirmiş girişimcilerin işletmelerinin performanslarının 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu değişkenlerin 
günümüz rekabet koşullarında işletmelerin performanslarıyla 
yakından ilgili olduğu belirlenmiştir. İşletmecilik anlayışları 
bakımından işletmelerin performansları değerlendirildiğindeyse 
yavaş işletmecilik anlayışıyla yönetilen işletmelerin daha yüksek 
performansa sahip olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı, Yavaş 
İşletmecilik, Yavaş Yemek, İşletme Performansı

Abstract: Markets have become more competitive by affects 
of globalization on capital, ideas and people mobility. As pa-
rallel to this situation companies in today’s markets where the 
competition is more intense have engaged in efforts to sustain 
their lives by producing high quality products, in less time 
with lower cost. However, revealed ecological, economic and 
cultural problems which resulted from global business concept 
that developed and expanded after Industrial Revolution have 
required to existing business practices into question. In current 
competitive environment companies’ realized the useless of 
traditional approaches and they looked forward to find new 
approaches which will provide them sustainable competitive 
advantage. In this context, this study includes a field research 
to understand affects of slow business that developed basis 
on Slow Food movement to companies’ performance. Main 
purpose of field research which covers 206 food and beverage 
companies in Turkey and 228 in USA to compare performance 
of companies based on business approaches. The results of 
research; Companies which have higher local products and 
supplier utilization rate, companies which have higher rate 
regional staff, companies where has certificate, companies 
where have higher rate regional foods in their menus, and the 
companies where their entrepreneurs internalized the region 
have higher organizational performance than others. Therefore, 
in today’s competitive environment these variables were de-
termined as closely related to the performance of companies’. 
When companies’ performances compared by business appro-
aches, results show that slow business companies have higher 
performance than traditional business companies. 

Keywords: Sustainable Competitive Advantages, Slow Business, 
Slow Food, Organizational Performance.
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1. GİRİŞ

Geçtiğimiz son 30 yılda insan ve mekân bugüne 
kadar benzeri yaşanmamış ölçüde ve olağan dışı 
oranda gerçekleşen bir değişimle yüz yüze kal-
mışlardır (Knox, 2005). Kitle iletişim araçlarında 
ve genel olarak teknolojide yaşanan gelişmeler 
öncülüğünde ekonomik ve kültürel unsurların 
sınır tanımadan serbest dolaşır hale gelmiştir.  
Ekonomik ve kültürel küreselleşme olarak da 
ifade edilen bu durum hız dünyasını yaratmıştır. 

Bilgi çağı veya yeni ekonomi olarak adlandırılan 
günümüz çağdaş yaşamında hız, sosyal, kültürel 
ve ekonomik süreçlerin bütünde geçerli konuma 
gelmiştir. Sosyal ve kültürel ilişkiler,  ekonomik 
olaylar hız ekseninde gerçekleşmektedir. James 
Gleick (1999) günümüz dünyasını “her şeyin 
hızlandığı yer” olarak tanımlamaktadır. Kimi 
araştırmacılar ise bu durumun küresel ölçüde 
yaşanan kapitalist genişlemenin sonucu olarak 
ortaya çıktığını ifade etmektedirler (Knox, 2005). 
Zaman, küresel ekonomik sistemde önemli bir ma-
liyet unsuru olarak görüldüğünden hız, kaçınılmaz 
bir şekilde yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 
Hızlı dünya, insanları ve mekânları, uluslar arası 
endüstride, modern teknolojilerde,  uluslararası 
haberler veya olaylarda üretici ve tüketici olarak 
doğrudan ilgilendirir duruma gelmiştir. Bu bağ-
lamda küresel dünya, insanların ve mekânların 
sahip olduğu yerel değerleri öğüterek standart bir 
anlayış getirme çabasına dönüşmüştür.

Küreselleşme sürecinde, zaman ve mekâna ilişkin 
düşüncelerin modern yaşam gereği olarak yeniden 
yapılandırıldığı, toplumsal ve ekonomik işlevlerin 
ise “hız kültürü”  kapsamında değerlendirildiği 
bir gerçeklik olarak sunulduğunu görmekteyiz 
(Gottschalk, 1999). Günümüz dünyasında küresel-

leşmenin temel olarak üç alanda gerçekleşmekte 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu alanlar ekonomik, 
politik ve kültürel alanlardır. Ekonomik alanda 
yaşanan küreselleşme küresel pazarla ilgilidir,  
malların ve hizmetlerin üretimi, değiş tokuşu, 
dağıtımı ve tüketimini kapsayan bu alan devletin 
azalan işlevi ve serbest pazar ekonomisinin artan 
önemini gündeme getirmektedir. Politik alanda ise 
küreselleşme bağlamında ulusal sınırların zayıf-
lamasıyla diğer bir ifadeyle anlamsızlaşmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Küreselleşmenin yaşandığı son 
alan ise kültürel alanla ilgilidir. Bu alanda küre-
selleşmenin sonuçları yerel kültürler ve kimlikler 
olgusunu kapsamaktadır. Ekonominin, politika-
ların ve kültürün baskın bir yön (batı dünyası) 
hegemonyasındaki etkileşim sonucunda ortaya 
çıkan standartlaşma gerçeği dünya toplumlarının 
kullandıkları nesnelerin aynılaşmasına neden ol-
muştur.  Fast-food yemekler, coca-cola, internet 
teknolojisi (www), cep telefonları vb. dünyanın 
her yerinde geçerli ve bulunabilir konuma gel-
miştir.  Lipschutz (2002) bu hegamonik anlayışın 
temel hedefinin mevcut toplumu disipline edilmiş, 
homojen ve tüketerek farklılaşabileceğine inanan 
bireylerden oluşan bir topluma dönüştürme ça-
basında olduğunu ifade etmektedir. 

Yaşanan bu gelişmeler hem yaşadığımız dünyayı 
hem de küresel ürünlerle birlikte yerel kültürleri 
tehdit eder duruma gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler 
sürdürülebilirlik olgusunu gün yüzüne çıkarmıştır. 
Buna göre işletmeler  salt kar ve büyüme amaç-
larının bir yana bırakarak sürdürülebilir bir çevre 
ve ekonomik hayat için daha dikkatli davranmak 
zorunda kalmıştır. Bu bağlamda mevcut iş yap-
ma anlayışının ilk alternatiflerinden biri “Budist 
Ekonomi” modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Schumacher’in (1968: 1) küçük güzeldir (small is 
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beatiful) ilkesiyle oluşturduğu “Budist Ekonomi” 
modelinde ekonominin insan ve doğanın uyumuna 
dikkat çekmedir. Bu bağlamda Schumacher’e 
(1968) göre yerel kaynakların yerel ihtiyaçlar 
için üretilmesi bir zorunluluktur ancak bu şekilde 
kıt kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanaca-
ğını savunmaktadır. Benzer şekilde ekonominin 
çevresel ve sosyal konulardan bağımsız biçimde 
düşünülemeyeceğini ifade eden günümüzün yeni 
ekonomi yaklaşımında ise sürdürülebilirliğin sağla-
nabilmesi ve yaşam kalitesinin yükselebilmesi için 
yaşam tarzında, ekonomik ve sosyal sistemlerde 
köklü değişimlerin yapılmasının gerekli olduğu 
belirtilmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada ise öncelikli olarak rekabet 
ve rekabet avantajı kavramlarına, sürdürülebilir 
rekabet avantajı ve işletmelerin performansına 
değinilecektir. Daha sonra günümüzde iş yapma 
anlayışına bir alternatif olarak ortaya yavaş hareketi 
ve yavaş işletmecilik konularına irdelenecektir. 
Çalışmanın son bölümünde ise yavaş işletmecilik 
anlayışının işletmelerin performansına etkisini 
ölçmeye yönelik olarak, yavaş işletmecilik an-
layışını süreçlerine uygulayan ve uygulamayan 
işletmelerin performanslarını karşılaştıran bir alan 
araştırmasına yer verilmiştir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1. Rekabet ve Rekabet Avantajı Kavramları

Dünya pazarlarının küreselleşme eğilimi, tekno-
lojide yaşanan hızlı ilerlemeler, bilinçli tüketiciler 
gibi nedenler başta olmak üzere çeşitli unsurlar 
günümüz işletmeciliğini dinamik bir yapı içerisine 
sokmaktadır. İşletmeler için bu yapı içerisindeki 
en önemli sorun aynı ya da ikame ürünü üreten 
ve pazarlayan rakiplerle mücadele etmektir. İş 

dinamikleri değişmiş ve rekabetin yenilenen 
yüzü işletmeleri yeni arayışlara zorlamaktadır. 
İşletmelerin hayatta kalabilmesi rakiplerle rekabet 
etme zorunluluğunu, işletmelerin rekabet olgusu-
na büyük önem vermelerini ve rakiplerine karşı 
bazı rekabet avantajlarını elde etme çabalarına 
yöneltmiştir. Bu çabalar sonucu rekabet edebilme 
yeteneği yani rekabet avantajı kavramı ortaya 
çıkmış ve bunun artırılması çabaları günümüzde 
oldukça yoğunlaşmıştır. 

Rekabet sıkça kullanılan bir kavram olsa da ülke, 
işletme, grup ya da bireysel açıdan amaç farklı-
lıkları nedeniyle çok çeşitli anlamların yüklendiği 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet 
genel olarak, aynı üstünlükleri, aynı başarıları 
elde etmeyi amaçlayan ülkeler, gruplar, bireyler, 
işletmeler ve arasındaki yarışma ya da mücadele 
biçiminde ifade edilebilir (Gökdere, 1995: 40). 
Rekabetin amacı, daha çok güç ve kazanç elde 
etmektir. Bu nedenle rekabetin en çok uygulama 
alanı olarak iktisadi alanlar gösterilebilir (Beşirov, 
2007). İktisadi anlamda rekabet, daha elverişli 
fiyatlar, daha iyi satış koşulları ya da daha iyi 
kalitede mal ve hizmet üreterek, müşterilerini 
kendilerine çekmeye çalışan tüccar, ya da sanayici-
lerin karsılaştıkları durumlar olarak tanımlanabilir. 
Başka bir ifadeyle rekabet, işletmelerin varlığını 
sürdürmek ve başarılı olmak için rakipleriyle 
yaptığı yarıştır. Porter (1996) ise rekabeti farklı 
şekilde aktiviteler meydana getirecek ya da pa-
zardan büyük bir kar alabilmek için rakiplerden 
farklı aktiviteler gerçekleştirecek seçimler yapma 
işi olarak tanımlamaktadır. Buna göre işletmeler 
içinde faaliyet gösterdikleri sektörde başarılı ola-
bilmeleri için geliştirdikleri rekabet stratejisiyle 
diğerlerine göre fark yaratması gerekmektedir. 
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Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere rekabet 
içinde bulunulan koşullarda rakipleri yenmek ya 
da rakiplere nazaran ön planda bulunmak üzerine 
kuruludur. Ancak De Bono (1996) günümüz iş 
dünyasında rekabeti her ne kadar ayakta kalma-
nın temel çizgisi olarak gösterse de rekabetin tek 
başına yeterli olmayacağını belirtmektedir. Bu 
bağlamda işletmelerin başarıya ulaşmaları için 
rekabeti aşarak rekabet üstü olması gerektiğini 
belirtmektedir.  

Diğer bir ifadeyle işletmelerin diğer işletmeler 
karşısında sunmuş oldukları ürünler sayesinde 
rakiplerin, potansiyel müşterilerin, işletmenin 
sahip ve ortaklarının gözünde oluşturduğu maddi 
ve manevi üstünlükler sağlaması gerekmektedir 
(Lynch, 1997).  Bu durum işletmelerin rakiplerine 
nazaran bir takım avantajlarının olması gerektiği 
gerçeğini gün yüzüne çıkarmaktadır. Rekabet avan-
tajı olarak isimlendirilen bu olguyla açıklamaya 
yönelik olarak ekonomistler, sosyologlar ve yöne-
tim bilimciler farklı yaklaşımlar geliştirmişlerdir 
(Barney, 1991).  Örneğin Zahra ve Das (1993)  
rekabet üstünlüğünü kaynak kullanım şekliyle 
rakipler karşısında elde edilen eşsiz konum olarak 
tanımlamıştır. Dröge, vd. (1995) rekabet üstünlü-
ğünün beceri ya da kaynaklardaki üstünlüklerle 
ve performans çıktılarındaki üstünlüklerle ilgili 
olduğunu ifade etmiştir. Rekabet olgusundaki temel 
öğe rakiplerdir.  Bu nedenle rekabet üstünlüğü,  
stratejik bir grup, belirli bir pazar ya da sektörde 
yer alan rakipler karşısında elde edilen üstünlük 
olarak tanımlanabilir (Hu, 1995). Okumuş (2002)  
“bir işletmenin, diğer işletmeler karşısında sunmuş 
olduğu mal ve hizmetler sayesinde rakiplerin ve 
potansiyel müşterilerin gözünde eriştiği maddi ve 
manevi üstünlükler” olarak ifade edilmektedir. 
Barney (1991) ise rekabet avantajını mevcut 

ya da potansiyel rakipler tarafından eş zamanlı 
olarak uygulanamayan değer yaratan stratejiler 
olarak belirmektedir. Bu noktada Barney (1991) 
rekabetin sadece mevcut rakipleri değil, gelecekte 
herhangi bir tarihte sektöre girmeye hazır potansiyel 
rakipleri de kapsadığı üzerinde durarak rekabet 
avantajı kavramını geliştirmiştir. Tanımlardan da 
anlaşılacağı üzere rekabet avantajı çok boyutlu bir 
yapı sergilemektedir ve işletmeler için yaşamsal 
öneme sahiptir. Bu nedenle işletmelerin rekabet 
avantajını elde etmesini ve sürdürmesini sağlayan 
faktörler üzerine yapılan araştırmalar her geçen 
gün artmaktadır. 

2.2. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı ve İşletme 
Performansının Ölçümü

Rekabet sadece mevcut rakipleri değil, gelecekte 
herhangi bir tarihte sektöre girmeye hazır potan-
siyel rakipleri de kapsar. Dolayısıyla bir işletme 
mevcut ve potansiyel rakiplerinden herhangi biri 
tarafından eş zamanlı olarak uygulanmayan, değer 
yaratan bir strateji uyguladığında ve diğer firmalar 
bu stratejinin avantajlarını kopyalayamadıklarında 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlar (Barney, 
1991). Rekabet avantajının sürdürülebilmesi reka-
bet avantajlarına odaklanmayı gerektirir. Rekabet 
avantajına odaklanmak da ancak değer yaratan 
stratejiler sayesinde elde edilir (Senge, 1993). 

Artan rekabet ortamı işletmeleri sürdürülebilir 
rekabet avantajı sağlayacak yöntemleri bulmaya 
itmektedir. Buna paralel olarak literatürde işletme-
lerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamasına 
yönelik farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Hannan 
ve Freeman (1977), Pfeffer ve Salancik, (1978) 
ve Porter (1980) çevresel faktörler üzerinde du-
rurken Galbraith ve Kazanjian (1986) ve Prahalad 
ve Hamel (1990) işletmenin içsel yetenekleri 
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üzerinde durmuşlardır. Sürdürülebilir rekabet 
avantajı yaratılmasında işletme içi ve işletme 
dışı faktörler kritik öneme sahip olduğundan 
ikinci teorinin kaynak temelli yaklaşım altında 
toplandığını görmekteyiz (Barney, 1991; Kaleka, 
2002). Ancak kaynak temelli yaklaşımın ekolojik 
çevre ve yerel toplum gibi unsurları sistematik 
olarak kapsam dışında bıraktığını görmekteyiz 
(Hant, 1995).  Bununla birlikte, literatürde mevcut 
sorunlara yönelik olarak geliştirilen ekolojik örgüt 
ve yeşil işletmecilik kavramları da işletme içi ve 
işletme dışı unsurlara bütüncül ele alamamaktadır. 

Sürdürülebilir rekabet avantajı ve işletme performansı 
karmaşık bir ilişkiyi barındıran iki farklı yapıdır. 
Bununla birlikte, literatürde yapılan çalışmalar 
rekabet avantajı ve işletme performansı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır 
(Bowen ve Ostroff, 2004). 

İşletmelerin performansının ölçümü çoğu teorik 
ve ampirik çalışmanın konusu olmuştur. Örneğin 
1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında işletmelerin 
performansının ölçümüyle ilgili yapılan çalışmalarda 
ortak bir paydaya ulaşılamamıştır (Dalton, vd., 
1980). İşletmelerin performansına ilişkin yaşanan 
anlaşmazlığın temel olarak performans değerlen-
dirme kriterlerinin belirlenmesi, bu kriterleri ve 
değerlendirmeyi kimin yapacağı ve işletmelerin 
özelliklerinin ve diğer değişkenlerin performansa 
olan etkisi konusunda olduğunu görmekteyiz 
(Hannan, vd., 1976). Günümüzde de işletme 
performansını ölçebilmek amacıyla çok farklı 
kriterler kullanılmaktadır (Lin ve Tseng, 2006). 
Araştırmacılar bu tür çalışmalarda genellikle sub-
jektif ölçütler yerine objektif ölçütler kullanmak 
isteseler de objektif performans verisi işletmelerin 
bu bilgileri paylaşmadaki isteksizliğinden dolayı 

genellikle ulaşılabilir olmadığını ifade etmektedirler 
(Madu, vd., 1996). Performansla ilgili finansal 
değerlerse ulaşılabilir olmasına rağmen çok zaman 
denetlenmedikleri için güvenilir olmayabiliyor-
lar (Lin ve Tseng, 2006).  Dolayısıyla yapılan 
çalışmalara baktığımızda genel olarak işletme 
performansının algılamaya dayalı ölçümlerinin 
kullanıldığını görmekteyiz. Hester’in (2005) de 
belirttiği gibi algılanan işletme performansı bir 
örgütün çalışanlarının kendi işletmelerinin belli 
alanlardaki durumunu aynı sektördeki diğer işlet-
melerle kıyaslamaları şeklinde gerçekleşmektedir

2.2. Yavaş Hareketi ve Yavaş İşletmecilik Anlayışı

Carlo Petrini ise 1986 yılında Roma’ya bir fast-
food restoranın açılmasını protesto edip yavaş 
yemek (slow food)  hareketi başlatarak küresel 
dünyanın getirdiği bu tehditlere karşı etnik ve 
yerel mutfakları korumak, doğal ve özgün üretimi 
insanlara tanıtmayı amaçlamıştır (www.slowfood.
com). 1989 yılında uluslararasılaşarak tüm dünyanın 
dikkatini çeken Yavaş Yemek Hareketi iyi, temiz, 
adil, yerelleşme, paylaşma ve sürdürülebilirlik gibi 
temel kavramlar üzerinde faaliyet göstermektedir.

Günümüzde 132 ülkeden 100.000’i aşkın üye 
sayısı, kendi üniversitesi, düzenledikleri konfe-
ransları ve 1003 yerel birliktelikle yavaş yemek 
hareketi eko-gastronomi noktasının ötesinde “ya-
vaş hareketine” dönüşmüştür. Günümüze yavaş 
yemek, yavaş ev, yavaş seyahat, yavaş işletmecilik 
olarak gelen yavaş anlayışının temelinde zaman, 
mekân, ekolojik denge ve yerel ekonominin ve 
kültürün korunması yatmaktadır.

Yavaşlık çeşitli araştırmacılar tarafından farklı 
konularla ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda ya-
vaşlık, yöresel yemeklerin ve yemek kültürünün 
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korunmasıyla (Macduff, 2006), sürdürülebilir 
tüketimin sağlanmasıyla (Merrett, Maakestad 
ve Mclaughli, 2008), yerel kalkınma yaptığı 
katkılarla (Pietrykowsk, 2004) ve şehir tasarımı 
ve planlamasıyla ilişkilendirilmiştir (Pink, 2007). 
İşletmecilik bağlamında ise yavaşlık ilk olarak 
Ward, vd., (2001) tarafından ele alınmıştır. Araştır-
macılar çalışmalarında iş yaşamı temposunda Bilgi 
(Knowledge) ve Enformasyon (Information) işleri 
bağlamında işletmelerde yavaşlığın yeri üzerinde 
durmuşlardır. Marsh (2005) ise işletmeler için 
sürdürülebilir çalışma biçimi oluşturulmasında 
sosyal zamanın, ritmin, zaman oryantasyonu-
nun ve zaman algılamasının yüksek olduğu 
yavaş işletmeciği en uygun yöntem olduğunu 
vurgulamıştır. İşletmelerde yavaşlığın önemini 
belirten bu çalışmalarda genel olarak işletme içi 
uygulamalarda ve sadece zaman boyutuyla ele 
alındığını görmekteyiz.

1990 sonrasında dünyada hüküm süren iş yapma 
anlayışına paralel olarak ortaya çıkan doğal ve 
sosyo-ekonomik sorunlar mevcut iş yapma an-
layışının sorgulanmasını gerektirmiştir. Çünkü, 
yaşanan gelişmeler hem yaşadığımız dünyayı 
hem de küresel ürünlerle birlikte yerel kültürleri 
ve ekonomileri tehdit eder duruma gelmiştir. 
Yerel ve uluslar arası toplumun duyarlılıklarının 
artması sürdürülebilirlik olgusunu gün yüzüne 
çıkarmıştır. Buna göre işletmeler salt kar ve büyü-
me amaçlarının bir yana bırakarak sürdürülebilir 
bir çevre ve ekonomik hayat için daha dikkatli 
davranmak zorunda kalmıştır.  Bu bağlamda 
ortaya çıkan yavaş işletmecilik anlayışı yavaş 
yemek felsefesinin temelini oluşturan iyi, temiz ve 
adil anlayışını işletme içi (çalışanlar, hissedarlar) 
ve işletme dışı (müşteriler, tedarikçiler, toplum, 
çevre, devlet) faktörlere konumlandırmaktadır. 

Bu şekilde yerel ekonomilerin desteklenmesi, 
yerel değerlerin kullanılması, ekolojik çevrenin 
korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, 
toplumun ve müşterilerin tatmininin sağlanması 
gibi konularda işletmelere yön vermesi açısından 
önem arz etmektedir (Yurtseven ve Kaya, 2010).

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Karşılaştırmalı bir nitelik taşıyan bu araştırma-
nın temel amacını yavaş işletmecilik anlayışını 
çerçevesinde faaliyet gösteren ve göstermeyen 
işletmelerin performansları arasındaki farkı ortaya 
çıkarmak oluşturmaktadır. Alan araştırması yavaş 
işletmecilik anlayışıyla kapsamında işletme faa-
liyetlerini sürdüren ve sürdürmeyen işletmelerin 
performanslarını karşılaştırmak üzerine kuruludur. 
Bu nedenle araştırmanın kapsamını Yavaş Yemek 
Amerika’ya (Slow Food USA) bağlı bulunan 
yerel topluluklar (Convivia) tarafından yavaş 
yemek anlayışıyla üretimlerini gerçekleştirdikleri 
nedeniyle önerilen yiyecek içecek hizmeti veren 
işletmeleri ve Türkiye’de faaliyet gösteren Turizm 
İşletme Belgeli 1. Sınıf Turistik Restoranlar oluş-
turmaktadır.  Sayısal olarak ana kütle Türkiye’de 
410 (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/belge/1-91521/
turizm-isletmesi-belgeli-turizm-tesisleri-bilgileri-
yay-.html) Amerika Birleşik Devletlerindeyse 
(ABD) 528 işletmeyi (http://www.slowfoodusa.
org/index.php/local_chapters) kapsamaktadır. Buna 
göre araştırmanın evrenini toplamda 939 işletme 
oluşturmaktadır. Uygulama sonunda Türkiye’den 
206 ABD’dense 228 kullanılabilir anket formuna 
ulaşılmıştır. Böylece 434 işletmeden oluşan bir 
örneklem elde edilmiştir. Bu örneklem ana kütleyi 
% 46,21 oranında temsil ettiği görülmektedir. 
Örneklem büyüklüğünün %5 hata payı ve %5 
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güven düzeyinde yeterli olduğu görülmektedir 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 49-50).

3.2. Veri Toplama Aracı

Çalışmada organizasyon performansını ölçebilmek 
için kullanılan kriterler beş ana grupta toplanmıştır 
(Shaw ve Prennushı, 1999; Hester, 2005; Lin ve 
Tseng, 2006). Bu göre işletmeler çalışanlar, finan-
sal, örgütsel, tüketiciler ve toplumsal performans 
boyutlarıyla değerlendirmeye alınmıştır. İşletme 
performansını değerlendirme ölçeği toplamda 27 
ifadeyi kapsamaktadır. Anket formunu cevapla-
yanlardan kendi işletmelerinin performansının 
aynı işi yapan diğer işletmelerle kıyaslanmasına 
dayalı olarak cevaplamaları istenmiştir. Buna 
göre derecelendirme : “1= Rakiplerden çok daha 
kötü/düsük; 2= Rakiplerden daha kötü/düsük; 3= 
Rakiplerle aynı; 4= Rakiplerden daha iyi/yüksek; 
5= Rakiplerden çok daha iyi/yüksek” şeklindedir.

İşletme performansını değerlendirme ölçeğinin yanı 
sıra anket formunda işletmenin ve girişimcinin 
özellikleriyle tedarik süreçlerindeki tercihlerini 
belirlemeye yönelik 11 soru yer almaktadır. Anket 
formu, ön-test amacıyla İstanbul Sultanahmet 
bölgesindeki 12 restorana gönderilmiştir. Seçilen 
restoranların Türkiye’deki ana kütlede yer alan 
işletmelerle benzer özellik taşımasına dikkat 
edilmiştir. Benzer şekilde ABD’de de Seattle’ın 
kırsal bölgelerinde yer alan geleneksel 12 restorana 
uygulanmıştır. Seçilen restoranların ABD’deki 
ana kütlede yer alan işletmelerle benzer özellik 
taşımasına dikkat edilmiştir. Yapılan ön-test sonu-
cunda anket formunda anlaşılmayan ya da yanlış 
anlaşılan her hangi bir madde bulunmamıştır. 
Cevaplayanları verdiği tepkiler kapsamında sadece 
küçük şekilsel değişiklikler yapılarak ankete son 
şekli verilmiştir.

Ön-test sonucundaki yapılan değişikliklerle Türkçe 
ve İngilizce dillerinde geliştirilen anketin örnek-
leme uygulanması Şubat 2010 başlamış ve Nisan 
2010 tarihinde bitirilmiştir. Araştırmanın Türkiye 
bölümünde Turizm İşletme Belgeli 1. Sınıf Tu-
ristik Lokantaların yoğun olarak bulunduğu (259 
işletme) İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yüz 
yüze yöntemiyle, zaman ve maliyet kısıtı nede-
niyle diğer illerde telefon, e-mail ve fax yoluyla 
uygulanmıştır. Araştırmanın ABD bölümündeki 
işletmelereyse anket formu elektronik ortamda 
gönderilerek anketi yanıtlamaları istenmiştir. 
Bu noktada daha çok tepki elde edebilmek için 
işletmelerin bağlı bulundukları yerel topluluklarla 
(Convivia) diyoloğa geçilmiş ve kimi bölgelerde 
işletmelere anket yerel topluluk yetkilileri tara-
fından gönderilmiştir.

3.3. Araştırmanın Hipotezleri

Küreselleşme dinamikleriyle tanımlanan günü-
müz pazar ekonomisi, sürdürülebilirlik ve refah 
açısından sınırlandırılmıştır. Merkezileşen üretim 
süreçlerinin yarattığı olumsuz sonuçlar günümüz 
tüketicilerinin dikkatini çekmekte ve kendilerine 
alternatif yollar aramaktadırlar. Bununla birlikte 
geleneksel iş yapma anlayışındaki karlılık tanımı 
işletmenin temel faaliyetleri dışındaki eylemleri 
maliyetleri arttırdıkları için zarara yol açan unsurlar 
olarak görmektedir (Fineman, 2001). Dolayısıyla 
geleneksel iş yapma anlayışın sahip yöneticiler 
genellikle ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel 
sürdürülebilirliğe yönelik eylemleri itici ve sorun 
yaratıcı unsurlar olarak görmektedirler (Fineman, 
2001, Gallarotti, 1995). Oysaki toplumsal yapı 
içerisinde karşılıklı etkileşimin artması, işlet-
melerin toplumsal kaynakları kullandıklarının 
bilincine daha fazla varmış olmalarını gerektir-
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mekte ve işletmelerin topluma karşı ekonomik 
sorumluluklarının yanında sosyal, çevresel ve 
kültürel dokuya sorumluluklarının da artmasına 
yol açmaktadır. Örneğin günümüz işletmelerinin 
sosyal sorumluluklarının artmış olması, işletmelerin 
ekonomik faaliyetlerini, bir takım sınırlamalar 
içerisinde yerine getirmelerini gerekli kılmaktadır 
(Erbaşlar, 2007). 

İşletmelerin sahip olduğu yerel değerler ve işletme 
performansı arasında pek çok ortak nokta bulun-
maktadır. Buna göre yöresel ürün ve tedarikçi 
kullanımı hem taşıma maliyetlerinin azaltılması 
yönünden finansal performansı hem de taşımacılık 
nedeniyle oluşacak korbon salınımını engellemesi 
yönünden çevresel performansı olumlu yönden 
etkilemektedir. Ayrıca çoğu araştırmacı ve uy-
gulayıcı insan kaynakları yönetimi stratejisinin 
kurumsal başarıyı belirleyici rolü olduğunu 
belirtmektedir. Literatürde bölgesel çalışanların 
bağlı bulundukları işletmeye sayısız faydası ol-
duğu ifade edilmektedir (Lam and Yeung, 2010). 
Bölgesel çalışanlar sahip oldukları yerel bilgi ve 
tecrübeyle değerli bir kaynak olarak görülmekte 
ve başarılı yerel iş ağlarının kurulumda öncü rol 
üstlendikleri görülmektedir (Wernerfelt, 1984). 
Bununla birlikte bölgesel çalışanların sosyo-kül-
türel özellikleri işletmenin yapısını etkileyerek 
işletmenin bölgeyle bütünleşik şekle bürünmesine 
yardımcı olmaktadır. Son yıllarda yapılan araştır-
malarda sadece personelin değil işletme sahibinin 
de bölge kökenli olmasının yöresel kaynakların 
etkin kullanımında, iş bağlantılarının daha kuvvetli 
kurulmasında ve işletme çevresiyle işletmenin 
uyum içerinde faaliyet göstermesine neden olduğu 
görülmektedir (Lam and Yeung, 2010). 

İşletmeleri çevreleyen faktörlerle uyum içinde olması 
işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmakta ve 
işletme performanslarını olumlu etkilemektedir. 
Günümüz piyasalarında artan çevresel, sosyal ve 
kültürel duyarlılıklar işletmelerin bu faktörlere 
karşı duyarlılığını kanıtlama zorunluluğu getir-
mektedir. Bu noktada işletmelerin sahip oldukları 
yetenekleri ve duyarlılıkları rakiplere, tüketicilere, 
tedarikçilere ve hükümete göstermeleri noktasında 
bağımsız kuruluşlarca verilen sertifikalar yardım 
etmektedir. Günümüzde çevresel yönetim, kalite 
yönetimi, tüketici memnuniyeti ve çalışanlara 
yönelik işletmenin sahip oldukları yetkinlikleri 
gösteren pek çok sertifika programı bulunmaktadır. 
Chavan (2005) işletmeler çerçevesinde yönetim 
sistemlerini değerlendirmiş ve çevre yönetim 
sistemlerinin işletmelerin hem iş etkinliklerini 
hem de çevresel performanslarını artırmada çok 
güçlü bir araç olabileceği konusunda çalışmalar 
yapmıştır. Tan (2005) çalışmasında ISO 14001 
ve benzeri sertifika programlarının işletmelerde 
şeffaflığın artırılmasına, pazarlama avantajlarını, 
maliyetlerin azaltılmasına ve işletmenin imajına 
olumlu etkilediğini sonucuna ulaşmıştır. Diğer 
taraftan Babakri vd. (2004) sertifikaya sahip olan 
işletmelerin performanslarının diğer işlemelere 
göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir.

İşletme performansını etkileyen faktörlerden bir 
diğeri de işletmelerin bulundukları bölgeye özgü 
ürünler üretmesidir. Özellikle yiyecek içecek sek-
töründe işletmelerin bulundukları bölgenin sahip 
olduğu kültürün göstergesi olarak bölgesel yiye-
cekleri tüketicilerine sunmaları önemli bir çekicilik 
faktörüdür (Yurtseven ve Kaya, 2009). Enteleca 
Research ve Consultancy (2000) yaptığı araştır-
mada İngiltere’yi ziyaret eden turistlerin %72’sinin 
bölgesel yiyecek ve içeceklerle ilgilendiğini ve 
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restoran tercihlerinde restoranların menülerindeki 
bulundurdukları bölgesel yiyeceklerin önemli 
bir tercih faktörü olduğunu vurgulamaktadırlar. 
Bu durum günümüz turistlerinin seyahatlerinde 
yeni gastronomik tecrübeler aradıkları olgusuyla 
birleştiğinde yiyecek içecek işletmelerinin böl-
gesel ürünleri tüketicilerine sunmasının işletme 
performansını etkileyebilecek bir durum olarak 
karşımıza çıkarmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki 
hipotezleri önermekteyiz.

H 1 a: Yerel ürün ve tedarikçi kullanım oranları ile 
işletme performansı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.

H 1 b: Bölgesel personel çalıştırma oranları ile işlet-
me performansı arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H  1 c: Sertifika sahipliği ile işletme performansı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır

H 1 d: İşletme sahibinin bölgeyi içselleştirmesi ile 
işletme performansı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.

H 1 e: Menüde bölgesel yiyecek bulundurma oranı 
ile işletme performansı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.

İşletmelerin yönetim anlayışları onların kaderlerini 
belirlemektedir. Küreselleşmenin ve küresel kültür 
kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin meydana 

getirdiği yerel ve küresel sorunlar günümüz işletme-
lerini alternatifler aramaya itmektedir. Geleneksel 
iş yapma anlayışıyla devam eden işletmelerse 
toplumların ve ekonomik piyasanın seçiciliğine 
takılarak rekabette arka plana düşmektedirler.  
Rekabet avantajının önemli göstergelerinden bir 
tanesi işletmelerin performanslarıdır. 

Yavaş işletmecilik anlayışında toplumun ihtiyaçları 
karşılanırken hem toplumun sahip olduğu maddi 
ve maddi olmayan değerler korunmalı hemde 
ekolojik çevrenin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. 
Yavaş işletmeler vergiler, tüketici hakları, karbon 
salınım oranları vb. gibi yasal yükümlülüklerini 
yerine getiren kurumlar olarak karşımıza çıkmak-
tadırlar (Yurtseven ve Kaya, 2010). Bu nedenle 
aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H 2: İşletmelerin işletmecilik anlayışı ile işletme 
performansları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

3.4. Araştırmaya Katılan İşletmelere İlişkin 
Bulgular

Tablo1. Araştırmaya katılan işletmelerin ülkelere 
göre dağılımlarını göstermektedir. Buna göre 
araştırmaya toplamda 434 işletme katılmıştır. 
Bu işletmelerin 206’sı  (%47,5) Türkiye’de 
228’i (%52,5) Amerika Birleşik Devletlerinde 
bulunmaktadır. 

Tablo1: Araştırmaya Katılan İşletmelere İlişkin Veriler
Türkiye ABD TOPLAM

n % n % N %

Kapasite (Kişi Sayısı)
     100’den Az
     101-200
     201-300
     301-400
     401’den Fazla

10
94
66
20
16

4,9
45,6
32
9,7
7,8

67
134
25
2
-

29,3
58,8
11,0
0,9
-

77
228
91
22
16

17,7
52,5
21
5,1
3,7
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Çalışan sayısı
     10’den Az
     11-20
     21-30
     31’den Fazla

13
132
48
13

6,3
64,1
23,3
6,3

79
129
19
1

34,7
56,5
8,3
0,5

92
261
67
14

21,2
60,2
15,4
3,2

Faaliyet Süresi (Yıl)
     10’den Az
     11-20
     21-30
     31’den Fazla

91
94
15
6

44,2
45,6
7,3
2,9

72
113
30
13

31,5
49,6
13,2
5,7

163
207
45
19

37,6
47,7
10,3
4,4

Menülerdeki Bölgesel 
 yemek oranı (%)
     %0-%25
     %25,01-%50
     %50,01-%75
     %75,01-%100

115
32
21
38

55,8
15,5
10,2
18,4

6
33
82
107

2,6
14,5
36

46,9

121
65
103
145

27,9
15

23,7
33,4

Yöresel Ürün Kullanım Oranı (%)
     %0-%25
     %26-%50
     %51-%75
     %76-%100

37
113
21
35

18
54,8
10,2
17

6
79
73
70

2,6
34,7
32

30,7

43
192
94
105

9,9
44,2
21,7
24,2

Yöresel Tedarikçilerden
Ürün Alma Oranı (%)  
     %0-%25
     %26-%50
     %51-%75
     %76-%100

19
134
23
30

9,2
65

11,2
14,6

8
52
83
85

3,5
22,8
36,4
37,3

27
186
106
115

6,2
42,9
24,4
26,5

Bölgesel Çalışanların Toplam Çalışan 
İçindeki Oranı (%)
     %0-%25
     %25,01-%50
     %50,01-%75
     %75,01-%100

87
63
18
38

42,2
30,7
8,7
18,4

10
46
71
101

4,3
20,2
31,2
44,3

97
109
89
139

22,4
25,1
20,5
32

İşletme Sahiplerinin Kendilerini 
İşletmenin Bulunduğu Yerle 
Özdeşleştirme Durumu
     Evet 
     Hayır

55
151

26,7
73,3

187
41

82
18

242
192

55,76
44,24

Sertifika Sahiplik Durumu
     Sertifikaya Sahip
     Sertifikaya Sahip Değil

42
164

20,4
79,6

165
63

72,4
27,6

207
227

47,7
52,3

3.5. Araştırma Ölçeğinin Değerlendirilmesi ve 
Hipotez Testleri

Araştırmada 27 ifadenin yer aldığı ölçek aracı-
lığıyla katılımcıların çalıştıkları/sahip oldukları 
işletmelerin performanslarını rakip işletmelere 
göre değerlendirmeleri istenmiştir. Buna göre 
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Likert tipinde bir ölçek oluşturulmuştur (1: 
Rakiplerden çok daha kötü/düşük’den 5: Rakip-
lerden çok daha iyi/yüksek=5’e), puanın yüksek 
olması işletmenin performansının rakiplerinden 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun 
için öncelikle, Tablo 2’de yer alan ölçeğin 
güvenirliliği test edilmiş ve Cronbach Alpha 
değeri 0,967 olarak bulunmuştur. Bu oran kabul 

edilebilir sınırlar içerisinde ve oldukça güvenilir 
olarak görülmektedir (Özdamar, 2002; Sekaran, 
2000; Tütüncü, 2001). Araştırmaya katılan iki 
grubun ortalamalarına göre en yüksek değerleri 
1, 21 ve 23 numaralı ifadeler alırken en düşük 
ortalamayı 10 numaralı ifade almaktadır. Ayrıca 
ölçekte yer alan tüm ifadelerin ortalaması 3,856 
olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2:  Katılımcıların Gruplara göre Performans Ölçeğine İlişkin Yanıtları (N:434)

İfadeler
Genel

Ortalama
Gruplar N Ortalama Standart 

sapma

1. Müşterilerin memnuniyet düzeyi 4,33 Geleneksel 206 4,1359 ,67785

Yavaş 228 4,5175 ,59709

2.Başarılı yeni mal ve hizmet geliştirme 3,97 Geleneksel 206 3,7670 ,84627

Yavaş 228 4,1711 ,59487

3.İşletmenin tüketiciler gözündeki imaj ve itibarı 3,96 Geleneksel 206 3,5340 ,83011

Yavaş 228 4,3553 ,64427

4.Konuk şikâyetleri 3,55 Geleneksel 206 2,6117 1,05676

Yavaş 228 4,3991 ,69827

5.Müşteri sadakati (tekrar müşteri oranı) 3,93 Geleneksel 206 3,4515 ,92924

Yavaş 228 4,3772 ,71350

6.Müşteriye verilen hizmet kalitesi 3,95 Geleneksel 206 3,4903 ,84818

Yavaş 228 4,3684 ,67378

7.Genel olarak finansal performans 3,75 Geleneksel 206 3,1553 ,97538

Yavaş 228 4,2939 ,82716

8.İşletme kârındaki son üç yıldır artış 3,60 Geleneksel 206 2,8689 1,01564

Yavaş 228 4,2675 ,89216

9.İşletme gelirlerindeki son üç yıldır artış 3,68 Geleneksel 206 3,0097 1,01207

Yavaş 228 4,3026 ,83460

10.Net kâr marjınız (net kâr/net satışlar x 100) 3,54 Geleneksel 206 2,8689 ,98640

Yavaş 228 4,1623 ,97320

11.Son üç yıldır pazar payındaki artış 3,59 Geleneksel 206 2,9563 1,01838

Yavaş 228 4,1842 ,92509
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12.Son üç yıldır satışlardaki artış 3,61 Geleneksel 206 3,0243 1,03801

Yavaş 228 4,1579 ,98963

13.Yerel toplumla ilişkiler 3,88 Geleneksel 206 3,2427 ,97246

Yavaş 228 4,4737 ,69878

14.Sivil toplum kuruluşlarıyla 3,96 Geleneksel 206 3,3738 ,92715

Yavaş 228 4,5044 ,71791

15.İşletmemizde tüketicilere sağlanan haklar 3,83 Geleneksel 206 3,2913 ,89586

Yavaş 228 4,3202 ,83330

16.İşletmemizin çevreye duyarlılık seviyesi 
(çevreyi koruma bilinci)

3,99 Geleneksel 206 3,4223 ,88966

ABD 228 4,5044 ,71175

17.İşletmemizde yaratılan istihdam seviyesi      
(istihdam edilen personel sayısı)

3,78 Geleneksel 206 3,2476 ,90088

Yavaş 228 4,2675 ,77596

18.Sunulan hizmet ve hitap edilen pazar 
çeşitliliği

3,86 Geleneksel 206 3,3495 ,84633

Yavaş 228 4,3246 ,72093

19.Personelin iş tatmini (memnuniyeti) 3,91 Geleneksel 206 3,4126 ,90507

Yavaş 228 4,3772 ,79525

20.Nitelikli personelin işletmeye çekme becerisi 3,96 Geleneksel 206 3,5097 ,86527

Yavaş 228 4,3684 ,66721

21.Nitelikli personelin isletmede tutabilme 
becerisi

4,00 Geleneksel 206 3,4563 1,02911

Yavaş 228 4,4912 ,63309

22.Yönetim ile personelin arasındaki ilişkiler 3,95 Geleneksel 206 3,5485 ,86958

Yavaş 228 4,3246 ,81284

23.Personelin kendi arasındaki genel ilişkiler 4,00 Geleneksel 206 3,6699 ,97168

Yavaş 228 4,2982 ,68886

24.Personelin verimliliği 3,95 Geleneksel 206 3,5340 ,89241

Yavaş 228 4,3421 ,74891

25.Personelin işe devamsızlığı 3,61 Geleneksel 206 2,7573 1,11719

Yavaş 228 4,3816 ,81236

26.İş gücü devir oranı 3,92 Geleneksel 206 3,4660 ,95576

Yavaş 228 4,3421 ,66808

27.Personelin işletmeye bağlılığı 3,92 Geleneksel 206 3,5340 ,86465

Yavaş 228 4,2763 ,86435

* Aritmetik ortalama likert tipi beşli ölçek 

üzerinden hesaplanmıştır (Rakiplerden çok 

daha kötü/düşük=1, Rakiplerden daha kötü/

düşük=2, Rakiplerle aynı=3, Rakiplerden daha 
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iyi/yüksek=4, Rakiplerden çok daha iyi/yük-
sek=5)

Ölçekteki ifadelerin toplam istatistiğine baktı-
ğımızda,  ölçekte çıkarılacak herhangi bir soru 
yoktur dolayısıyla, tüm sorular gereklidir. Ayrıca 
çalışmada soru ortalamalarının birbirlerine eşit 
olup olmadığı “Hotelling T kare” seçeneğiyle 
değerlendirilmiştir. Hotelling T kare testi soruların 
katılımcılar tarafından aynı yaklaşımla algılanıp 
algılanmadığını, soruların zorluk derecelerinin 
birbirine eşit olup olmadığını belirtmektedir 
(Özdamar, 1999). Test sonucunda ölçekteki bütün 
sorular anlamlı bulunmuştur (Hotelling T-Kare: 
403,291, F:15,340 ve p<0,001). Bununla birlikte 
ölçekte yer alan sorular toplanabilirliği “Tukey 
Toplanabilirlik” testiyle (Tukey’s test of additivity) 
değerlendirilmiş ve  ölçekte yer alan soruların bir 
toplamsal ölçek oluşturacak biçimde hazırlandığı 
ortaya çıkmıştır (F=464,769, p<0.001). Calışmada, 
performans ölçümlerine ilişkin puanları normal 
dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov 
testiyle incelenmiş ve normal dağılmadıkları 
görülmüştür (Kolmogorov-Smirnov Z, 4,351; 
p=.000; P<0.05). Bu nedenle değişkenlere ilişkin 
ikili grup karşılaştımalarında Mann-Whitney U 
testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında 
Kruskal Wallis H testi ve kategorik değişkenlerin 
karşılaştırılmasındaysa Ki-Kare testi kullanılmıştır.  
Hipotez testlerine geçmeden önce belirtmemiz 
gereken en önemli nokta ABD’den araştırma-

ya katılan tüm işletmelerin yavaş işletmecilik 
anlayışıyla faaliyet gösterdikleri varsayımıyla 
hareket edilmiştir. Bu kapsamda yavaş yemek 
ABD’de bulunan yerel toplulukların yavaş ye-
mek anlayışı kapsamında faaliyet göstermeleri 
nedeniyle önerilen ve yerel toplulukların internet 
sayfalarında isimlerine ve iletişim bilgilerine yer 
verilen işletmeler örnekleme dahil edilmiştir.

Araştırmanın bu bölümünde çeşitli parametrelerle 
işletmelerin performansları arasındaki ilişki araş-
tırılacaktır. Bu nedenle istatistiksel değerlendirme 
yaparken ikili grup karşılaştırmalarında Mann 
Whitney U ikiden fazla grup Karşılaştırmala-
rındaysa Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır.  
Mann- Whitney U testi, bağımsız iki örneklem 
testleri arasında en yaygın kullanıma sahip tekniktir. 
Bu testte, birbirinden bağımsız iki grubun ya da 
örneklemin bağımlı değişkene ilişkin ölçümlerini 
karşılaştırarak dağım arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığını test etmek amacıyla kullanıl-
maktadır (Ural ve Kılıç, 2006). Kruskal Wallis 
H testi, 2 ya da daha çok örneklem ortalamasının 
birbirlerinden anlamlı faklılık gösterip göster-
mediğini test etmektedir (Büyüköztürk, 2007).  
Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcıların yerel 
ürün ve tedarikçi kullanımına ilişkin yüzdelik 
olarak verdiği cevaplar kategorileştirilerek 4 grup 
oluşturulmuştur (1= %0-%25, 2= %25,01-%50, 
3=50,01-%75 ve 4 %75,01-%100). 
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Tablo 3: Yerel Ürün ve Tedarikçi Kullanım Gruplarına göre İşletmelerin Performans Orta-
lamalarına İlişkin Kruskal Wallis H Testi

Yerel ürün ve tedarikçi 
kullanım grupları N Sıra 

ortalaması sd X² Anlamlılık

1,00 43 92,70 3 217,975 .000

 2,00 183 143,26

 3,00 101 298,44

 4,00 107 318,22

 Toplam 434  

Yerel ürün ve tedarikçi kullanım gruplarının 
işletme performansına ilişkin ölçekte aldıkları 
puanların Kruskall Wallis H testi sonuçlarına göre 
araştırmaya katılan işletmelerin performanslarının 
yerel ürün ve tedarikçi kullanım oranına göre 
anlamlı bir şekilde faklılaştığı görülmektedir 
[X²(3)= 217,975, p<.001]. Bu bulgu, yerel ürün ve 
tedarikçi kullanım oranlarının işletme performansı 

üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu gösterir. 
Grup sıra ortalamaları dikkate alındığında en 
yüksek performans değerini en çok yerel ürün 
ve tedarikçi kullanım oranına sahip işletmelere 
ait olduğu görülmektedir, bunu 3 (50,01-%75), 2 
(%25,01-%50) ve 1 (%0-%25) grupların izlediği 
görülmektedir. Bu durum H 2 a hipotezinin kabul 
edildiğini göstermektedir.

Tablo 4. Bölgesel Personel Çalıştırma Gruplarına Göre İşletmelerin Performans Ortalama-
larına İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonucu

Bölgesel personel 
çalıştırma grupları N Sıra 

ortalaması sd X² Anlamlılık

1,00 97 96,72 3 246,436 .000

 2,00 109 140,41

 3,00 89 290,33

 4,00 139 315,61

 Toplam 434  

İşletmelerin bölgesel personel çalıştırma oranları 
ve işletme performansı ölçeğinden aldıkların 
puanların Kruskal Wallis H tesi sonuçları Tablo 
4’de verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan 
işletmelerin performanslarının bölgesel personel 
çalıştırma gruplarına göre anlamlı bir şekilde fak-
lılaştığı görülmektedir [X²(3)= 246,436 p<.001]. 
Bu bağlamda, bölgesel personel çalıştırma oranla-
rının işletme performansı üzerinde farklı etkilere 

sahip olduğunu gösterir. Grup sıra ortalamaları 
dikkate alındığında en yüksek performans değerini 
en çok bölgesel çalışan bulunduran işletmelerin 
sahip işletmelere olduğu belirlenmiştir (4. Grup 
%76-100) görülmektedir, bunu 3 (50-%75), 2 
(%26-%51) ve 1 (%0-%25) grupların izlediği 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle bölgesel personel 
çalıştırma oranıyla işletme performansı arasında 
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doğru orantı bulunmaktadır. Bu durum H 2 b 

hipotezinin Kabul edildiğini göstermektedir.

İşletmelerin sertifika sahipliği durumu ve işletme 

performansı ölçeğinden aldıkları puanların Mann 

Whitney U testi sonuçları Tablo 5’de gösterilmiş-

tir. Buna göre, sertifikaya sahip olan işletmelerle 

olmayan işletmelerin performansları arasında 

fark bulunmuştur (U=3982, p<0,001). Buna göre 

ISO 14001, OHSAS 18001 vb sertifikaya sahip 
olan işletmelerin ortalama sıralama 311,74’ken 
sertifikaya sahip olmayan işletmelerin ortalama 
sıralama işletmelerin performansa ilişkin ortalama 
puanı 131,56 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir 
ifadeyle sertifikaya sahip olan işletmeler sertifikaya 
sahip olmayanlara göre daha iyi bir performans 
sergilemektedirler. Bu durum h2 c hipotezinin 
kabul edildiğini göstermektedir.

Tablo 5. İşletmelerin Sertifika Sahipliği Durumuna Göre İşletme Performansına İlişkin 
Mann Whitney U Testi

Gruplar N Sıra 
Ortalaması Sıra toplamı U Anlamlılık

Sertifikaya Sahip 207 311,74 64530,0 3987 .000

Sertifikaya Sahip değil 227 131,56 29865,0

 Toplam 434   

Tablo 6 İşletme sahiplerinin kendilerini işletmenin 
bulunduğu bölgeli hissedip hissetmeyenlerle bu 
işletmelerin performansları arasında fark olup 
olmadığını ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. 
Buna göre Tablo 6’da görüldüğü üzere kendilerini 
işletmenin bulunduğu bölgeli hisseden işletme 
sahiplerinin işletme performansları arasında 
fark bulunmuştur (U=6304,50, p<0,001). Bu 
bağlamda kendilerini işletmenin bulunduğu böl-
geli hisseden işletme sahiplerinin işletmelerinin 

ortalama sıralama puanı 287,45’ken kendilerini 
işletmenin bulunduğu bölgeye ait hissetmeyen 
işletme sahiplerinin işletmelerinin performansa 
ilişkin ortalama sıralama puanı 129,34 olarak 
görülmüştür. Bu durum kendilerini bölgeyle öz-
leştirmiş ya da kendilerini o bölgeye ait hisseden 
işletme sahiplerinin işletmelerinin diğer gruba 
göre daha iyi bir performansa sahip olduklarını 
göstermektedir. Buna göre H 2 d hipotezi kabul 
edilmiştir. 

Tablo 6. İşletme Sahiplerinin Bölgeyi İçselleştirmesiyle İşletme Performasına İlişkin Mann 
Whitney U Testi

Gruplar N Sıra 
Ortalaması

Sıra 
toplamı U Anlamlılık

Bölgeyi içselleştirmiş 242 287,45 69562,50 6304,50 .000

Bölgeyi içselleştirmemiş 192 129,34 24832,50

 Toplam 434   
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İşletmelerin menülerinde bölgesel yiyecek bulun-
durma oranı ve işletme performansı ölçeğinden 
aldıkların puanların Kruskal Wallis H tesi sonuçları 
Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre araştırmaya 
katılan işletmelerin performanslarının menüle-
rinde bölgesel yiyecek bulundurma oranlarına 
göre anlamlı bir şekilde faklılaştığı görülmektedir 
[X²(3)= 288,268, p<.001]. Bu bağlamda, işletme-
lerin menülerinde bölgesel yiyecek bulundurma 
oranlarının işletme performansı üzerinde farklı 
etkilere sahip olduğunu görülmektedir. Grup 

sıra ortalamaları dikkate alındığında en yüksek 

performans değerini menülerinde en çok bölgesel 

yiyecek bulunduran işletmelerin sahip işletmelere 

olduğu belirlenmiştir (4. Grup %75,01-100) görül-

mektedir, bunu 3 (50,01-%75), 2 (%25,01-%50) 

ve 1 (%0-%25) grupların izlediği görülmektedir. 

Buna göre menülerinde bölgesel yiyecek bulun-

durma oranı arttıkça işletme performansının da 

yükseldiği gözlemlenmiştir. Buna göre H 2 e 

hipotezi kabul edilmiştir.

 Tablo 7. İşletmelerin Menülerinde Bölgesel Yiyecek Bulundurma Oranıyla İşletme Perfor-
mansı Ortalamalarına İlişkin Kruskal Wallis H Testi

Bölgesel personel 

çalıştırma grupları
N Sıra 

ortalaması sd X² Anlamlılık

1,00 121 89,08 3 288,368 .000

 2,00 65 123,22

 3,00 103 285,59

 4,00 145 318,56

 Toplam 434  

Çalışmanın temel amacını araştırmaya katılan 
işletmelerin işletmecilik anlayışıyla işletme 
performansı arasındaki farklılaşmayı ortaya çı-
karmak oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle yavaş 
işletmecilik anlayışı ve geleneksel işletmecilik 
anlayışla faaliyet gösteren işletmelerin perfor-
mansları arasındaki farkın belirlenmesidir. Bu 

bağlamda Tablo 8 İşletmecilik anlayışına göre 
işletme performans ifadelerindeki farklılaşmayı 
göstermektedir. Çalışmada bu bölümünde yavaş 
işletmecilik anlayışına sahip olan ve olmayan 
işletmelerin toplam performans skorları üzerin-
deki farkı görmek amacıyla Mann Whitney U 
testi uygulanmıştır. 

Tablo 8. İşletmecilik Anlayışı ve İşletme Performansına İlişkin Mann Whitney U Testi

Gruplar N Sıra Ortalaması Sıra toplamı U Anlamlılık

Geleneksel 206 124,62 25672,50 4351,50 .000

Yavaş 228 301,41 68722,50

 Toplam 434   
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Tablo 8’de görüldüğü üzere yavaş işletmecilik 
anlayışı kapsamında faaliyet gösteren işletmeler 
göstermeyenler arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(U=4351,5, p<0,001). Buna göre yavaş işletmelik 
kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin perfor-
mansa ilişkin ortalama puanı 301,41’ken yavaş 
işletmecilik kapsamında faaliyet göstermeyen 
(geleneksel) işletmelerin performansa ilişkin 
ortalama puanı 124,62 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu durum H 3 hipotezinin kabul edildiğini ve 
yavaşlık işletmecilik kapsamında faaliyet gösteren 
işletmelerin diğer gruba göre daha iyi performans 
gösterdiğini kanıtlamaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

İşletmelerin çevresini kuşatan çevresel belir-
sizlik ve karmaşıklık iş ortamını ve işletmeleri 
derinden etkilemektedir. İşletmeler söz konusu 
ortamda yapılarını ve süreçlerini değiştirmek ve 
dönüştürerek varlıklarını sürdürmek istemekte-
dir. İş yaşamındaki bu durum rekabet olgusunu 
günümüzde üzerinde en fazla araştırma yapılan 
konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkarmak-
tadır. Rekabetin niteliğinde ve çevresel faktörlerde 
gerçekleşen büyük değişimler işletmelerin reka-
bette üst noktalara gelebilmek için farklı özellik-
ler yaratmalarını ve mevcut özelliklerini etkili 
bir şekilde geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 
Çünkü artık eski paradigmalarla rekabet etmek 
ve rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlamak 
mümkün olmamaktadır.

Geçmişten günümüze dek rekabet alanında de-
ğerlendirebilecek tüm faaliyetlerin geliştirilmesi 
yönünde çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunlar 
temelde pazardaki değişimlerin sürekli analiz 

edilerek adaptasyonun ve müşteri memnuniyetinin 
sağlanması yönünde işletmelere önemli katkılar 
sağlamıştır. Başarılı işletmeler olarak değerlen-
dirilen ve çevre koşullarının gerektirdiği örgütsel 
yapı, süreç ve yönetim anlayışını kurup işlerlik 
kazandıranlar işletmelerin, rekabetin zorunlu 
kıldığı yetenek ve özelliklere sahip oldukları 
ve güncel yönetsel yaklaşımlardan azami dere-
cede faydalandıkları göz ardı edilemeyecek bir 
durumdur. Bu doğrultuda, işletmelerin çevresel 
değişkenleri özellikle zorlukları çok iyi analiz 
etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca, çevresel 
değişimlerin kaynağı olan iş dinamikleri de 
ayrıntılı irdelemeleri gerekmektedir.

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağ-
layabilmesi için bugünün rekabet kaynakları 
üzerinden değil, gelecekteki rekabet kaynakları 
üzerine yoğunlaşmaları daha anlamlı olacaktır. 
Gelecek üzerine yoğunlaşmak bilgiye, anali-
ze, senteze dayalı küresel ve yerel dinamikler 
arasında seçim yapabilmek için farklı bir bakış 
açısıyla bakabilmeyi gerektirmektedir. İşletme-
lerin geleceğini görebilmeleri için yeni rekabet 
koşullarında, rekabeti etkileyen temel unsur olarak 
müşteri değeri yaratma ve sürdürülebilirlik üze-
rine tüm süreçlerini yeniden yapılandırmaları ve 
bu doğrultuda faaliyet gerçekleştirmeleri önemli 
olmaktadır.

Yeni rekabet koşullarında, benzersiz ve farklı 
olabilmek yeni rekabet modellerini gerekli 
kılmaktadır. Söz konusu yeni rekabet modelleri 
işletmeler arasında geleceği yaratmak için işbirliğini 
ve sürdürülebilirliği esas alan yavaş işletmecilik 
yaklaşımıdır. Bu amaçla geliştirdiğimiz kavramsal 
modelde işletmelerin ekonomik, sosyo-kültürel ve 
çevresel sürdürülebilirlik temelinde göstermelerinin 
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sağlanabilmesi için örgütsel yönetim unsurları, 
yapı ve etkililik ölçütleri yerellik ve sürdürüle-
bilirlik kapsamında yeniden ele alınmaktadır. 
Ancak böyle bir model dahilinde işletmeler için 
sürdürülebilirlik metaforik bir olgu olmaktan 
öteye geçerek gerçekten yaşayan bir kavram 
olması sağlanabilir. Bu güne kadar işletmecilik 
teorileri genel olarak işletme odaklı (içsel) ve 
çevresel (dışsal) odaklı olarak ele alınmaktaydı 
yavaş anlayışında ise yerel kaynaklar ve sürdü-
rülebilirlik çerçevesinde işletmenin içsel analizi 
ile sektörün ve rekabet ortamının dışsal analizi 
birleştirilmiştir. Bu noktada yavaşlık anlayışı kap-
samında faaliyet gösteren bir işletmenin vizyonu 
ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel konulardan 
ayrı düşünülemez. Dolayısıyla, finansal kazanca 
odaklanmakla yetinilmemeli doğal ve sosyo-kültürel 
çevreyle uyum çabası amaçların tanımlarında da 
görülmeli ve işletme yönetiminin sadece sosyal 
sorumluluğa ya da çevreye yönelik belirli faa-
liyetlerle sınırlı kalmayıp, bütüncül bir şekilde 
örgütün geneline yayması gerekmektedir. Ancak 
bu şekilde iyi, temiz ve adil yaklaşımı örgütün 
bütününe yayılarak ve amaçlara sindirilerek yavaş 
işletmecilik anlayışı gerçekleştirilebilir.

Çalışmada yavaş işletmecilik kapsamında ve ge-
leneksel işletmecilik anlayışıyla faaliyet gösteren 
işletmeler arasında karşılaştırmalı bir araştırma 
yapılmıştır. Yapılan araştırmada sürdürülebilir 
rekabet avantajının en önemli göstergelerden 
biri olan örgütsel performans kriterleri üzerin-
den değerlendirilmiştir yapılmıştır. Buna göre 
öncelikli olarak yavaş işletmecilik anlayışında 
önemli kriterler olan; yerel ürün ve tedarikçi 
kullanım oranları, bölgesel personel çalıştırma 
oranları, sertifika sahipliği, işletme sahibinin 
bölgeyi içselleştirme durumu ve menüde bölgesel 

yiyecek bulundurma oranıyla işletme performansı 
karşılaştırılmıştır. 

Yapılan analizlere göre; daha yüksek yerel ürün 
ve tedarikçi kullanım oranına sahip olan, daha 
yüksek oranda bölgesel personel çalıştıran, sertifi-
kaya sahip, menüde bölgesel yiyecek bulundurma 
oranının daha yüksek olduğu ve bölgeyi içselleş-
tirmiş girişimcilerin işletmelerin performanslarının 
daha yüksek olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 
bu değişkenlerin günümüz rekabet koşullarında 
işletmelerin performanslarıyla yakından ilgili 
olduğu belirlenmiştir. İşletmecilik anlayışları 
bakımından işletmelerin performansları değer-
lendirildiğindeyse yavaş işletmecilik anlayışıyla 
yönetilen işletmelerin daha yüksek performansa 
sahip olduğu görülmüştür (U=4351.5, p<0,001). 
Bu durum yerelliği, ekonomik, sosyo-kültürel ve 
ekolojik sürdürülebilirliği esas alan yavaş işlet-
mecilik anlayışının günümüz rekabet koşullarında 
işletmeler için yeni bir alternatif olduğu gerçeğini 
ve rekabet avantajlarının elde edilmesinde yerel 
boyutların önemini ortaya çıkarmıştır.   

Yavaş işletmecilik mevcut paradigmanın ötesinde 
yer alan bir yönetim anlayışıdır. Ancak mevcut 
yönetim paradigmasının ölçütlerine kapsamında 
da yüksek performansla sonuçlandığı görülmek-
tedir. Bunun işletmenin iç ve dış unsurlarının 
beklentileri yönünde amaçlar, stratejiler, değerler 
ve becerilere sahip olmasıyla bağdaştırabiliriz. 

Gerçekleştirilen araştırma konuyla ilgili olarak 
alanda yapılan öncü bir çalışma niteliği taşımakla 
birlikte yapılan çalışmanın bir takım kısıtları bu-
lunmaktadır. Araştırmanın en önemli kısıtı Yavaş 
Yemek ABD’ye bağlı faaliyet gösteren yerel 
topluluklar tarafından yavaş yemek felsefesine 
göre önerilen işletmelerin tamamının yavaş işlet-
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mecilik anlayışına göre faaliyetlerinin sürdürdüğü 
varsayımıyla araştırmaya dahil edilmesidir. Bu 
durumun temel sebebi ülkemizde yavaş yemek 
anlayışının yeterince genişlememiş olması, zaman 
ve maliyet kısıtlarının bulunmasıdır.  Araştır-
manın diğer bir kısıtı yapılan alan araştırmasına 
dahil edilen örneklemin sadece yiyecek içecek 
hizmetleri veriyor olmasıdır. 

Çalışmada yapılan kuramsal incelemeler ve alan 
araştırması ışığında alana ilişkin gelecekte yapılacak 
çalışmalara yönelik şu önerilerde bulunulabilir;

•	 Yavaş işletmecilik olarak kavramsallaştırılan 
yaklaşımın irdelenmesine ve geliştirilmesine 
yönelik farklı sektörlerde yeni çalışmalar 
yapılmalıdır. 

•	 Geliştirilen yavaş işletmecilik modeli kap-
samında işletmelerin modele uygunluğu 
sınıflandırabilecek bir ölçek geliştirilmeli ve 
işletmeler arası karşılaştırmalar bu kapsamda 
yapılmalıdır. 

•	 Yavaş yaklaşımına ilişkin ülkelerin kültürel 
değerlerinin yavaş işletmecilik anlayışı açı-
sından irdelenmelidir.    

•	 Yavaş işletmecilik anlayışının işletme perfor-
mansına etkisini daha objektif verilere göre 
değerlendirilebilir. 
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2000-2012 YILLARI ARASINDA KAVRAMSAL SANATIN TÜRKİYE’DE 
EĞİLİMLERİ

THE TENDENCIES ON CONCEPTUAL ART BETWEEN 2000 AND  
2012 YEARS IN TURKEY

Tülay GÜMÜŞER 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı.  

Özet: 1960’lı yılların sonlarında kavramsal sanatın 
ortaya çıkması sanat dünyasında büyük bir yankı 
uyandırmıştır. Kavramsal sanat üzerine çok fazla 
tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar günümüzde 
de devam etmektedir. Bu yeni akım alışılagelmiş 
ya da klasik olarak nitelendirilen sanat eseri yerine, 
nesneye anlam katarak fikir üzerine yoğunlaşmıştır. 
Kavramsalcı yaklaşım uluslararası sanat  çevresinde 
hızla yayılmaya başlayınca, 1970’li yıllarda Türkiye’de 
etkileri görülmeye başlanmıştır. Geniş yankı uyandı-
ran bu akımın ülkemizde yeterli eleştiri yapılmadığı 
ve akademik anlamda kaynakların az sayıda olduğu 
gözlemlenmiştir.  Bu araştırmada ilk önce Kavramsal 
Sanatın ortaya çıktığı döneme değinilmiş daha sonra 
2000-2012 dönemleri arasında Türkiye’de ki eğilim-
leri incelenmiş ve sanatçıların yaptığı çalışmalardan 
görsel örnekler sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kavramsal Sanat, Çağdaş 
Sanat, Pop Sanat

Abstract: Conceptual Art Movement which began at 
the end of the 1960s had a great influenced in the art 
work. There has been many arguments made by critics 
on conceptual art since then. This new art movement 
focused on the ideas which give a meaning to object 
instead of ordinary or classic artwork. Conceptual 
approach began to spread out in the art world rapidly, 
it’s effects has been seen in Turkey since 1970s. It has 
been observed that it isn’t being criticized well and 
also there are very few documents in an academic 
manner. In this study, initially it was mentioned on 
the rising of conceptual art, afterwards its tendencies 
between 2000 and 2012 in Turkey were examined 
and, the research was completed by presenting visual 
examples from artist’s works.

Keywords: Conceptual Art, Contemporary Art, 
Pop Art
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1.GİRİŞ

Sanat geçmişten günümüze sürekli değişen, 
konuşulan ve tartışılan bir konu olmuştur. 
İnsanın var oluşu ile birlikte değişen toplum 
sanatta da farklılıklar göstermiştir. Tüm bu 
süreçlerde sanat, tarih içerisinde bir “anlatım” 
aracı olarak yer almıştır. Bir insan çabasının 
ürünü olan sanat topluma kültür bağlamın-
da bir anlam kazandırmaktadır. İnsanlar ara-
sında diğer alanlar ile bir denge unsuru olan 
sanat, günlük yaşam içinde de barındırdığı 
zenginlik ile her zaman var olmuştur. Sanat 
akımlarının hepsi kendinden önceki akımlara 
tepki olarak ortaya çıkmış, birbirlerinin etkisi 
altında kalmış ve bu etkileşimler çağdaş sana-
ta kadar devam etmiştir. Sanat ve sanatçının 
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, sanat 
eseri, kullanılan obje, sanat konsepti bunla-
rın anlamı ve amaçları sanat eleştirmenleri, 
sanat tarihçileri ve sanatçılar tarafından hala 
tartışılmaktadır. 20.yy da yaşanan savaşlar, 
ekonomik sıkıntılar, politika ve endüstri ala-
nındaki ilerlemelerin negatif ve pozitif yön-
leriyle sanata katkıda bulunduğu şüphesizdir. 
Aynı zamanda yeni düşüncelerin ve fikirlerin 
ortaya çıkmasına neden olduğu da söylenebi-
lir. Tüm bu oluşumlar ve etkileşimler içerisin-
de ortaya çıkan kavramsal sanat, düşünceyi 
sanat nesnesine dönüştürmüş ve sanat nesne-
sinin biçimsel gerçekliğinden daha üstün tut-
muştur. 1960’lar da başlayan bu oluşum bü-
yük yankı uyandırmış ve döneme damgasını 
vurmuştur. Günümüzde sanat, gelişen toplum 
ve bilinç düzeyinin artması ile birçok misyon 
edinmiştir. Yaşamın hızla değişmesi, sosyal 
ve kültürel anlamda sanatta da yeni arayışları 
beraberinde getirmiştir. Batı da bu tür geliş-

meler yaşanırken, sayısız kaynaklar, etkinlik-
ler ve araştırmalar mevcut iken, Türkiye’nin 
sanat üretme, araştırma ve eleştiri eksikliği 
bakımından batıdan geride kaldığı görülmek-
tedir. Kavramsal sanatın Türkiye’de 1970’ler 
de başladığı ve 1990’a kadar olan sürecin en 
tartışmalı dönemler olduğu söylenmektedir. 
Bu dönemler arasında yapılan akademik ça-
lışmaların az sayıda olmasından dolayı kav-
ramsal sanatın yeniden ele alınmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu çalışmada kavramsal sana-
tın ilk önce dünyada ortaya çıktığı dönem 
ile ilgili genel bir anlatım yapıldıktan sonra 
Türkiye’de son yıllardaki kavramsal sanat et-
kinliklerini incelemek ve akademik alana yeni 
bir kaynak kazandırmak bu makalenin amacı-
nı teşkil etmektedir. Araştırma 2000-2012 yıl-
ları arasında sınırlandırılarak bu dönemlerde 
ki gelişmeleri, etkinlikleri ve bu etkinliklerde 
yer alan sanatçıların yapıtlarından örneklere 
yer verilerek çalışma sonlandırılmıştır.

2. KAVRAMSAL SANAT 

Kavramsal sanatın, bir terim olarak Türkçe-
deki karşılığı fikirlere ait, kavram ve mefhum 
dur. Kavramsal sanat genel olarak bilinen bi-
çim ve tekniklerdeki sanatın yerine “yeni bir 
yaşam biçimi önerisi” olarak da düşünülebilir 
(Germaner, 1997). 

Diğer yandan, kavramsal sanat estetik olgusu-
na karşı mesafeli durur. Çünkü sanatı bir zevk 
ya da beğenme aracı olarak görmez onu tanı-
ma ve bilme eylemi olarak görür. Kavramsal 
sanat aynı zamanda kuramsal bir üründür ve 
düşünsel olan bir sanat üzerine düşünme eyle-
midir (Özgür, 2004). 
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Sanatçı Sol LeWitt’e göre, “kavramsal sanat 
yalnızca fikirler iyi olduğu için iyidir”. Nor-
bert Lynton’un Modern Sanatın Öyküsü isim-
li çok kapsamlı bir inceleme yaptığı kitabın-
da, kavramsal sanat üzerine şu açıklamalarda 
bulunmuştur;

“Kavramsal Sanat, sahip olunabilir, sergilene-
bilir, yeniden üretilebilir objeyi devreden çı-
karır. Her seferinde ne tür araçlar seçip kulla-
nırsa kullansın “kavram sanatçısı olağanüstü 
bir yaratıcılığa sahip olmalıdır” her şeyden 
önce bize bir fikir önermektedir. Bilerek ya da 
farkında olmayarak bu öneriye karşı çıkar ya 
da kabul edebiliriz. Bir fikre bağlanma dere-
cesi, o fikrin bizim için geçerli olup olmama-
sına ve fikirleri kabul etmede gösterdiğimiz 
yatkınlığa dayanır. Kavramsal Sanat, geniş 
anlamdaki sanat fikrine, sanatın özel bir tür 
obje (resim, heykel ve her ne ise) ve özel bir 
yerle (galeri, müze) sınırlanamayacağı fik-
rini getirir. (Bir çöp yığınında ya da inşaat 
malzemeleri satan bir dükkanda, tuvalet ge-
reçleri arasında Duchamp’ın Kaynak’ını bul-
sak, buna yine sanat eseri der miyiz?) Ancak, 
Kavramsal Sanatın en iyi örnekleri çeşitli 
sorulara ışık tutar; Birbirimizle nasıl iletişim 
kurarız? Nasıl hareket ederiz? Nasıl yaşarız? 
gibi. Kavramsal Sanatı oluşturan hareket 
türlerine şu örnekler verilebilir: Davranış 
şekilleri; insanların birbirleriyle ilişki kurma 
biçimleri; tedirgin edici, ısrarlı hareketler ya 
da yalnızca bir kerelik ve keyfi hareketler; 
kendi kendini yaralama gibi zararlı hareket-
ler; bir doğa parçasını düzenleyip bireysel 
sanat eseri gibi sergileyen zararsız hareket-
ler; yer aldığı mekan ve orada toplanan se-
yircilerin beklentileri doğrultusunda anlamın 

oluşturulduğu gösteriler; açık havada poli-
tik konuşmalar ve tartışmalar; doğada, insa-
nın yarattığı kent ortamında, halkta yapılan 
değişiklikleri fotoğraflarla, teyplerle, alınan 
örneklerle, notlarla kaydetmek. Bu listeye 
daha pek çok hareket ya da eylem çeşitleri 
dahil olabilir; bu da hepimizin birer Kavram-
sal Sanatçısı olabileceğini gösterir. Kavram-
sal Sanat sonuçta bize, kendi hareketlerimizin 
ve tepkilerimizin bilincine varmamızı öğretir. 
Bütün sanat türleri bu potansiyele sahiptir. 
Zaman zaman bir tabloyu gördüğümüzde, 
bir müzik parçası dinlediğimizde, bir kitap 
okuduğumuzda, bir filmi seyrettiğimizde, 
çevremizde olup bitenleri anlayışımızın ve 
kavrayışımızın değiştiğini fark ederiz. Kav-
ramsal Sanat, alışık olduğumuz toplumsal 
çevrenin koşullandırmalarından arınmış ola-
rak, az ya da çok belirgin bir biçimde idrak 
edilir. Kavramsal Sanatla herhangi bir galeri-
de karşılaşabileceğimiz gibi, onu televizyon 
ekranında, gazetelerde, caddelerde de bula-
biliriz. En etkili Kavramsal Sanat eserleri, 
her gün rastlanan şeylerle onlara en uygun 
gelen düşünceleri bir araya getirerek -tıpkı 
üç boyutlu bir resmi oluşturan iki slaydı üst 
üste getirerek şaşırtıcı bir perspektif elde et-
memiz gibi- gerçeğin derinliğini görmemizi 
sağlarlar. Eğer bir de Kavramsal Sanat eseri 
yaratabileceğimizi hissetmeye başlamışsak, 
gündelik sıradan hayatın tanıdık görünü-
mü altındaki zengin anlamların varlığına 
gözümüzü açmışız demektir. Sanata, o ra-
hatına alıştığımız tepkileri göstermemizi 
engelleyen Kavramsal Sanat, ona (sanata) 
yaklaşımımızda sanatı aşan şeyler üzerinde de 
yeniden düşünmemizi ister. Böylece alışılmış 
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kalıpları yıkar, kendine özgü sorgulama biçi-

minde biz de onunla işbirliği yapmış oluruz. 

Öne sürdüğü fikri benimseyebiliriz; ama onu 

biçimlendiremeyiz, satamayız, yeniden ürete-

meyiz veya onu bir kağıt ağırlığı gibi kulla-

namayız “(Lynton, 2004). Bazı kaynaklarda 

obje sonrası sanat olarak da geçen kavramsal 

sanat, klasik sanattan köklü olarak kopar, ob-

jeyi, resmi ve heykeli yadsır. Amacı sanatsal 

üretimi fetiş ve meta olmaktan çıkarıp seyir-

cinin seyrine edilgen olarak sunulmasına kar-

şı bir girişimdir. Bu tanıma göre fetişleşmiş 

nesneye gerek yoktur ve sanat düşünsel bir 

süreçtir (Şenel, 2009). Joseph Kosuth, Kübist 

sanatçıların resim dili ile sanatı bir dereceye 

kadar soruşturduklarına inansa da, ona göre 

Marcel Duchamp sanatın doğasını gerçekten 

sorgulayan ilk sanatçıdır. Çünkü Duchamp 

hazır nesneleri kullanarak yeni bir dil konuş-

maya başlamıştır ve hazır nesne kullanımını 

biçimden işleve, görünüşten kavramaya yö-

neltmiştir (Atakan, 2008). Duchamp, mo-

dern sanat estetiği, sergi, müze, eleştiri, tarih, 

değer, galeri gibi kavram ve kurumları hazır 

nesneleri ile yadsımaktadır. Çeşme isimli ça-

lışmasında, gündelik hayata ait bir nesneyi 

sunuşunda ki farklılık, onun yararlılık bakı-

mından taşıdığı önem, getirdiği yeni bakış 

açısı tarafından ortadan kalkmıştır (P. Bürger, 

2003). 

Şekil 1: Marcel Duchamp, “Çeşme “ 1917

“Yeniden-üretim tekniği, yeniden-üretilmiş 
olanı geleneğin alanından koparıp almaktadır. 

Bu yeniden-üretilmişi çoğaltarak, onun bir de-
faya özgü varlığının yerine, yine onun bu kez 
kitlesel varlığını geçirmektedir. Ve yeniden-
üretilmiş olanın, alımlayıcıya bulunduğu ko-
numda seslenmesine izin vermekle, üretilmiş 
olanı güncelleştirmektedir. Bu iki süreç, gele-
nek yoluyla aktarılmış olanın dev bir sarsıntı 
geçirmesine yol açmaktadır – bu gelenek sar-
sıntısı, şu andaki bunalımın öteki yüzünü ve 
insanlığın yenilenirini dile getirmektedir. 

Sözü edilen süreçler, günümüzdeki kitle devi-
nimleriyle çok yakından bağıntılıdır” (Benja-
min, 1992: 48 ).

1965’de Joseph Kosuth’un gerçekleştirdiği 
“Bir ve Üç İskemle” (Şekil 2) çalışmasında 
dikkatleri nesne üzerine çekerek, gerçek nes-
ne, nesnenin imgesi ve nesnenin tanımı ara-
sında ki ilişkileri göstermiştir. 
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Şekil 2: Joseph Kosuth, “Bir ve Üç İskemle” 1965 Modern Sanat Müzesi, New York

Kavramsal sanatçılar, sanatı Ludwig Witt-
genstein, Ferdinand de Saussure, Claude Le-
vi-Strauss ve Roland Barthes’ın geliştirdiği 
dilbilimsel çözümlemeler ve gösterge bilim 
kuramlarından yararlanarak çözümlemeye ça-
lışmışlardır. Sanat ve dil grubu çözümlemele-
ri ile diğer kavramsal sanatçılardan daha ileri 
götürenler 1967-73 arasında kurulan Sanat ve 
Dil grubu üyeleri olmuştur. İlk sayısı 1969’da 
Michael Baldwin, Terry Atkinson, David Ba-
inbridge ve Harold Hurrel’dan oluşan grubun 
Art and Language (Sanat ve Dil) isimli bir 
dergi çıkarması, Joseph Kosuth’un da bu sa-
natçılara katılması sonucu dil olgusu ön pla-
na çıkmıştır. Bu dergi dışında aynı yıl İngiliz 
sanatçılar Ian Burn, Philip Pilkington, David 
Rushton’un çıkarmakta olduğu Analytical Art 
Journal (Analitik Sanat Dergisi), Art and Lan-

guage dergisi ile birleşmiştir. Daha sonra bu 
gruba pek çok sanatçı eklenmiştir (Harrison, 
1990). Tüm bu sanatçıların ortak noktada bu-
luşmasının sebebi tartışmalar aracılığı ile sa-
nat kavramlarını irdelemiş olmalarıdır.

Kavramsal Sanat Amerika ve Avrupa’da hızla 
yayılmaya başlamıştır. Eleştirmenler tarafın-
dan bu akımın kabul görmeye başladığı tarih 
31 ocak 1969’da Londra’da düzenlenen ve 
pek çok sanatçının katıldığı “Sanatta Yıkım” 
başlıklı sempozyum olmuştur. Her ne kadar 
tek bir olay yada tarih de sanat akımının baş-
ladığını söylemek doğru olmasa da kavram-
sal sanatın bu tarihte tanındığı kaynaklara 
geçmiştir. Ayrıca sergide kavramsal sanatçı 
olarak tanınan Robert Barry, Dougles Hueb-
ler, Joseph Kosuth ve Lawrence Weiner gibi 
sanatçıların çalışmaları da yer almıştır. Sergi 
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kataloğunun biçimselliği, sertliği ve yalınlı-
ğının yanı sıra sunulan sekiz öneriden ikisi-
nin kabul görmesi de sergi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Bu sanatçılar ortaya çı-
karttıkları bu akımın 1960’ların sonlarında 
uluslararası sanat camiasında kabul edilme-
sinde öncü olmuşlardır. “Davranışlar Biçime 
Dönüştüğünde” isimli Kavramsal sanat sergisi 
Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde gösterime 
sunulmuştur. Bu sergi daha kapsamlı bir kav-
ramsal sanat çalışmalarının olduğu bir sergi 
olmasının ötesinde sanatçıların kullandıkları 
hazır malzemeler, fotoğraflar, eski ve sıradan 
olan nesnelerin yeniden anlam kazandırılarak 
sunulmasıdır. (Dastarlı, 2006). 1960 sonra-
sı sanat ortamının biçimci anlayışı ve sanat 
dallarının birbirinden etkilenerek yeni biçim 
dilleri ile ortaya çıkması, Yerleştirmeler (Ens-
talasyonlar), Vücut Sanatı, Oluşumlar, Yer-
yüzü Sanatı, Eylemler, Yoksul Sanat, Süreç 
Sanatı ve Gösteri Sanatı gibi diğer türler Kav-
ramsal Sanatçılar tarafından da uygulanarak 
postmodern ilkeler etrafında ortaya çıkan üre-
timlerde de bulunmuşlardır. Kavramsal Sanat 
Kosuth’a göre 1960 yılının sonunda ortaya 
çıkan pek çok eğilimle birlikte 1975 yılında 
sona ermiştir. Bunun nedeni ürünlerin galeri 
ve müzelerde sergilenmesine başlanması ve 
eleştirmenlerin sanat dergilerinde yazdıkları 
yanlış yorumlardır. (Atakan, 1997). “Ancak 
Pop Sanat, nesnenin tüketim ilişkileri içinde-
ki bağlamına sadık kalmış, tüketicinin tüke-
tim iştahı içinde adeta kutsallaşan nesnelerin 
kendi sınırlı varlıklarını aşan ve neredeyse 
var olmakla özdeşleştirilerek yüceltilmiş 
kimliklerini esas almıştır. Böyle bakıldığında 
bu “halka iniş”te örtük bir eleştiri ile alaya 

almanın iç içe geçtiğini söylemek yanlış ol-
maz. Ne var ki, son çözümlemede Pop Sanat, 
egemen kültürün refleksleri içinde emilmiş 
ve yine ona bağlanmıştır” (Muraz, 2009:11). 
Kavramsal sanat, sanatın sergilendiği galeri, 
müze ve pazara karşı çıkmıştır. Aynı zamanda 
eserin metalaştırılmasına karşı sert duruşu as-
lında endüstri egemenliğine ve sanat eserinin 
üzerindeki yönlendirici tavırlara bir tepkidir. 
Kendisini bu alanlardan soyutlayan özgürleş-
meci duruşu, zamanla müze ve galeriler de 
yer almasıyla zayıflamıştır (Eker, 2006).

3. TÜRKİYE’DE KAVRAMSAL SANAT

1970 yılından sonra Türkiye’de etkisini gös-
termeye başlayan kavramsal sanat, siyasi ve 
ekonomik bunalımlar, öğrenci hareketleri, 
grevler gibi büyük sorunların yaşandığı bir 
döneme denk gelmiştir. Olağanüstü hal ve 
gerginlikler yıl boyu sürmüştür ve bu durum 
sanatçıları da etkilemiştir. 

Türkiye’de çağdaş sanatın başlangıç tarihi ola-
rak, 1967’de Füsun Onur ve Altan Gürman’ın 
yurtdışında aldıkları eğitimi tamamlayıp 
Türkiye’ye gelmeleri ile başlar. Bu tarih aynı 
zamanda Altan Gürman’ın Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde asistan olarak görev aldığı ve 
“montajlar” adını verdiği dizisiyle aynı yıla 
rastlar. Bu çalışması Türk sanat çevresi için 
yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Sanatçının 
Temel Sanat Eğitimi Kürsüsünün kurulma-
sında ki etkin kimliği, Akademinin modernist 
sürece doğru ilerlemesinde ve gelişmesinde 
rol oynamıştır (şenel, 2009). Montaj çalışma-
sında Gürman’ın, trajik türde askeri işaretler 
kullanması ile bugüne kadar resmin dışında 
kalmış ve günlük yaşamın içinde estetik kav-
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ramına girmeyen nesnelere, araç ve gereçlere 
başka bir dil dizgelerini (trafik, askeri) yükle-
mek işine girişmiştir. Bu tür çalışmaları henüz 
Türkiye’de kavramsal sanatın yerleşmediği 
dönemlere denk gelince bu akımın öncü sa-
natçılarından olmuştur (Oktay, 1991).

Batı ile kıyaslandığında Türkiye’de ki ge-
lişmelerin oldukça yavaş ilerlemesi, özgün 
çağdaş eserlerin olmaması ve sanat akımının 
ortaya çıkmayışının nedeni, gelişmeye imkan 
sağlayacak eleştiri, bilimsel yayın ve birey-
sel çabalar dışında yokluğunda aranmalıdır. 
Türkiye’de yapılan en önemli gelişme 1977 
yılında D.G.S.A.’nın öncülüğünde düzenle-
nen “Sanat Bayramı” etkinliğidir. Bu etkinlik 
ile sanatı bütün çevreye yayma yönünde ki ilk 
atılım olduğu söylenebilir (Erzen, 1977).

1970’ler de yeniliklere açılan Türkiye, 
1980’ler de tutucu bir söylem içine girer bu-
nun en önemli nedenlerinden biri eğitim ku-
rumlarının değişime açık olmamaları ve de-
ğişime direnmeleridir. Bunun dışında sanat 
piyasasında değişen toplumun sanat eserini 
statü göstergesi olarak görmeye başlaması ile 
galeri sayısı artmaya başlamıştır ve piyasada 
yeni bir güç olmuştur. 90’lı yıllar ise etkin 
köken, kimlik, farklı kültürel çatışmalar gibi 
sosyal yapının siyasi alanda çözümlenemeyen 
ve sürekli sorunların sorgulandığı tartışmalı 
dönemlerdir. Sanatçılar da bu dönem içerisin-
de devletin denetleyici, kontrolcü ve getirdiği 
sınırlar ile piyasanın ve gelişmelerin nasıl bi-
çimlendirdiğini eleştirel bir şekilde gösterme-
ye çalışmışlardır (Kozlu, 2011).

“Üretilenin öznesi ve üreten olarak sanatçının 
ortaya koyduğu yapıtta kodladığı (düzgüye 

bağladığı) bildirilerin anlaşılırlığı ve algılanış 
biçimi (kişinin kültürel alt yapısı, sosyo-eko-
nomik düzeyi, ilgileri, o konuyla ilgili bilgi/
bilgisizliği doğrultusunda) kişiden kişiye 
değişebilmektedir. Üretim sürecinde kullanı-
lan “plastik” ve “teknoloji” değişse de temel-
de anlamın sanatçının belleğindeki imgeler 
ekseninde kurgulanırlığı; toplumsal bellek 
ekseninde sanatın önceden ekilmiş olan imge-
ler üzerinden anlamlandırıldığı olgusu değiş-
memektedir” (Köse, 2009:4).

4. 2000-2012 YILLARI ARASINDA Kİ 
EĞİLİMLER

Oldukça çalkantılı geçen yılların ardından 
2000’li yıllara gelindiğinde sanatı zorlayan 
çalışmaların arttığı, sanatçıların grup çalış-
maları ile daha fazla boy gösterdiği, farklı 
anlatım dilleri ve disiplinlerin bir arada kul-
lanıldığı, mekan dışına taşınan eserlerin yo-
ğunluk kazandığı döneme girilmiştir. Günlük 
yaşamın içine taşıdıkları çalışmalarını popü-
ler kültürün anlatım olanaklarını kullanarak 
farklı bir disiplin ile anlatan sanatçılar şu an 
ve burada olmanın farkındalığını yansıtmaya 
çalışmışlardır. 

Belli bir döneme damgasını vuran çalışmalara 
ev sahipliği yapan Borusan Sanat Galerisi’nin 
2006 da kapanması sanat adına büyük bir 
kayıp olmuştur. Kimliğini sürdürdüğü 1997-
2006 yılları arasında uluslararası sergiler ger-
çekleştirmiştir. Bunun dışında Aksanat, Arter, 
Maçka Sanat Galerisi, Platform Güncel Sanat 
Merkezi, Proje 4L-Elgiz Çağdaş Sanat Mü-
zesi, İstanbul Sanat Müzesi, Santral İstanbul, 
Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi, Pera Mü-
zesi, Galeri Nev, BM Çağdaş Sanat Merke-
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zi, Galeri Artist, Kasa Galeri, Siemens Sanat, 
Karşı Sanat Çalışmaları, Garanti Platformu, 
K2 Sanat Merkezi, Mental Klinik gibi kurum 
ve galerilerin destekleri ile kavramsal sanatın 
daha fazla gündeme gelmesine, yeniden irde-
lenmesine bu kurumların ve sanatçıların oluş-
turduğu proje çalışmalarının katkısı büyüktür.

2000’li yıllarda adını sık sık duyduğumuz 
çağdaş sanat sergi düzenleyicisi anlamında 
kullanılan Küratörlük sistemi yaygınlaşmış-
tır. Küratörler, yurtdışında ki sanatçıların 
Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası 
sergilere çağrılmasında, burada ki Türk sanat-
çıların yurtdışında ki sergilere katılmasın da 
ve bienallerin düzenlenmesinde önemli rol 
oynamışlardır. Yurtdışın da sergi düzenlemesi 
için çağrılan önemli küratörler arasında Beral 
Madra, Ali Akay, Erden Kosova, Başak Şeno-
va, Vasıf Kortun ve Levent Çalıkoğlu olarak 
sıralanabilir. Türkiye’de bu sistemin oluşması 
sanat ve sanatçı adına önemli bir adımdır.

 2000 yılında kurulan xurban_collective fark-
lı bölgelerde ki sanatçıların katılımıyla galeri 
ve internet olanaklarının sınırlarını araştırmak 
ve kendi manifestolarını yaymak için internet 
ağı üzerinden gerçekleştirdikleri üretim biçi-
midir. Güven İncirlioğlu ve Hakan Topal ta-
rafından kurulan proje Amsterdam, İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi kentlerde küreselleşme 
karşıtı üretimlerine devam etmektedirler.

Sanatçı Gülçin Aksoy, Seyir-Name adını ver-
diği performansında, özel bir aracı toplu ta-
şıma aracına dönüştürmüş, içine küçük bir 
televizyon ekleyerek araca binen yolculara 
kendi çalışmalarından oluşan videoları izlet-
tirmiştir. 

Galata-Karaköy güzergahında dolaşan araç, 
hem içeri de hem dışarı da olma hali, ve ara-
cın içinde ki küçük alanı sahiplenme ve pay-
laşım duygusu ile seyir halindeyken oluşan 
diyaloglar irdelemiştir. Burada amacı serbest 
bir aura yaratmaktır. 

Şekil 3: Gülçin Aksoy, “Seyir-Name” 2005

İstanbul Modern’de düzenlenen “Kurmacayla 
Gerçek Arasında” başlıklı sergide, Esra Esren 
“ İsveççe Konuşabilseydin…” (şekil 4) isimli 
fotoğraf, video ve yerleştirme çalışmasında 
toplumsal davranışların, dilsel sınırlar, kim-
likler, kültürel öğeler üzerinden şekillenişini 
ele almıştır. 
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Şekil 4: Esra Esren, “Keşke İsveççe Konuşabilseydin” 2001

2001 yılında Stockholm’de katıldığı İsveççe 
kursunda, diğer katılımcılar İsveççe konuşa-
bilselerdi ne söylemek isterlerdi? düşüncesin-
den yola çıkarak, katılımcılardan kendi dille-
rinde yazmalarını istemiş, aldığı yanıtlar bir-
birinden farklı duygular içeren cümlelermiş. 
Daha sonra bu cümleler İsveççeye çevrilmiş, 
ve öğretmen eşliğinde sürekli düzeltmeler ya-
pılarak katılımcılara yazdıkları İsveççe cüm-
leler okutulmuş ve video kayıtları yapılmış. 

Bu video gösteriminde ki amaç yeni bir ül-
kede yaşamanın zorluklarına dikkat çekmek 
ve bu durumunun gözler önüne serilmesidir. 
Sabancı Üniversitesi’nin sponsorluğunu üst-
lendiği, Kasa Galerisi’nin 2003’de ev sahipli-
ği yaptığı “Deri ve Yüzeyler” grup sergisinde 
İnci Eviner’in ‘Somebody inside / İçeride biri 
var’ konulu suluboya ve dijital baskıdan olu-
şan duvar kağıdı çalışması dikkat çekmiştir 
(Şekil 5).

 Şekil 5: İnci Eviner, “İçeride Biri Var”, 2003
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 Şekil 6: Ferhat Özgür, “Arınma (Katar-
sis)”, 2003

Güncel sanat çalışmalarıyla, teorik konular 
üzerine metinler yazan çağdaş sanatçılardan 

Ferhat Özgür çalışmalarında, sanatsal, top-
lumsal, politik, felsefe, ruhbilim, modernizm 
ve dinsel temalar içeren çalışmaları geniş bir 
yelpaze de yer almaktadır. Arınma- Katar-
sis (Şekil 6) adını verdiği video çalışmasın-
da dört ayrı monitörden, dört farklı kadının 
tehlikeli tutkulardan kendilerini arındırmaya 
çalışmalarını konu alıyor. Banyoda gerçekleş-
tirilen bu çekimlerde suyun arındırma gücüne 
inanan kadınların göz yaşlarını vücuttan arıt-
maları video çekimi ile sunulmuştur. 

Büyük bütçeli projelerin, markalaşmış kişile-
rin mekanları kapattığı galeriler, holdinglerin 
sergi salonları ve galerilerin tersine, genç sa-
natçılara destek veren MASA projesi, sadece 
plastik sanatlar alanından değil diğer disip-
linlerden gelen çalışmalarında gösterilmesine 
olanak sağlayan bir projedir. Projenin 2. Ser-
gisinde, Merve Şendil’in Underscene project 
(şekil 7) başlığı atında müzik gruplarına ait 
arşiv çalışmaları, DDR diskografi sergisinde 
İstanbullu bir post-rock grubuna ait dokü-
manları ve nesnelerini bir masa üzerinde ser-
gilemiştir. 
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Şekil 7: Merve Şendil, “Underscene Project” 2008

Gündem yaratan sergilerden bir diğeri de 
2010 yılında Yücel Dönmez tarafından İstan-
bul moda burnunda gerçekleştirilen barış ke-

lebekleri ile sanatını doğaya taşıyarak, doğa 
düzenlemesi adını verdiği yerleştirme çalış-
masıdır (Şekil 8).

Şekil 8: Yücel Dönmez, “Doğa Düzenlemesi”, 2010
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Bu çalışması ile yaptığı sanat mı değil mi 
tartışmalarına yol açmıştır. Dönmez ise tıpkı 
kavramsal sanatçıların benimsediği gibi sana-
tın sadece kapalı mekanlarda , müzelerde ve 
galerilerde sergilenmesine bir tepki olarak ça-
lışmalarını doğaya taşımış ve bu kelebeklerle 
dünyaya barış mesajı vermiştir.

Önemli sergilere imza atan Maçka Sanat Ga-
lerisi, 35.yılında, “BENGÜ BURAK VOL-
KAN ALP ELMAS İZ” başlıklı sergide son 
zamanların en yetenekli altı sanatçının galeri 
için tasarladıkları kişisel sergilerine ev sahip-
liği yapmıştır. Bu sanatçılar, Bengü Karadu-

man, Burak Arıkan, Volkan Aslan, Alp Klan-
ten, Elmas Deniz ve İz Öztat’tır. 

Bengü Karaduman, galerinin mimari yapısın-
dan ilham alarak, galerinin iki odasını bir kur-
gu içinde kullanmıştır. İçeri girildiğinde izle-
yicileri demirden bir sandalyenin hareketli bir 
örümceğe dönüştüğü video heykel karşılıyor. 
“yeni bir beden için eskiz” adını verdiği ça-
lışmasında sandalye yerleşik düzeni betimler-
ken, örümcek ise mitolojik olarak ördüğü ağ 
ile çağdaş yaşamda ki yaşam döngüsünü ve 
bireyi sembolize ediyor (Şekil, 9).

Şekil 9: Bengü Karaduman, “Yeni Bir Beden İçin Eskiz”, 2011

Maçka sanat galerisi, 2012 -2013 sezonunun 
ilk sergisinde, kavramsal sanatın bilinen ilk 
temsilcilerinden Füsun Onur’un “Çeşitleme-

ler” adını verdiği sergisine yer vermektedir 
(Şekil, 10).
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 Şekil 10: Füsun Onur “ Çeşitlemeler” 
2012

Arter Galeri’de kurgusal bir dizi olarak ger-
çekleştirilen “Haset, Husumet, Rezalet” ser-
gisinin 2.sinde toplumsal, kültürel ve siyasal 
belleğin bugünkü durumunun sanat diline ak-
tarılması için bu üç kavram kullanılmaktadır. 
Selim Birsel’in bu sergide ki “Arka Bahçede 
Yetiştirilir” çalışması önemli yerleştirme ör-
neklerinde biridir (Şekil, 11).

Şekil 11: Selim Birsel “ Arka Bahçede Yetiştirilir” 2012-2013

5. SONUÇ

Bu çalışmada Kavramsal sanatın ortaya çı-
kışı ile gelişimi genel olarak anlatılmış daha 

sonra sınırlı sayıda sanatçı ve bu sanatçıların 

2000- 2012 yılları arasında ki çalışmalarından 

örnekler verilerek Türkiye’de ki değişim sü-
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reci anlatılmıştır. Kavramsal sanatın ülkemiz-
de ortaya çıkışının çalkantılı bir döneme denk 
gelmesi, sanatçıların batının etkisinde kaldığı 
görülse de, bu etkilerin son yıllarda azaldığı 
ve sanatçıların kendi manifestolarını hem ni-
teliksel hem niceliksel olarak sergilediklerini 
görmekteyiz. Bu süreç içerisinde sanat orta-
mının gelişerek artmasının en önemli neden-
lerinden biride internetin hız kazanmasıyla 
ulusal ve uluslararası sanat haberlerine, etkin-
liklere, kültürel alışverişe, bilgi paylaşımına 
ve son yeniliklere sanatçılar ve sanat öğren-
cilerinin kolay erişebilmesidir. Dünya sanat 
alanında yeni bir sürece girmiş ve Türkiye’de 
bu değişime ayak uydurmaya başlamıştır. Bir 
diğer gelişmelerde sanatçıların bireysel çalış-
malarının dışında grup çalışmalarında yer al-
maları, birlikte proje üretmeleri ve kendi me-
taforlarını oluşturmaya başladıkları gözlen-
mektedir. Sanatsal etkinliklerin ülkenin diğer 
şehirlerine de kaydığı görülmektedir. Sponsor 
desteklerinin artması, gelişen teknoloji, ga-
lerilerin çoğalması, uluslararası sanatçıların 
ülkemizde çalışmalarını sergilemeleri çok 
sanat adına çok önemli gelişmelerdir. Buna 
ek olarak önemli bir etken de İstanbul biena-
linin düzenli olarak gerçekleşmesidir. Tüm bu 
gelişmeler gelecek dönemlerde de kavramsal 
sanat anlayışının farklı çalışmalar ile devam 
edeceğine işaret etmektedir.
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NAHÇIVAN’IN TUNC-ERKEN DEMIR ÇAĞI TASVİRİ  SANAT 
ÖRNEKLERİ

THE BRONZE-EARLY IRON AGE DESCRIPTION EXAMPLES OF ART  
OF NAHCIVAN

Toğrul HALİLOV
Azerbaycan Milli Ilmler Akademiyasinin Nahçivan Bölümü

 

Özet: Nahçıvan’daki yerleşimlerden çeşitli biçimli 
tasviri sanat örnekleri bulunmuştur. Şunları heykeller, 
taş ve metal ürünleri üzerindeki resmler v.b. oluşturuyor. 
Azerbaycan arkeolojisinde en güncel problemlerden 
birini Nahçivan’ın Tunç ve Erken Demir çağı yapı-
larından bulunmuş tasviri sanat örnekleri oluşturuyor. 
Nahçıvan’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bu 
çağa ait tasviri sanatımızla ilgili pek arkeolojik malzeme 
bulunmuştur. Onlar şimdiyiye kibi sistematik incelen-
memiştir. Bu nedenle Nahçıvan’dakı Tunç ve Erken 
Demir çağına ait yerleşimlerden bulunmuş tasviri sanat 
örneklerinin sistematik biçimde incelenmesi bilimsel 
önemlidir. Makalede bu arkeolojik malzemelerin bir 
grupu gruplaşdırılarak karşılaştırmalı araştırma yöntemi 
sonucunda öğrenilmiştir. Belirlenir ki, şunlar hazrlanma 
teknik yöntemine göre farklılık oluşturuyor. Üzerleri 
geometrik, hayvan, insan, astral v.b. resimlerle süslen-
miştir. Bu resimler insanların sanatkarlık yeteneği ile 
yanı sıra manevi kültürünü de yansıtıyor. Nahçıvan’ın 
eski tasviri sanat örneklerinde Orta Doğu kültürüne ait 
belirtilerin görülmesi bu alanda kültürlerarası bağlılığı 
kanıtlıyor.

Anahtar kelimeler: Nahçıvan, sanat örnekleri, 
geometrik, hayvan resimleri, Ortadoğu

Abstract: Examples of placements were in Nakhi-
jevan art depiction of various shapes. You statues, 
stone and metal products, etc. on the official are. 
Azerbaijan, Nakhchivan one of the archeology of 
the Bronze and Early Iron Age structures of the 
problems found are examples of the depiction of art. 
As a result of archaeological excavations conducted 
in Nakhchivan many archaeological material found 
on sanatımızla depiction of that era. They studied 
the now systematic Kibi. For this reason, Bronze 
and Early Iron Age settlements found in Nakhijevan 
art depiction of important scientific examination of 
samples in a systematic way. This article describes 
a group of archaeological materials gruplaşdırılarak 
learned as a result of the comparative research met-
hod. The example of fine arts with different form is 
founded in archaeology monument of Nakchivan. 
They consist of statue and descriptions on stone and 
metal. It is defined that they maded up in different 
form. The face of these is decorated with painting of 
geometrical, animal, human, astral. These pictures is 
reflected spiritual culture of humans together with 
ability for handicraft of them. The founding device 
belong to culture of Near East in example of ainsiant 
fine arts prove intercultural connection in this branch.

Keywords: Nakchivan, example, geometrical, 
human picture, Near East
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GİRİŞ

Dünyanın tüm ülkeleri gibi Nahçıvan tasviri 
sanatı da kendi kökenine göre bir çok tarihi, 
sanatsal yaratıcılık gelenekleri ile bağlılık 
oluşturuyor. Onlar insanların maddi ve ma-
nevi kültürünü, dini ideolojik görüşümlerini 
yansıtarak önemli bilimsel önem taşımak-
tadır. Azerbaycan arxeolojisinde en güncel 
problemlerden birini Nahçıvan’ın Tunç ve 
Erken Demir çağı yapılarından bulunmuş tas-
viri sanat örnekleri oluşturuyor.  Nahçıvan’da 
yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bu çağa 
ait tasviri sanatımızla ilgili pek arkeolojik 
malzeme bulunmuştur. Onlar şimdiyiye ka-
der sistematik incelenmemiştir. Bu nedenle 
Nahçıvan’dakı Tunç ve Erken Demir çağı-
na ait yerleşimlerden bulunmuş tasviri sanat 
örneklerinin sistematik biçimde incelenmesi 
bilimsel önemlidir. Nahçıvan’dakı Tunç ve 
Erken Demir çağına ait yerleşimlerden bulun-
muş tasviri sanat örneklerinin taş, kil ve metal 
üzerinde yapılanlar  tasvirler ve   eski heykel 
örnekleri olmak üzre bir neçe grupa ayırmak 
olasıdır. 

1. Taş üzerindeki resimler

1.1. Kayaüstü resimler

Azerbaycan’da tasviri sanatımızın en eski 
örneklerinden olan kayaüstü resimler Mezo-
litik çağına aitdir. Şu nedenle Mezolitik çağı 
tasviri sanatımızın ilk ve en eski aşaması ola-
rak düşünülebilir. Kobustan kaya resimleri bu 
alanda ilk örnekler sayılabilir. Kobustan’ın 
“Böyükdaş”, “Kiçikdaş”, “Cingirdağ”, “Şon-
qardağ” ve diğer kayalıklarına yerleşik çizim-
lerde, orada yaşamış eski insanların yaşam 

tarzı ile ilgili resimler özel ilgi uyandırıyor. 
Şurada avcılık, hayvancılıkta, tarım v.b.  
alanları ile ilgili çeşitli motifler, sahneler, in-
san ve hayvan resimleri çızilmiştir. Abşeron 
yarımadasının diğer yerlerinde, Kelbedjarda 
bu tip kayaüstü resimler bulunmuştur. Nah-
çıvan Özerk Cumhuriyeti’nde tasviri sanatı-
mızın bu alanı ile ilgili arkeolojik malzemeler 
M.Ö. IV-I binyıla ait Gamikaya yerleşiminde 
çok sayıdadır. Gamikaya yerleşimi ile yanı 
sıra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Son 
Tunc-Erken Demir çağına ait yerleşimlerden 
Kolanı, Sarıdere nekropolündeki kabir taşla-
rının üzerinde de resim  bulunmuştur.

Gamikaya yerleşimi Nahçivan Özerk Cumhu-
riyetinin Ordubad ilçesinde, deniz seviyesin-
den 3906 m yükseklikte yer alıyor. Şuradakı 
volkanik kökenli bazalt taşları üzerinde çoklu 
miktarda kayaüstü resimler bulunuyor. Şunlar 
taş ve ya metal aletlerle dövme, sondaj, çizma 
v.b. teknik yöntemleri ile çekilerek biçim ve 
özelliklerine göre bir-birlerinden farklanıyor-
lar. Kayaüstü resimlerin hepsi eski insanların 
yaşam tarzını, maddî ve manevî kültürünü 
yansıtıyor. Kelbedgar, Anadolu, Sibirya v.b. 
petroklifleri gibi tarihi bakımından bilimsel 
önem taşıyor. Gemikaya yerleşimindeki kaya-
üstü  resimler insan, hayvan, astral v.b. resim-
leri olmak üzere bir kaç gruba bölünüyorlar. 
Resimlerin bir grupu biçim ve özelliğine göre 
yerel özellik taşıyor. Bazı kayaüstü resimler 
ise  Oradoğu kültürü ile bağlılık oluşturuyor 
(Halilov, 2011: 23-29).

Gamikaya yerleşiminde bulunmuş hayvan re-
simleri arasında köpek, boğa, keçi v.b resim-
leri daha çok ilgi çekiyor.
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Köpek resimleri basit ve karmaşık biçimde 
yapılmışlar. Şunlar biçim ve özelliklerine, 
çekilme teknolojisine ve kompozisiyonuna 
göre farklılık oluşturuyorlar. Resimlerin bir 
grupunda köpekler kulaklı, bazılarında ku-
laksız çekilmiştir. İhtimal etmek olar ki, ku-
laklı köpek resimleri hayvan otaran insanın 
(çoban) köpeğidir.

Boğa resimleri tek ve ya çeşitli hayvanlarla 
birlikte, arabaya koşulmuş halde v.b.  çizil-
mişlar. Resimlerin çoğunluğunda öküzün 
boynuzları bir-birine bitişik biçimde yana 
doğru yapılmıştır. Bazı resimlerde bu hay-
vanların boynuzları hilal biçimde öne yö-
nelmiştir. Gamikaya yerleşimind bulunmuş 
40’ın fazla araba resiminin çoğunda boğa 
köşkü kuvveti gibi yapılmıştır. Araba resim-
lerinden bir gurupu dört tekerlekli, bir grupu 
ise iki tekerli çekilmiştir. Bir grup resimler-
de bu hayvan yırtıcı hayvanların dırnaqlılara 
saldırması ile ilgili sahnelerde çizilmiştir. Bü 
türlü kayaüstü resimlerin bir grupesinde Me-
sopotomiya, Orta Asya ve Karadeniz kültürü 
için benzer motifler yapılmıştır. Yerleşimde 
bulunmuş bu tip kayaüstü resimlerden aslanın 
boğayı parçalaması resimi mantığı yönünden 
Diarbekirdeki Ulu caminin girişindeki (www.
indigodergisi.com/72/kevser yalcin.htm).

Ur yerleşiminden bulunmuş mührün üzerin-
deki resimlerle (Flittner, 1958: 126) benzerlik 
oluştururak eski aşiretlerin dini ideolojik gö-
rüşümlerinde bağlılığın olduğunu kanitliyor 
(tab. I, 1, 2, 3). Kaynaklara göz atarsak gö-
rürüz ki, eski Orta Doğu halklarının tarihinde 
boğa totemi çeşitli biçimde bulunuyor. M.Ö. 
II binyılın sonu I binyılın başlarına ait Xur-

vin (Tahran’ın kuzeydoğusunda), Kaluraz 
(Gilan) yerleşimlerinde boğanın kutsallığını 
kanıtlayan çok sayıda maddî kültür örnekleri 
bulunmuştur. Mısır’da Allah Opis,  Mezopo-
tomiyada ise Şedu ve Lamassu boğayı temsil 
etmişlerdir (Yusifli, 1992: 26, 114). Türk halk-
larının tarihinde boğanın kutsallığını kanıtla-
yan çoklu  efsane ve rivayetler vardır. Evsane 
ve rivayetlerde boğa güç, kuvvet, verimlilik 
sembolü olarak veriliyor.  Kırgızlar, Uygur-
lar ve diğer türk halkları boğanın kutsallığını 
belirtmek için onu Tanrı sempolü olarak gök 
renkli tasavvur etmişlerdir (Sеyidоv, 1969: 
160). Eski “Maaday Kara» efsanesinde boğa-
nın boğanın kutsallığı bi kader farklı  biçimde 
verilmiştir. Efsanede Merkenlə çarpışan boğa, 
ayrıca Buğaçın kazandığı boğa Erlik mifik 
imgenin zoomorf biçime düşmesi gibi gös-
terilmiştir (Sеyidоv, 1969: 163, 168). Uruk 
kültürüne ait mühürlerden birinin üzerindeki 
kayık, onun içerisinde insanlar, düzbucaqlar 
biçiminde verilmiş yük ve yüklü boğa resi-
minde de bu hayvanla ilgili insanların dini-
ideolojik görüşümünden bahsedilir (Masson, 
1989: tab. 19).

Gamikaya yerleşiminden daha çok keçi re-
simleri bulunmuştur. Diger hayvan resimleri 
gibi keçi resimleri de basit ve bileşik kom-
pozisiyonlu yapılmışlar. Basit kompozisi-
yonlu çizimlerde keçi tek veya sürü halinde 
hiçbir ek tarife olmadan verilmiştir. Bileşik 
kompozisiyonlu resimlerde keçi çarkı felek, 
hayat ağacı, insan ve başka tasvirlerle bir-
likte çekilmişler. Resimlerden bi çoğunda 
keçinin boynuzu geriye katlanarak kuyruğu 
ile birleştirilerek Hocalı Gedebey kültürüne 
ait özellikler taşıyor. Gamikaya yerleşimde 
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bulunmuş kayaüstü resimlerin bir gurupun-
da keçi tek, çift, grup halinde, bazılarına ise 
sırt üstünde çizilerek Anadolu, İran, Ön Asya 
v.b. kayaüstü tanımlamalarla benzerlik oluş-
turarak şu alanda kültürlerarası bağlılıkların 
olduğunu kanitliyor. Bu türlü resimler Orta-
doğu’daki M.Ö. IV binyılın ikinci yarısı-III 
binyılın öncesine ait resim sanatları için ka-
rakter motiflerdendir. Tepe Kavranın Erken 
Uruk dönemine ait mühürlerinin üzerinden 
bir-birine ters yönde çızılmış bu türlü birer 
hayvan resimleri bulunmuştur (Lloyd, 1984: 
96). Suriye’deki I Tel Hazine yerleşim yeri-
nin son Uruk sulale çağına (M.Ö. IV binyılın 
sonu-III binyılın başları) ait kültürel tabaka-
sından üzerinde birer hayvan tasviri çizilmiş 
taş mühür bulunmuştur (Munçayev, Merpert, 
Amirov, 2001: 111-112). Suz A yerleşiminde 
bulunan M.Ö. IV binyılın ikinci yarısına ait 
mühürlerin üzerinde de birer hayvan resimle-
ri yapılmıştır (Çayld, 1956: 35) (tab. I, 4, 5).

Gamikaya yerleşiminde bulunmuş insan di-
zinin üzerindeki keçi resimi, Kobustanda 
bir keçi ve onun karşısında dans eden insan 
resimi ile, Kültepe Höyüğünün Eneolit   çağı 
tabakasından gömülmüş insanın dizi yanında 
keçi boynuzunun bulunması ile mantığı yö-
nünden bağlılık oluşturarak boğa, kopek gibi 
keçi inancının (“keçi kültü”) Nahçivan’ ın 
eski aşiretlerinin dini ideolojik görüşümlürin-
de önemli yer aldığını kanitliyor. Kaynaklara 
göz atarsak göreriz ki, it, at, boğa kibi  keçi 
ile ilgili inançlar da dünyanın çeşitli yerlerin-
de yayğındır. Ege ve Girit  adalarından baş-
layarak Batı Afganistan’a kadar ve Kuze y-
Batı Hindistan, Kafkasya’ya, Türkmenistan, 
Genel Kafkasiya, Ortadoğu ölkelerinde keçi 

ile ilgili dini ideolojik görüşümler bu lunu-
yor. Mezopotamya’yada keçi bitki alemin in 
verimliliğini sağlayan varlık kmiyi kab ul 
edilmiştir. Türk halkının mitolojisinde keçiye 
inanç çeşitli biçimlerdebulunuyor. Orta Asya 
ve Sibirya’da yaşayan Türk halkları içe ri-
sinde Al-Albastı, Al karısı inancı keçi  kibi 
tasavvur ediliyor. Tuvalılarda aile oca ğı ile 
ilgili törenlerde başı sarı keçinin kullanılması 
(Seyidov, 1969: 162), Altaylarda çocuğu kötü 
ruhlardan korumak için dağ keçisi kemiğinin 
kulanılması (Seyidov, 1994: 145) v.b.bu türlü 
maddi kültür örneklerdendir

Gamikayada bulunmuş yırtıcı hayvanların 
dırnaqlılara saldırması ile ilgili sahnelerde 
keçi de çizilmiştir. Bu tip kayaüstü resimler-
den birinde keçi kurtla karşı-karşıya yapıl-
mıştır (tab. I, 6). Kayaüsyü resimde kurt tek 
hatla uzun kuyruklu çekilmiştir. Hayvanın 
arka bacaklarının üst kısmı bedenine dairesel 
biçimde birleştirilmiştir. Kurtla keçi arasında 
uzun dalgalı çizgi cizilarak  tüm türk halkları 
için harakteristik olan (Kalafat Y. , 2006, 314)  
“Kurt ağzı kapatılması” ayini belirtilmiştir.

Gemikaya yerleşiminde bulunmuş at resimle-
rinin bir grupunda  bu hayvanlar boğa resim-
leri gibi köşkü kuvveti gibi verilmiştir. Bir 
grup resimlerde ise atlı insanlar çızılmıştir. 
Keçi, boğa resimleri gibi atlı resimlerinin de 
bir grupesi Ortadoğu kültürüne has özellikleri 
oluşturuyor. Gamikaya yerleşiminde bulun-
muş kollarını yanlara açmış, ayaklı biçimde 
çizilmliş insane resimlerinden bir grupesinin 
benzeri Sialk B nekropolünda tespit edilmiş-
tir. Şu yerleşimde bulunmuş kuş, ve “8” bi-
çimli kayaüstü resimlerin bir grupesi de Orta-
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doğu kültürüne has özellikler taşıyor. Kuş re-
simlerinden bazılarının benzerleri Helef kül-
türünde bulunmuştur (tab. I, 7, 8). Bir grup 
resimler motivinə göre Kür-Aras kültürünün 
son aşamasına ait kil kapların üzerindeki kuş 
resimleriyle benzerlik oluşturuyor.

Gamikaya yerleşiminde bulunmuş ilginc ka-
yaüstü tasvirlerden bir grupesinde  insanlar 
tek çizilmiştir.   Şuradakı resimlerden bir kıs-
mında insanın ayaklarının sonları ve kolları 
yukarı yönelmiştir. Bu tasvir biçim ve özel-
liğine göre Anadolidakı Neolitik dönemine 
ait olan Çatal Höyük yerleşim yerindeki ziya-
retgah  (pirin) duvarındakı insane resimi ile 
benzerlik oluşturuyor (tablo I, 9, 10). Araş-
tırmacıların bir çoku bu tip insan resiminin 
verimlilik tanrısının karakteri olduğunu ifade 
etmişlerdir (Kotoviç, 1983: 143). Gamikaya-
dakı insanın  avcılıkla ilgili çekildiyi resim-
ler de ilgi çekiyor. Şunlar mantığı yönünden 
Suz I, Suz II yapılarından bulunmuş kil kab 
buluntularının üzerindeki resimlerle benzer-
lik oluşturuyor (Çayld, 1956: 215) (tab. I, 11, 
12). Şu yerleşimden bulunmuş astral resim-
lerin arasında koşa daireler, güneş resimleri 
daha çok ilgi çekiyor. Şuradakı çıkıntılı, içe-
risinde nokta ve ya çarkıfelek resimleri olan 
güneş resimlerinin benzerleri Sibirya, Ana-
dolu, Goyem kayaüstü resimlerinde, Hocalı-
Gedebey kültürüne ait kil kapların üzerinde 
vardır.

1.2. Mezar daşları üzerindeki resimler.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Son Tunc-
Erken Demir çağına ait Kolanı (Bahşaliyev, 
2002, 63), Sarıdere (Novruzlu, Bahşaliyev, 

1992: 50) nekropolündeki kabir taşlarının 
üzerinde resim bulunmuştur.  

Kolanı nekropolündeki tasvir yedi sayılı me-
zarın yan duvarındakı iri sal taşın üzerinde 
tespit edilmiştir (tab I, 14, 15). Yapılan ar-
keolojik araştırmalar sırasında belirlemiştir 
ki, yüksekliği 103 cm, genişliği 82 cm olan 
trapes biçimli taş levha üzerindeki resimin 
birinde güneş tanrısı, diğerinde ise hami ruh 
cizilmiştir. Bu resimlerdeki bazı benzer özel-
likler Sibirya, Güney Kafkasya, Gemikaya, 
Hatunçay, Anadolu kayaüstü resimlerinde, 
Hocalı Gedebey kültürüne ait kil kapların 
üzerinde, Mısır herogliflerinde, Orhun Yeni-
sey yazıtlarında bulunuyor

Sarıdere nekropolündeki dört sayılı kabir ta-
şının üzerinde kuş tesviri çekilmiştir (tab I, 
13). Bu resim diğer kuş tasvirler kibi eski aşi-
retlerin dinî-ideolojik görüşümlerini, mifik 
düşünce tarzını yansıtıyor.

2. Eski heykeltaraşlik örnekleri.

Azerbaycan’ın tüm ilçeleri kibi Nahçıvan’da-
kı arkeolojik yerleşimlerden köpekle, boğay-
la, atla, keçi ile ilgili çok sayıda arkeolojik 
bulgular bulunmuştur.

Köpek figürleri I Kültepenin Erken Tunç 
çağı tabakasından, I Maxta Kültepesinden, 
Büyük Kesik ve II Poylu, ile yarı sıra Kuzey 
Mezopotomiyadakı Ubeyd kültürüne ait III 
Yarımtepe, Güney Mezopotomiyadakı Ur, 
Suriye’deki Tell hazne yerleşim yerlerinden 
v.b. bulunmuştur. I Kültepe yerleşiminin Er-
ken Tunç çağı tabakasından, I Maxta Kül-
tepesinden bulunmuş kil boğa figürlerinin 
çoku kopek figürleri kibi kırılmış, bazıları 
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ise az da olsa iyi kalmıştır. Bu figürlerin ço-
ğunluğunun bacakları, bazılarının boynuzları 
kırılmıştır. Onlar gereçekçi yöntemde yapıl-
mıştır. I Kültepe yerleşiminden 21 (Abibulla-
yev, 1982: 142), I Maxtadan 4 adet (Aşurov, 
2002: 65) boğa figürü bulunmuştur. Şu arke-
olojik malzemelerin uzunluğu 4, 5-6, 7 cm, 
yüksekliği 3-4 cm ‘e yakındır. I Kültepe yer-
leşiminde bulunmuş boğa figürlerinden bir 
kaçının burnunda delik açılmıştır. Bazıları-
nın gözleri cızma yöntemi ile yapılmıştır. Bu 
özellikler I Maxta yerleşiminin boğa figür-
lerinde rastlanmamıştır. Erken Tunç çağının 
küçük boğa figürleri Baba Derviş (İsmayılov, 
1962: 96), Göytepe, Tepe-Hisar, Tepe-Gavur 
ve Çeçenistan’ın Sargenyurd yerleşiminde ve 
Maykop kültürünün arkeolojik malzemeleri 
arasında da vardır (Munçayev, 1962: 15-25). 
Eski Mısır, Sümer, Babilistan, Asur, Hatta 
kültürlerinde boğayla ilgili çeşitli arkeolojik 
malzemeler bulunmuştur. Eski Sümer devle-
tinin kudretli şehirlerinden olan Ur şehrinde 
M.Ö. IV binyıl ait olan altın boğa başı, Al-
tuntepede (Güney Türkmenistan) M.Ö. III 
binyılın sonu - II binyılın öncesine ait altın 
boğa maskesi (Avdiyev, 1953: 55, 127), An-
takya mozaikalarındakı taş piltelerin üzerinde 
(www.indigodergisi.com/72/kevser-yalcin.
htm), M.Ö. II binyılın sonu-I binyılın başla-
rına ait Hurvin (Tahran’ın kuzeydoğusunda), 
Kaliraz (Gilan), M.Ö. V binyıl ait Halaf (Me-
zopotamiya), M.Ö. V-IV binyıl ait Kaliban-
kan (Hindistan) yerleşimlerinde de boğayla 
ilgili çok sayıda arkeolojik malzemeler (kula-
ğı altın sırğalı boğa resimi olan tabak, koşku-
lu boğa figürleri v.b.) bulunmuştur (Yusifov, 
1993: 17-25). 

I Kültepe yerleşiminin Erken Tunç çağı taba-
kasında bulunmuş boğa figürlerinden birinin 
boynuzları yukarı kalkmış durumda yapıl-
mıştır. Figürün kuyruğu arkaya çıkıntılı bi-
çimde, gözleri küçük oyukla yapılmış (tab. II, 
1). I Kültepe yerleşiminde bulunmuş bacak-
ları bir-birinden uzakta yapılmış boğa figür-
lerinden bir kısmının başı uzunsov biçimde 
yapılmıştır (tab. II, 2). Bazı boğa figürlerinin 
gövdesi arkadan enine doğru genişlemiş, başı 
ise oval çıkıntı ile ifade edilmiştir (tab. II, 
3). Bir grubunun bacakları bitişik yapılmış-
tır (tab. II, 4). Araştırmacı O. Hebubullayeve 
göre Nahçıvan’daki Erken Tunç çağı yerle-
şimlerinde çoklu boğa figürlerinin bulunması 
şunu kanitliyor ki, şu çağda boğa hayvancılık 
ve tarım önemli yer tutmuştur. Boğa figürleri 
dini ayinlerin kullanılması sırasında kırılmış-
tır (Abibullayev, 1982: 143).

I Kültepe, I Maxta yerleşiminden elde edilmiş 
boğa figürlerinden biri kendine özgü özelliği 
ile farklanır. Boğanın başı ileriye doğru yö-
nelmiş, boynuzları Anadolu yerleşimlerinde-
ki bazı boğa figürleri gibi (http://www.forum-
cuaile.com; http://tr.tarikhema.ir/hititler) hi-
lal biçimde, bacakları ise hareket durumunda 
yapılmıştır (tab. II, 5). Boyun kısmından ikili 
delik açılmıştır (Aşurov, 2002: 65). Figürün 
sol yan üzerinde kavis biçiminde Göytepe 
yerleşiminden bulunmuş bazı boğa figürleri 
gibi noktasal dört küçük oyuk yapılmıştır. Şu 
oyuklar bir-biri ile yanı sıra dikey yönde dizi-
lerek görünüşte hilal tasvirine benziyor (tab. 
II, 6). Bu figür noktaların sayısına ve düzülü-
şüne göre Göytepe figüründen Azıcık farklı 
(tab. II, 3). V.Baxşeliyev şu türlü astral figür-
lerin ev hayvanları ile birleştirilmesini esas 
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tutarak onları verimlilik kultunun tecessümü 
gibi değerlendirmiş, verimliliğin gök cisimle-
ri ile ilgili olduğunu göstermiştir (Bahşaliyev, 
2004: 47).

Nahçıvan’daki Erken Tunç çağı yerleşim-
lerinde bulunmuş kil boğa figürlerinin en-
selerinde delik açılması hakkında da araş-
tırmacılar farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
O.Hebubullayeve göre bu tip boğa figürleri 
küçük araba modellerine bağlanmak için ya-
pıldığından şunların sıra ensesinde delik ya-
pılmıştır (Abibullayev, 1982: 142). S. Aşu-
rovun göre bu tip boğa figürlerinden amulet 
olarak kullanılmış, verimlilikle ilgili belli 
dini ayin yapılmıştır. Bu nedenle I Maxta yer-
leşiminde bulunmuş bu tür kil hayvan figür-
lerinin ensesindeki deşiyin kenarında değil, 
içerisinde sürtünme izleri bulunuyor (Aşurov, 
2002: 66). 

Nahçıvan’daki I Kültepe (Alekperov, 1994: 
32), I Mahta (Aliyev, Aşurov, 1992: 40) yer-
leşimlerden at, keçi figürleri de bulunmuştur. 
Diğer hayvan figürleri gibi at figürleri de kı-
rılmıştır. Şunların her biri biçim ve özelliyine 
gore farklılık oluşturuyor.

I Kültepe yerleşiminin Erken Tunç çağı ta-
bakasından bulunmuş kil keçi figüründe ke-
çinin boynuzları, ön bacaklarından biri, arka 
bacaklarından her ikisi ve kuyruğu kırılmış, 
iyi saklanılmamıştır .

I Maxta yerleşiminde bulunmuş Erken Tunç 
çağının at figürü siyah-konur renkli kilden 
yapılmış, yüzeyi cilalanmıştır. Figürün başı 
ve vücudu kırık, ensesi ve ön bacakları nispe-
ten salim kalmıştır. Figürün bacakları bitişik 

yapılmış, sıra ensesinde yapma zolakla atın 
yelesini andıran desen yapılmıştır. Bu figür 
biçim ve özelliğine göre Karaz yerleşim ye-
rinden bulunmuş bir grup at figürleri ile ben-
zerlik oluşturmaktadır.

Nahçıvan bulunmuş maraklı heykel örnek-
lerinden birini erkek figürü oluşturuyor (tab. 
II, 10). Bu figür Kızılburun yerleşiminde bu-
lunmuştur. Şamahı, Tovuz, Ağdam bölgele-
rinden bulunmuş  erkek figürlerinden farklı 
olarak Kızılburunun erkek figürü gerçekçel 
biçimde, içi boş yapılmıştır. Yüksekliği 20 
cm olan bu figürün yüzü yastı, gicgahı biraz 
kabarık, baş ve vücut üyeleri çok orantılı bi-
çimde, elbiseli, çekmeli ve şapkalı yapılmış-
tır. İnsanın sol eli kemerinin üzerine koyul-
muştur. Figürün şapkası ve bacakları kırmızı, 
kıyafeti beyaz renkli yapılmıştır. Vücudu ince 
çizgilerle siyah ve kahverengi rankle boyan-
mıştır. Onun eynindeki libas Kızılburun  yer-
leçiminden bulunmuş çömlekin üzerindeki 
resimle benzerlik oluşturarak eski Azerbay-
can giysisi olan arxalıktır. Bu figür İran’dan 
tapılan erkek figürü gibi elbiseli yapılmasına 
rağmen  ondan farklanıyor. Kızılburun figürü 
Orta Tunç çağına, İran’dan bulunmuş erkek 
figürü ise son dönemlere aittirler (Aliyev, 
1977, 62).

3. Metal ürünlüri üzerindeki resimler.

Nahçıvan’ın eski tasviri sanat örneklerinden 
bir gruresini tunc kemer, süslerler v.b. oluş-
turuyor.

Tunç kemer 1983 yılında Şahtahtı ve Teze-
kend Köyleri arasından bulunmuştur (Bah-
şaliyev, 2004: 160). Erken Demir çağına ait 
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olan bu arkeolojik malzeme ince tunç taba-
kadan yapılmıştır (tab. II, 7). Kemerin üze-
rinde tıklama, çızma, kesme teknik yöntemi 
ile belli kompozisiyonlu resim çekilmiştir. 
Hattın üzerinde hareket durumunda atlı sa-
vaşçı, gagasinda insan başı alan vahşi kuş ve  
kanatlı, kanatsız fantastik yaratıklar, güneşi 
sembolize eden daire yapılmıştır. Bu kemer 
Ortadoğu ve Güney Kafkasya’nın bir grup 
eski kemerleri gibi eski aşiretlerin yaşam tar-
zını, dini ideolojik görüşümlerini yansıtıyor. 

Nahçivan’ın eski yerleşimlerinden bulunmuş 
eski tasviri sanat örnekleri arasında hayvan 
başlıklı sancaklar, kuş figürli asmalar, düg-
meler, kölyeler v.b. arkeolojik malzemeler il-
ginçtir. Karabağlar nekropolünden bulunmuş 
sancağına biri koyun (tab. II, 9) diğeri keçi 
başlıklı yapılmıştır (tab. II, 8) (Bahşaliyev, 
2005: 73). 

Kuş figürli asmalar Sarıdere, Kolanı (Nov-
ruzlu, Bahşaliyev, 1992: 42, 65), Kızılburun 
(Meşşaninov, 1926: 225) v.b. yerleşimlerinde 
bulunmuştur (tab. II, 11). Şunların bir grubu 
ayaklı, bazıları ayaksızdır. Bir grubu basit ya-
pılmıştır, bazilerinin üzeri user üçgenlerden 
ve küçük dairelerden oluşan beyazlarla süs-
lenmiştir. Üzerlerinde boynundan asmak için 
bir ve ya iki delik açılmıştır. 

Üzeri belli kompozisiyonla süslü dügmeler 
Kolanı, Muncuklutepe v.b. nekropollerinden 
bulunmuştur (tab. II, 12). Şunların üzerin-
de desneler çarkıfelek biçiminde yapılarak 
desenleme teknik yöntemine göre hep bir-
biriyle, hem de Mingeçevir, Çavdar, Hanlar, 
Xaçbulak yerleşimlerinden bulunmuş Hoca-

lı-Gedebey kültürüne ait dügmelerle benzer-
lik oluşturuyor (Calilov, 2005: 80). 

Kölyeler içerisinde Kızılburun nekropolün-
den bulunmuş yılan biçimde yapılmış kolye 
de ilginc eski tasviri sanat örneklerindendir 
(tab. II, 13). Tüm tip süslerin benzerleri Ge-
debeyde (Halilov, 1959: tab.. XIII, 3, 5), Min-
geçevirde, Haçbulakda (Sadıkzade, 1971: tab. 
XX, 8; tab. XII, 11), Kuşçuda (Kumel, 1941: 
135), Çavdar, Şamhorda (Şarifov, 1928: 254),  
Genceçay ilçesinde (Narimanov, 1958: tab. 
XVI, 7) v.b bulunmuştur. 

Nahçivan’ın eski yerleşimlerinden bulunmuş 
maddi kültür örnekleri içerisinde üzeri belli 
motiflerle süslü hancerler de ilgi çekiyor. Bu 
tip hancer Kumluk, Boyahmed v.b. nekropol-
lerinde bulunmuştur. 

Kumluk nekropolünden bulunmuş hançerler-
den birinin konik biçimli başlığının yükarısı 
ve aşağısı üçgenler oluşan ağlarla süslenmiş-
tir (tab. II, 14). Diğer hançerin başlığının yu-
karısı desensiz yapılmış, başlığın gövdesi ise 
üçgenlerle süslenmiştir (tab. II, 15) (Bahşa-
liyev, 2006: 81-85; Halilov, 2008: 117-121). 

Boyahmed (Novruzlu, Bahşaliyev, 1993: 22) 
nekropolünden bulunmuş hançerlerin konik 
biçimli  başlığı biçim ve ğzelliklerine göre, 
Kumluk hanceri kibi çarkı felek biçiminde 
üçgenler oluşan ağlarla süslenmiştir (tab. II, 
16). 

Yapılan araştırma şunu kanıtlıyor ki, Boyah-
med, Kolanı  hancerinin konik biçimli baş-
lığı eski insanların tasavvurunda gök kub-
besini, çarkıfelek resimi Güneş’i, dünyanın 
dörtbiçimli olduğunu sembolize ediyor. Şu 
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resim Gamikaya yerleşiminden, daş, metal 
ve seramik ürünleri üzerinden bulunmuş çar-
kıfelek resimleri ile bağlılık oluşturuyor ve 
Nahiçvan’ın eski aşiretlerinin manevi kül-
türüyle ilgili belli komposizyonu bildiriyor. 
Fikrimizi dayandırmak için kaynaklara göz 
atarsak görürüz ki, konik biçimi eski aşiret-
lerin tasavvurunda gök kubbesini, çarkıfelek 
resimi güneşi, dünyanın dörtbiçimli olduğunu 
sembolize etmesi ile ilgili çiklu bilgiler vardır. 
Çarkıfelek resimlerinin Güneş’i ve ya hayırse-
ver Tanrılarla bağlı kuş ve insanları sembolize 
ettiği bazı araştırmacılar tarafından da belirtil-
miştir. Sibirya halklarının, özellikle yakutların 
halk inanclarında çarkıfelek resimi qoryucu 
marka sembolize ediyor (Okladnikova, 1981: 
39). Eski Türkler Gök Tanrısına kudretli Al-
lah gibi tapınmışlar. Şunların dini-ideolojik 
görüşlerine göre Gök Tanrı insanların talehini 
çözer, hakanları yükseltir ve ya devirir (Steb-
leva, 1976: 45). Türklerin dini-ideolojik gö-
rüşlerinde hakana iktidarın Gökden verilmesi, 
onun dağ kültü ve hayat ağacı ile bağlılık teş-
kil etmesi ile ilgili çeşitli efsane ve rivayetler 
de vardır (Patopov, 1978: 53). 

4. Kil kablar üzerindeki resimler

Nahçivan’ın eski yerleşimlerinden bulunmuş 
ilginc tasviri sanat örneklerinden bir grupe-
sini kil kablar üzerindeki resimler oluşturu-
yor. Şunlar desenleme yöntemine göre iki 
ana ana tipe bölünüyorlar. Birinci grupa üzeri 
geometrik nakışlarla (düzbucak, üçgen, romb 
v.b.) desenlerle süslü kil qablar içerir. İkinci 
grup kil kapların üzeri hayvan, insan ve kuş 
resimleri ile belli motiflerle süslenmiştir.

Kızılburun nekropolundan bulunan bu türlü kil 
kapın üzeri farklı desenlemelerle süslenmiştir. 
Kablardan birnin  üzeri üçgenler ve romblar-
la  belli motiflerle süslenmiştir. Nekropolden 
bulunmuş diğer kabın üzerinde geomotrik de-
senlerle birlikte Ortadoğu boyalı kaplarında 
olduğu gibi insan resimi çekilmiştir. İnsanlar 
karşı karşıya durmuş, kolları dirsekten bükül-
müş, elleri yukarı kalkmıştır. Şunların birinin 
eli yanındakinin dizi üzerindedir (Abibulla-
yev, 1982: 142) (tablo II, 17). İhtimal etmek 
oluyor ki, kabın üzerindeki bu resimde eski 
birer dans etme sahnesi çekilmiştir. Kızılbu-
run nеkrоpоlündе bulunan çömlеğin birinin 
üzerinde  üçgеn mоtiflеrinin arasında kırmızı 
bоyayla, kıvrılmış bir yılan fiquru yapılmıştır  
(Bahşeliyev 2004: 77). Bu resim yılan figürlü 
kolyalarla bağlılık oluşturuyor.

Üzeri belli motiflerle süslü boyalı kablar Kı-
zılburunla yanı sıra  II Kültepe (Habibullayev 
1959: tab. 41), Nahaçir (Bahşeliyev 2004: 
74),  Şahtahtı (Abibullayev 1961: 27) v.b. 
yerleşimlerde de bulunmuştur. 

Şahtahtı nekropolünden bulunmuş çömleyin 
üzeri siyah renklerle üç gruba bölünmüştür. 
Kabın boğazının altı siyah ve kırmızı çizgi-
lerin içerisinde bir-birinin altında olan kuş 
resimleri ile süslenmiştır. Gövdesinde benzer 
geometrik çizgilerin arasında kurd, geyik, sti-
lize edilmiş kuş tasviri ve diğer hayvan re-
simleri çekilmiştir (tablo II, 18). 

II Kültepe Höyükünde bulunmuş polikrom 
boyalı çömlek buluntularının üzerinde Kı-
zılburun, Şahtahtı nekropollerinin kil kabları 
gibi geometrik desenlerle birlikte kuş resimi 
cizilmiştir (tablo II, 19). 
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SONUÇ

Nahçıvan’daki Tunç ve Erken Demir dönemi 
yapılarından bulunmuş tasviri sanat örnekle-
rinden her biri Azerbaycan arkeolojisinde bi-
limsel önemlidir. Nahçıvan’daki Tunc çağına 
yerleşimlerden bulunmuş kil figürinler eski 
heykel örneklerindendir ve Nahçıvan’da hay-
keltıraşçılığın olduğunu göstermektedir. Kil 
figürünler kibi kayaüstü resimlerde, metal 
ürünlerine bulunan desenlemelerde Ortadoğu 
kültürüne ait resmi sanat örnekleri ile ben-
zerliyin olmasına dayanarak şunları soyleye 
biliriz: Nahçıvan’daki Tunç ve Erken Demir 

dönemi yapılarından bulunmuş tasviri sanat 
örneklerinde hem tasvir üslubunda, hem de 
içerik kimliğinde benzerlik Ortadoğu kültü-
rünün Nahçıvan’a etkisi ile ilgili olmuş, kül-
türlerarası ilişkiyi göstermiştir. Bu nedenle 
Nahçıvan’daki Tunç ve Erken Demir dönemi 
yapılarından bulunmuş insanların maddi ve 
nenevi kültürünü yansıtan eski tasviri sanat 
örnekleri Güney Kafkasya ile yanı sıra M.Ö. 
IV-I binyıla ait Ortadoğu’nun, Urumiye Hav-
zası ve Doğu Anadolu’nun  aynı çağa ait yer-
leşimlerinde bulunmuş tesviri sanat örnekleri 
ile pek benzerlik oluşturuyor. 
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ATATÜRK-İMPARATORLUKTAN MİLLÎ DEVLETE1

ATATÜRK-FROM EMPIRE TO NATIONAL STATE

Yenal ÜNAL 2 

1 Ünsal Yavuz, Atatürk-İmparatorluktan Millî Devlete, 117 sayfa, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, 2. Baskı, 
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Özet: Bu kitap incelemesinin amacı Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş 
sürecini ele alan “Atatürk-İmparatorluktan Millî Dev-
lete” adlı kitabı tanıtmaktır. Bu eser, Atatürk’ün tarihî 
kişiliğini, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu içermektedir. Bu 
eserin araştırmacılara tanıtılmasının çok yararlı olacağı 
kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu, 
Türkiye Cumhuriyeti, Tarih.

Abstract: The purpose of this book review is to 
introduce the book of “Atatürk-İmparatorluktan Millî 
Devlete” which handles process of transition from 
Ottoman Empire to Republic of Turkey. This work 
includes the subjects of historical personality of Ata-
türk, collapsing of Ottoman Empire and foundation 
of Republic of Turkey. We think that introducing this 
book will be very useful for researchers.

Key Words: Atatürk, Ottoman Empire, Republic of 
Turkey, History.
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1. GİRİŞ

Türk tarihinin yaşayan ve var olan en önem-
li dönemlerinden birini Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi teşkil etmektedir. Bugün üzerinde ya-
şadığımız topraklar üzerinde 20. yüzyılın 
ilk çeyreğinde yaşanan kanlı mücadeleler 
sonunda büyük güçlüklerle kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihi, birçok araştırmacı ve 
sosyal bilimcinin ilgi odağındaki bir incele-
me alanıdır.

Kurulduğu coğrafya itibarıyla ve tarihsel ge-
lişmelerin dayandığı temeller nedeniyle böl-
gesinde ve dünyada önemli bir yeri bulunan 
Türkiye’nin tarihî temellerinin araştırılması 
ve mümkün olduğunca objektif bir tarih an-
layışıyla yerli ve yabancı okurların hizmetine 
sunulması gerekmektedir. 

Keza Kafkasya, Balkan ve Orta Doğu coğ-
rafyalarının bileşke noktasında bulunan 
Türkiye’nin gelecekte uygulayacağı siyasi, 
ekonomik ve askerî politikalar bu bölgelerin 
geleceğinin şekillenmesinde mühim bir vazi-
fe görecektir. Bu nedenle Türkiye’nin bugünü 
ve yarını konusunda akılcı saptamalar yapıla-
bilmesi için doğru bilgiler temelinde bu ülke-
nin geçmişinin incelenmesi şarttır. 

Öyle ki bir ülkenin ya da bir toplumun gele-
ceğini şekillendiren en önemli unsurların ba-
şında o ülkenin ya da toplumun geçmişinde 
yaşanan olaylar gelmektedir. Nitekim günü-
müzde Cumhuriyet tarihi alanında gerek yer-
li gerek yabancı birçok araştırmacı çalışma 
yapmaktadır.

II. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihi 
alanında kitap, makale, çeviri, transkripsi-
yon gibi türlerde çok sayıda çalışma yapıl-
mıştır. Bu çalışmaların sayısı gün geçtikçe 
de hızlı bir şekilde artmaktadır. Ortaya çıkan 
yeni bilimsel çalışmalar sayesinde Türkiye 
Cumhuriyeti tarihini bir bütün hâlinde ince-
leme düşüncesi bu alanda çalışan tarihçiler 
arasında hızla yayılmaktadır. 

Gerçekçi ve bütüncül bir Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi yazımının, araştırmacılar arasında gide-
rek artması aynı zamanda Türk kültürü adına 
da büyük bir kazanım olacaktır.

Bununla birlikte; son yıllara kadar bazı istis-
nalar dışında başta orta öğretim kurumlarında 
olmak üzere üniversitelerde okutulan ya da 
bağımsız olarak kaleme alınan “Türk İnkılâp 
Tarihi” veya “Türk Devrim Tarihi” adlı ki-
taplar Türkiye Cumhuriyeti tarihini bir bütün 
olarak inceleyebilecek seviyeye erişememiş-
lerdir. 

Bu tür kitapların çoğu III. Selim ve II. 
Mahmud dönemlerinden başlayarak 19. yüz-
yıl Osmanlı tarihini özetleyip, ardından II. 
Meşrutiyet dönemi, Trablusgarp ve Balkan 
Savaşları hakkında kısaca bilgi vermektedir-
ler. 

Hacimlerinin önemli bir bölümü 1914–1938 
yılları arasında gelişen askerî, siyasi, sosyal 
ve ekonomik gelişmelere ve olaylara ayrılan 
bu eserlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihi 1938 
yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve-
fatıyla bitiyormuş gibi bir izlenim uyandırıl-
maktadır.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 
1938 yılında ebediyete intikal etmesinden 
başlamak üzere içinde bulunduğumuz 2013 
yılına kadar, birçok tarihî olaya sahne olan 
Türkiye’nin geleceği hakkında sağlıklı sap-
tamalarda bulunabilmek için mutlaka 1938 
yılı ve sonrası olayları da ciddi biçimde her 
açıdan incelemek ve bu inceleme sonuçlarını 
okurlarla paylaşmak gerekmektedir. 

Bu sayede tarih bilinci edinmiş, doğru ve te-
meli bulunan bilgilerle donanmış bireylerin 
giderek arttığı nitelikli ve şahsiyetli bir top-
lum oluşturulabilir.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne geçiş süreci ile bu süreçte 
hayati bir rol oynayan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün faaliyetleri üzerine Prof. Dr. Ünsal 
Yavuz tarafından kaleme alınan Atatürk-
İmparatorluktan Millî Devlete adlı mütevazı 
çalışma 117 sayfadan oluşan özet bir kitaptır. 

Yukarıda da kısaca değinildiği üzere eserin 
bitiş noktası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölüm tarihidir. Ancak eserin I. bölümü XVIII. 
ve XIX. yüzyıllarda Avrupa’da ve Osmanlı 
topraklarında yaşanan askerî ve siyasi geliş-
melerle, bilim alanında yapılan çalışmaları 
içermektedir. 

Hiç kuşku yok ki sağlıklı bir Cumhuriyet ta-
rihi yazımında eski yüzyıllardan başlamak 
üzere Osmanlı tarihi ve Avrupa tarihi başta 
olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
meydana gelen siyasi, sosyali askerî ve eko-
nomik gelişmeleri akılcı bir biçimde değer-
lendirmek gerekir.

Bu yönüyle yazarın esere başarılı bir giriş 
yaptığını belirtebiliriz. Diğer taraftan impara-
torluktan millî devlete geçiş sürecinde yaşa-
nan etkileşim sürecinin 1938 yılından sonra 
da devam ettiği kabul edilirse yazarın eserin-
de kullandığı özetleme anlatımlarını bir bütün 
hâlinde Cumhuriyet tarihinin tamamına yay-
ması gerekirdi düşüncesi ortaya çıkmaktadır.

Bunlara ilave olarak yazarın bu kısa kitapta 
gereğinden fazla başlık açtığı kanaatindeyiz. 
Altı bölümden oluşan esere kronoloji, bibli-
yografya, dizin, resim ve harita da eklenmiş-
tir. Bu altı ana bölüm içinde de birçok alt baş-
lık verilmiştir. 

Bu nedenle özet çapta bir eserde onlarca baş-
lık kullanılması okuyucunun ilgisini dağıt-
maktadır. Bu sebeplerden eserin şekil olarak 
bir sistem sorunu yaşadığı kanaatindeyiz.

Bununla birlikte; kitabın içeriği konusuna 
göz attığımızda bambaşka bir durumla karşı 
karşıya gelmekteyiz. Özellikle Cumhuriyet 
döneminde kapsadığı alan ve kurgu biçimi 
konusunda önemli eksiklikleri olduğunu dü-
şündüğümüz bu eserin içeriği oldukça başa-
rılıdır.

Şöyle ki XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 
Avrupa’da ve Osmanlı ülkesinde meydana 
gelen gelişmeleri oldukça akıcı bir üslupla ve 
senkronize olarak değerlendiren yazar kendi-
ne has bir tavırla bize şaşırtıcı yeni bilgiler 
sunmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandıran ve 
Avrupa’da gelişen milliyetçilik akımlarının 
yanı sıra ekonomik manada imparatorluğun 
yüzyılın sonlarında iflasına neden olan bilim 
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ve teknikteki gelişmelerin sanayiye uygulan-
ması ve Osmanlı ülkesine yansımaları yaza-
rın üzerinde durduğu önemli noktalardandır.

XIX. yüzyılda yaşanan 1839 Tanzimat 
Fermanı, 1853 Kırım Savaşı ve Osmanlı 
Devleti’nin borçlanması, 1856 Islahat ferma-
nı, 1876 I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit döne-
mi siyasi hayat ve bu dönemde kaybedilen 
topraklar, Jön Türk hareketi ve bir Jön Türk 
hareketi olarak ortaya çıkarak çok önemli bir 
güç hâline gelen İttihat ve Terakki Fırkası, II. 
Meşrutiyet, Trablusgarp Savaşı’ndan başla-
mak üzere Millî Mücadele’nin sonuna kadar 
yapılan savaşlar, Cumhuriyet dönemi siyasi 
olayları ve girişilen inkılâp hareketleri eserde 
müşahede altına alınan önemli konu başlıkla-
rındandır.

III. SONUÇ

Sözü edilen konu başlıkları altında etkili bir 
anlatım tarzıyla okuyucuya genel itibarıy-
la XIX. yüzyılın bütünü ve XX. yüzyılın ilk 
çeyreğinde meydana gelen olayları aktaran 
yazarın önemsenmeyi hak edecek bir çalışma 
ortaya koyduğu düşüncesindeyiz. 

Çünkü sadece tarihçiler için değil, bütün top-
lumun bilgilenmesi için oluşturulan tarih ki-
tapları her yaştan ve her mevkiden insana hi-
tap etmekle yükümlüdür. Bu yönüyle önemli 
bilgilerle donanmış bu eser, hem akademis-
yenlere hem de dönemin olaylarını genel iti-
barıyla öğrenmek isteyen okuyuculara tavsi-
ye edilebilir.

***Bu çalışma yazar tarafından kitap eleştirisi olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle kaynak 
kullanımı yapılmamıştır. 
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DR. Kürşad SERTBAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşad ZORLU AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Levent BAYRAKTAR ATAKENT VETERINARY MEDICINE

DR. Lütfiye OKTAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Macide ŞOĞUR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut HIZIROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ANIK BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet BULUT GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Hayrullah AKYILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Metin HÜLAGÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet İNBAŞI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YORULMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖCAL ÖZBİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Melike Lale GÜLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Menderes KABADAYI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut İDRİZ GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin AYCIL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin AYCIL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SAYIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YILMAZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Michail KALOGIANNAKIS UNIVERSITY OF CRETE, FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF 
PRESCHOOL EDUCATION

DR. Mustafa ÇOLAK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KESKİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa TALAS NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa UĞURLU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa USLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa ÖNER UZUN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE HERKEZ İÇİN SPOR FEDERASYONU

DR. Mümtaz SARIÇİÇEK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Naim DENİZ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
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DR. Natık RZAZADE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Necdet AYSAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nejla GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neylan ZİYALAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilah YETKİN İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilay KARAKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nur DİLBAZ ALACAHAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray EKŞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurgül ÖZDEMİR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurhan TEKEREK ULUDAĞ UNIVERSITY

DR. Nurhayat ÇELEBİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nusret RAMAZANOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Okan TUNA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman KABAKÇILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. Osman TİTREK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman YILDIZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman İMAMOĞLU ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Paul KAWACHI FRSA (Fellow of the Royal Society of Arts)

DR. Pelin AVŞAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ERDEM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan GÖKBUNAR CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR.GÖRV. Ranamarcella ÖZENÇ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Recai COŞKUN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep KAYMAKCAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep TARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sacit ADALI TURGUT ÖZEL ÜNİVERSİTESİ

DR. Salih Zeki İMAMOĞLU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Salih ÖZTÜRK GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sami MENGÜTAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seçil BAL TAŞTAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sefer GÜMÜŞ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin KARABINAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selami GÜNEY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap MUNGAN AY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar AYAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar ERDURMAZ GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar TOK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Servet YAŞAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Seviç KÖSE CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç GÜNEL HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel ARSLAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Sibel KARGIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Simon STOBART TEESSIDE UNIVERSITY THE SCHOOL OF COMPUTING (DEAN)

DR. Sinan BOZKURT MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sinem TUNA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner ESMER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat CANOĞLU MARMARA UNIVERSITY

DR. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. Suzan Suzi TOKATLI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖZDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Süphan NASIR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Süreyya SAKINÇ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Tarkan KAÇMAZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Tunç ÖZBEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Turgay BİÇER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Türkay BULUT HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur TÜRKMEN AYFON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ufuk ALPKAYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Vahit CELAL AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Vedat BAL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Veysel KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz YILDIZ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar TATAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim ÇAM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim EROL CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yener ÖZEN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. İlhami YÜCEL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlknur TÜTÜNCÜ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas YAZAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜLMEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜNSEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmail AYDOĞAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmail GÜLEÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmet EMRE BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf MİRİŞLİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yüksel PİRGON SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Yılmaz KARADENİZ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Zahit SERARSLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha YAZICI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY ÇANKAYA UNIVERSTY

DR. Özay ÖZPENÇE PAMUKKALE UNIVERSITY
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DR. Özbay GÜVEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür AY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür Kasım AYDEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem GÖRÜMLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şaban KAYIHAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahika KARACA ERCİYES UNİNVERSİTESİ

DR. Şakir BATMAZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem ARIKBOĞA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şerif Ali BOZKAPLAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR. A. Gamze Yücel IŞILDAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. A.Evren ERGİNAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Adem ÇABUK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet AKIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet AKŞİT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet ERGÜLEN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet İMANÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet İNAM ODTÜ

DR. Ahmet Burçin YERELİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Ercan GEGEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Faruk AYSAN BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Faruk DOĞAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet GÜNAY BALIKESİRÜNİVERSİTESİ

DR. Alev FATOŞ FARSA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Alev Fatoş PARSA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali HALICI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali Osman UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali PULAT UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DR. Alptekin YAVAŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Arif TUNÇEZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Aslı ERİM ÖZDOĞAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Atik KULAKLI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayda ÇELEBİOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayfer BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayfer TANRIVERDİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayhan AYTAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayhan ÖZŞAHİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aykut LENGER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Aykut GÜL OSMANİYE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayla ALTINTEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Aylin NAZLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayse Sezen BAYOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aytekin ALBUZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayten AKATAY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe OKANLI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe Meral TÖREYİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe MURATHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen HİÇ GENÇER BOSTON ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TEMEL EĞİNLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TOKOL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen Altun ADA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Banu KEMALOĞLU ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KARAELMA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KAYA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin AYDINTAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin GÖKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belma FIRLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Besim AKIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Beyhan ÖZTÜRK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Bilgehan GÜVEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Birol DOĞAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burcu ARACIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burhanettin FARİZOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Bülent GÜLÇUBUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit AYDEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit GÜNGÖR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cemal ZEHİR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Cengiz AKBULAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Cengiz ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Cevat BİLGİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cumhur ASLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Çağlan Karasu BENLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin BEKTAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Çiller HATİPOĞLU ODTÜ

DR. Dilek DEMİRHAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Doğan BIÇKI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Durmuş Ali BAL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül ÇETİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül GÜREL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Eda PURUTÇUOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Efsun Ezel ESATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ela Ayşe KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Elçin MACAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÇEKİCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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DR. Elif ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR Emine ÖZMETE ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal EKİCİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdemir GÜNDOĞMUŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdinç KARADENİZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdoğan GÜNEŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erhan IŞIKLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ertuğrul GELEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Esin ÖZKAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Esma Görkem KAYAALP ERSOY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Eva ŞARLAK IŞIK ÜNİVERSİTESİ

DR. Faruk KARACA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma Ali SİNANOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma PAKDİL BAŞKEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatoş GERMİRLİ BABUNA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fehmi TUNCEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Feriha YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Figen GÜRSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fikret GÜLAÇTI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Filiz GİRAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fusun TOPSÜMER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gaye ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gögçe UYSAL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Görkem MERGEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülcan ERAKTAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Güldeniz EKMEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsen KIRLA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten BULDUKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülşen ERYILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Gürbüz GÖKÇEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hacer ÖZGEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hadiye ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan SARIBAŞ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan YILDIRIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil TANIL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil FİDAN ANKARAÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim SAĞLAM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim TANÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hamdi GÜLEÇ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Hanifi KURT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Harun ÜRER EGE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Hasan TATLI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan İlhan TUTALAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva ÖZKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hidaye Aydan SİLKÜ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hilmi SÜNGÜ BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hülya İz BÖLÜKOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüseyin AĞIR KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüsnü ERKAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Işıl AKGÜL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas KARABIYIK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas SÖZEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci KAYHAN KUZGUN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci Kuyulu ERSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. İsa ÇELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Kağan ÖĞÜT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Kazım GÜNER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Kerime ÜSTÜNOVA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşat YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale GÜREMEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Lokman Hakan TECER BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahir GÜMÜŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut AKBOLAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet KAYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet METE DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZBAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TANYAŞ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YÜCE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Ali HAMATOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Barış HORZUM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Devrim TOPSES ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TOP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem GÜRÜNLÜ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem Kutlu GÜRSEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Merih Tekin BENDER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut TEKSAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SABAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
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DR. Metin UYAR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mevhibe ALBAYRAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mine SARAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mirza TOKPUNAR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Fatih KESLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Hanefi PALABIYIK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat AYDOĞDU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ERCAN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat KUL BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat NİŞANCI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Musa BİLGİZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa AKSOY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa BAYRAKÇI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KOÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG FEDERASYONU

DR. Muzaffer ERCAN YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Müjde KER DİNÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümin KARABULUT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Münevver YALÇINKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ÖZTÜRK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ŞAKRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. N.Oğuzhan ALTAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nalan AKDOĞAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nazan GÜNAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nergiz ÖZKURAL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin ADA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nevin YILDIRIM KOYUNCU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezahat GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezihe ŞENTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neşet AYDIN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihal ARIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TOKER KILINÇ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TUTAL CHEVİRON GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilüfer DALKILIÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nimet ÖNÜR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Niyazi KURNAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray ALTUĞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan KALAYCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan SARAÇOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ
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DR. Nurettin ARSLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin BİROL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuri BİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Oğuz BAL GEBZE MESLEK YÜKSEK OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ

DR. Oğuz ÇETİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer TURAN ODTÜ

DR. Ömer İSKENDEROĞLU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer Faruk ÇETİN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR Ömer Rıfkı ÖNDER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan SEZER ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Paşa YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Pınar TINAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rahmi YAĞBASAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ABACI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan AKSOY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Rasim KALE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep BOZTEMUR ODTÜ

DR. Recep ÖZKAN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Remzi ALTUNIŞIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rezzan TATLIDİL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhettin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhet GENÇ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sadık KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Safiye AKDENİZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sahavet GURDAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sayın DALKIRAN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat ERDOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seda ŞENGÜL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin GÜRİŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk KENDİRLİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk YALÇIN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk ÖZTEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Selman CAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver YILDIZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema BUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema Altun YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Semiyha DOLAŞIR TUNCER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semra DAŞÇI EGE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Serap ALTUNTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap SÖKMEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar PİRTİNİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan BENK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan EKİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevim BUDAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÖZER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÜRETEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel SÖNMEZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Siret HÜRSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Solmaz ZELYUT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner AKKOÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner YAĞLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat UĞUR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sudi APAK BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖVEZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ş.Emet GÜREL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şafak Ertan ÇOMAKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahamet BÜLBÜL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem BURNAZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem TOPLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şehnaz ERTEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şengül HABLEMİTOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeref ULUOCAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Şinasi SÖNMEZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Şule YÜKSEL YİĞİTER ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tamer BUDAK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tevhit AYENGİN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Timur Han GÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuğçe TUNA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuncay AYAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Turhan KORKMAZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tülin SÖYLEMEZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur BATI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ülkü GÜNEY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ümit GÜNER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal BİLİR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Valide PAŞEYEVA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Vasif NABİYEV KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli DUYAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli Özer ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Volkan ÖNGEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup HACI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Yasemin KÖSE ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin YAVUZER NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin İNCEOĞLU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz SOYKAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar ÖZBAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR Yener ATASEVEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf GÜMÜŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yücel BAŞEĞİT ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer AKBAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer ÖNLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki PARLAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zekiye UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha KAYAALTI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep ZAFER ANKARA ÜNİVERSİTESİ
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